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Resumo 
 

 
O presente estudo enquadra-se na Área da Supervisão Clínica do ensino de Medicina Geral e 

Familiar de alunos do Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa e o objecto de investigação são as representações dos Médicos de 

Família sobre a supervisão em ensino clínico. 

Por considerarmos que a inserção na actividade supervisiva exige o desenvolvimento de saberes 

e competências adquiridos por via da formação, este trabalho teve como finalidade identificar 

necessidades de formação, operacionalizadas como expressão de preocupações, dificuldades, 

expectativas e desejos manifestados pelos supervisores em exercício.  

O quadro conceptual engloba uma revisão da literatura sobre conceitos como, supervisão clínica, 

modelos, cenários e estilos de supervisão, ciclo de supervisão, perfil de supervisor clínico, 

necessidade de formação, análise de necessidades e formação contínua. 

Desenvolvemos um estudo exploratório descritivo de natureza qualitativa com um grupo de cinco 

sujeitos, Médicos de Família que participam na orientação de alunos nos Centros de Saúde a que 

estão afectos.  

Para a recolha de dados recorremos à entrevista semi-directiva como base para a construção de 

um questionário passível de ser aplicado à população de orientadores que colaboram no ensino 

clínico. 

Partindo do princípio que os Médicos de Família têm como principal função exercer clínica e não 

ensinar, o intuito do presente estudo é dotar a Faculdade de um instrumento capaz de fazer o 

levantamento das necessidades e preocupações / obstáculos percebidos pelos Orientadores 

Clínicos no desenvolvimento das suas actividades supervisivas, no sentido de poder contribuir de 

uma forma eficaz para a Formação de Futuros Médicos. 

 

 

Palavras Chave:  Supervisão Clínica, Ensino Clínico Pré-Graduado em Medicina Geral e Familiar, 

Necessidades de Formação, Orientadores Clínicos 



 iv 

 
 

Abstract 
 

 
The present study focuses on the Area of Clinical Supervision of the teaching of General and 

Familiar Medicine of 6.th Year Students in the Professional Clinical Training at Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa, and the object of investigation are the representations of the 

Family Doctors about supervision in clinical teaching. 

Since we consider that the insertion in the supervision activity demands the development of 

knowledge and skills acquired through training, this study aimed to identify training needs, 

operationalized as an expression of concerns, problems, expectations and wishes of the 

supervisor in office. 

The framework includes a literature review on concepts such as clinical supervision, models, 

scenarios and styles of supervision, supervision cycle, clinical profile of the supervisor, training 

needs, and continued formation and needs analysis. 

We developed a descriptive exploratory study of qualitative nature with a group of five subjects, 

Family Doctors, participating in the orientation of students in the Health Centers to which they are 

assigned. 

For data collection we relied on the semi-directive interview as the basis for the construction of a 

questionnaire that can be applied to the population of advisors who collaborate in clinical teaching. 

Assuming that the Family Doctors are mainly responsible for clinical practice rather than teach, the 

purpose of this study is to give the College an instrument capable of assessing needs and 

concerns / obstacles perceived by the Clinical Supervisors in developing their supervision activities 

in order to be able to contribute effectively to train future physicians. 

 

 

Keywords:  Clinical Supervision, Pre-Graduate Clinical Teaching in General and Familiar 

Medicine, Training Needs, Clinical Supervisors 
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A Educação tem lugar num ambiente 

complexo e dinâmico em que diferentes 

variáveis se influenciam mutuamente. 

(Berliner, 2002; Cit. Dolmans e Wolfhagen) 
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INTRODUÇÃO 

A intenção de frequentar o Curso de Mestrado em Ciências da Educação na Área de Especialização 

de Formação de Professores, surge no seguimento, por um lado da própria Licenciatura em Ciências 

da Educação com pré-especialização na mesma área e por outro de uma experiência mais do que 

profissional, de vida, que foi sendo adquirida e construída ao longo de 15 anos de inserção no mercado 

de trabalho, mais precisamente na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.   

O grande desafio foi sempre o de equilibrar os conhecimentos teóricos com a realidade em que fui 

desenvolvendo a actividade profissional, tentando sempre procurar cenários, hipóteses e soluções que 

fossem exequíveis numa realidade tão própria como a Educação Médica, assim como garantir uma 

linha de equidade, ponderação, perseverança e rigor em todos os projectos e desafios com que fui 

sendo confrontada.  

Sem dúvida que, os conhecimentos, competências e experiências vividas durante a Licenciatura 

marcaram e influenciaram o percurso desenvolvido, mas este também foi sendo influenciado pela 

dinâmica implementada pelo Director da Faculdade (de 1994 a 2005), que criou e implementou a 

Unidade de Avaliação e o Gabinete de Gestão Curricular, onde exerci funções de responsável técnica 

e de Chefe de Divisão da Área Académica.  

Desde esse momento até hoje os conhecimentos e competências adquiridas, bem como a capacidade 

de adaptação e flexibilidade que o curso me permitiu desenvolver, foram sem dúvida uma mais valia na 

progressão e amadurecimento profissional, nomeadamente na planificação, gestão e avaliação de 

processos / projectos em que me inseri, dos quais posso destacar a Auto-Avaliação da Faculdade de 

Medicina, o Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano do Curso de Medicina bem como a adaptação 

/ reestruturação do Plano de Estudos do Curso à nova legislação em vigor – Processo de Bolonha. 

Tive a possibilidade e facilidade de com estes projectos criar e manter estruturas, gerir equipas … enfim, 

desde a minha entrada no mercado de trabalho até à presente data, houve um crescimento pessoal e 

profissional em espiral, tendo a cada novo projecto, se densificado e aumentado a complexidade, mas 

a necessidade de mudança e de procura de querer melhorar a minha contribuição / desempenho 

profissional, impulsionou-me a querer investir na minha formação, articulando / integrando todo o 

“know how” adquirido neste já longo percurso. 

Muitos foram os projectos e desafios, mas foi sem dúvida a sua integração no Grupo de Trabalho – 

que para além do Director, integrava o Coordenador do Gabinete de Gestão Curricular (de 1999 a 

2004) – responsável pelo planeamento, organização, acompanhamento e avaliação do Estágio Clínico 

Profissionalizante do 6.º Ano, aproximaram interesses pessoais e conhecimentos/preocupações 

pedagógicas que conduziram à escolha do tema da presente tese “SUPERVISÃO CLÍNICA EM 

MEDICINA GERAL E FAMILIAR – Necessidades de Formação dos Orientadores”. A especificidade da 

Área de Medicina Geral e Familiar prende-se com o facto de ser uma área que de uma forma mais 

directa entra nas nossas vidas – o médico de família – em que para além do “doente”, a sua “família” e 

o meio onde estão envolvidos são considerados … 
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Neste sentido e tendo como base a experiência vivida desde a implementação do Estágio Clínico, no 

Ano Lectivo 2000/2001, o estudo empírico desenvolver-se-á na Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, no ensino Pré-Graduado, Curso de Mestrado Integrado em Medicina; mais 

concretamente junto dos orientadores do Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano, na Área de 

Medicina Geral e Familiar.  

Gostaria de realçar o facto, de por ter estado tão envolvida em todo o processo de planeamento, 

organização e acompanhamento do Estágio Clínico, senti grandes dificuldades em me distanciar da 

informação existente e redigir o Capítulo III da Parte I, pois em termos práticos grande parte dos textos 

existentes tiveram uma grande contribuição minha. 

Em suma, o presente interesse em efectuar o Mestrado é o culminar de um amadurecimento já 

adquirido e a necessidade de querer melhorar a minha forma de intervir e contribuir, de procurar outras 

formas de participação na vida de uma instituição de Ensino Superior, pois os desafios no âmbito da 

Educação e da Qualidade que é preciso implementar para garantir à formação dos futuros médicos é 

uma constante. 

Porquê a Área de Especialização de Formação de Professores? Por ter sido a Área de Pré-                             

-Especialização em que realizei o estágio de conclusão de Licenciatura e nesse sentido querer 

aprofundar e actualizar práticas, competências e conhecimentos. 

Julgo que seria a oportunidade de, como já referi, tendo em conta a experiência profissional adquirida, 

permitir-me “olhar” para os projectos por mim desenvolvidos numa outra perspectiva e com isso poder 

melhorar o meu desempenho. Assim poderia contribuir para a melhoria e concretização dos objectivos 

institucionais – garantir um ensino de qualidade! 

Permitam-nos explicar o porquê da problemática que decidimos abordar neste estudo. 

Reconhecendo que os supervisores de ensino clínico têm grande responsabilidade pedagógica e 

social, o enfoque desta investigação centra-se na prática clínica levando em linha de conta as 

dificuldades sentidas / percebidas ao longo do seu percurso profissional e o modo como exercem essa 

função, uma vez que estes profissionais (Médicos de Família) tiveram formação para exercerem 

medicina e não para ensinar. 

Assim, com este estudo pretendemos obter elementos que nos ajudem a compreender as represen-

tações dos supervisores do Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano, especificamente da Área de 

Medicina Geral e Familiar, por ser uma realidade muito própria (extra-hospitalar) acerca das suas 

necessidades de formação, tal como estas foram percebidas e expressas pelos mesmos sob a forma 

de preocupações, desejos, carências e problemas sentidos ou percepcionados por forma a ser 

possível a construção de um instrumento – questionário – que permita fazer o levantamento dessas 

mesmas necessidades. 

Ponderar sobre esta realidade, fez emergir a questão central desta investigação; "Que Necessidades 

de Formação sentem os Supervisores do Ensino Clínico de Medicina Geral e Familiar do 6.º Ano?" 
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Sendo esta a questão central configura-se importante compreender o fenómeno "necessidades de 

formação" na sua articulação com o fenómeno "formação em contexto clínico". Assim, teremos que 

estar cientes que as necessidades de formação têm uma "identidade ecológica", pois só poderão ser 

efectivamente assimilados num determinado contexto quer por aquele que as percebe, quer por aquele 

que as observa, recolhe e analisa. (Rodrigues, 1991) 

O presente estudo, de carácter exploratório, insere-se assim no âmbito da investigação qualitativa, 

uma vez que se pretendeu perceber a forma como os Médicos de família percepcionam as suas 

experiências e o modo como eles próprios as estruturam (Bogdan e Biklen, 1994). Como estamos 

perante um fenómeno que ocorre em contexto real (Yin, 2001), optamos por realizar entrevistas semi-                 

-directivas para tentarmos compreender quais são as preocupações e as dificuldades percepcionadas 

pelos Médicos de Família. 

A nossa dissertação está dividida em duas partes.  

A primeira é dedicada ao enquadramento teórico e normativo, constituída por quatro Capítulos que 

resultam de uma revisão bibliográfica que nos permitiu estabelecer algumas linhas de análise sobre a 

realidade em estudo. Assim, no Capítulo I descrevemos o conceito e a pertinência da supervisão 

clínica e referimo-nos ao conceito, aos modelos e cenários, aos estilos, ao ciclo e ao perfil e funções 

do supervisor. No Capítulo II existe a preocupação em analisar a pertinência da supervisão clínica 

como estratégia promotora do desenvolvimento pessoal e profissional do futuro médico de Medicina 

Geral e Familiar. No Capítulo III, houve o cuidado de caracterizar o Estágio Clínico Profissionalizante 

do 6.º Ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no sentido de enquadrar a realidade 

em que se focaliza o estudo. E no Capítulo IV abordam-se os temas de análise de necessidades de 

formação e, consequentemente, o de formação contínua. 

A segunda parte retrata o Estudo Empírico e é constituído por quatro capítulos. O Capítulo I refere-se à 

natureza e objectivos do estudo. No Capítulo II, descrevem-se todos os passos que foram sendo 

desenvolvidos ao longo do percurso metodológico cujo intuito último é o de vir a elaborar um questio-

nário que possibilite realizar um levantamento de necessidades adequado à realidade em estudo, 

complementando estes com a fundamentação teórica das opções tomadas. No Capítulo III existe a 

preocupação em apresentar e analisar os dados obtidos pelas entrevistas realizadas. E no Capítulo IV 

descreve-se a construção do questionário. 

A finalizar este estudo, apresentamos as conclusões, onde são evidenciadas algumas limitações e 

referimos algumas recomendações / linhas orientadoras para futuros trabalhos. 

Estamos convictos de que a performance dos Médicos de Família no desenvolvimento das suas 

actividades supervisivas só tem a ganhar se houver a preocupação em os dotar de conhecimentos 

pedagógicos, mas qualquer que seja a acção formativa que possa vir a ser planeada, deveria ser 

pensada com base naquilo que é percepcionado por quem está no terreno.  

Em síntese, "(...) as necessidades de formação são o ponto de partida e de chegada de uma política 

de formação que então se poderá designar de contínua." (Rodrigues, 1999, p. 192) 
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PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO E CONCEPTUAL 

Capítulo I – O Contexto e Pertinência da Supervisão (Clínica) 

Conceito de Supervisão                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nestas últimas décadas tem-se vindo a assistir a profundas alterações nos processos de formação, 

onde o paradigma de educação profissionalizante foi dando lugar a uma epistemologia da prática, que 

pressupõe como ponto de enfoque a competência para a boa prática profissional, ou seja para a 

racionalidade crítica. 

Assim, o ensino deverá ser baseado no “aprender a aprender”, ou seja a educação deve ser centrada 

no aluno e no desenvolvimento da sua reflexão na e sobre a acção, o que vai exigir da parte deste, 

uma atitude crítica e reflexiva perante as situações, o que irá permitir-lhe uma tomada de decisão 

informada e centrada na pessoa. 

Embora não exista um consenso absoluto, a maioria das definições de supervisão focalizam a sua 

atenção para determinados aspectos: ensino-aprendizagem, responder às realidades externas em 

mudança, reconhecer o ensino como principal veículo de facilitação da aprendizagem escolar; 

promover práticas inovadoras. (Formosinho, 2002) 

Segundo Spence (cit. Abreu 2000) a origem do conceito de supervisão terá surgido nos anos 40 na 

Austrália e nos Estados Unidos, por ter sido nestes países que ele foi fortemente implantado, com a 

designação de "Supported Learning". 

Em Portugal, o uso do conceito de "supervisão pedagógica" surgiu nos anos 80, associado aos 

estágios de formação inicial de professores, mas somente na década de 90 foi difundido e 

desenvolvido com a criação de cursos de mestrado e de áreas de doutoramento. Embora o enfoque 

fosse "(...) colocado na formação de professores, por ser fundamentalmente este o campo em que 

temos praticado supervisão, reconhecemos a pertinência da sua transferência para outros campos 

profissionais." (Alarcão e Tavares, 2003, p. 4) 

A prática de supervisão consiste num conjunto de intervenções que irão ajudar o aluno a fazer um 

melhor uso das suas capacidades intelectuais e sociais, estimulando-o a empreender actividades e a 

desenvolver a capacidade de efectuar a sua avaliação. 

É neste sentido que o processo de aprendizagem enquanto perspectiva de desenvolvimento, engloba 

dimensões cognitivas e metacognitivas, afectividade, intuição, criatividade e imaginação (Danis e 

Solar,1998). 

A qualidade da supervisão é essencial no processo de construção do conhecimento pessoal e 

profissional, no desenvolvimento das capacidades critico-reflexivas, bem como na consolidação da 

identidade profissional dos alunos. 



Mestrado em Ciências da Educação 

Área de Especialização em Formação de Professores 

Ana Paula da Silva Pereira   5

Schön (1983) considera que a formação reflexiva deve privilegiar situações onde o formando possa 

actuar debaixo da supervisão de um profissional competente, o qual terá de ser simultaneamente 

orientador/conselheiro e companheiro. Só assim a integração o ajudará a compreender a realidade, 

que inicialmente lhe era apresentada como desconhecida. Este autor considera ainda que a 

componente profissional prática permite uma reflexão dialogante, conduzindo para a activa construção 

do conhecimento na acção, segundo a metodologia de “aprender a fazer, fazendo”. 

O termo supervisão também deve ser entendido como um processo no qual um formador experiente, 

oriente, ajude a reflectir e aconselhe um formando na construção do seu conhecimento, tendo em 

atenção a panóplia/diversidade de situações com que possa ser confrontado. 

Na opinião de Fermin (cit. Franco, 2000, p. 33) a supervisão é um processo que implica uma relação 

de partilha "(...) destinando-se a atingir a melhoria dos resultados do processo ensino-aprendizagem, 

mediante trabalho cooperativo". 

Quanto ao conceito de orientação, Bartolomeis (1991) define-o como um processo que "(...) consiste 

num conjunto de intervenções que ajudam os estudantes a fazerem melhor uso das suas capacidades 

mentais e das necessidades sociais; estimulando-os a empreenderem actividades e desenvolverem a 

capacidade de avaliação". 

O conceito de supervisão clínica tem sido alvo de múltiplas definições por parte de vários autores que 

têm desenvolvido trabalhos nesta área, que embora diferentes se complementam.  

De acordo com o artigo “A vision for the Future” (NHSME, 1993) a supervisão é descrita como uma 

aprendizagem sustentada pela prática, que permite aos profissionais o desenvolvimento de 

conhecimentos, de competências e também a consciência de responsabilidade da prática clínica. 

Refira-se que é realçada a protecção do aluno, incrementando a sua segurança nas práticas clínicas 

complexas. Isto deve ser visto como um meio de incentivar à auto-avaliação das competências 

analíticas e reflexivas. 

O conceito de supervisão clínica proposto por Alarcão e Tavares (1987, p.197) evidencia que a 

supervisão é o "Processo em que uma pessoa experiente e bem informada, orienta o aluno no 

desenvolvimento humano, educacional e profissional, numa atitude de monitorização sistemática de 

prática sobretudo através de procedimentos de reflexão e experimentação”. Assim, a supervisão tem 

como finalidade o desenvolvimento de competências no aluno e deve fomentar neste uma atitude de 

confiança e de responsabilidade pela qualidade do ensino. 

Segundo Bond e Holland (1998), a supervisão clínica exige que seja salvaguardado o tempo 

necessário para facilitar a reflexão sobre a acção (prática clínica), na medida em que deverá ser 

encarada como uma estrutura e um processo que contemple princípios de prática reflexiva. 

Wessel (cit. Franco, 2000) definiu dois tipos de orientação diferenciados: a orientação geral, cujo 

objectivo é observar, ensinar e avaliar o desempenho dos alunos em serviços hospitalares, mas que 

não requer a presença constante do supervisor; e a orientação directa, em que cabe ao supervisor de 

prática hospitalar, em primeira mão, a coordenação da avaliação da prática do aluno. 
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Segundo Alarcão (1991), a orientação em ensino clínico, num modelo de formação profissionalizante a 

partir do terreno (prática), deverá considerar o aluno como um sujeito activo da acção na medida que, 

o que se pretende é ajudar e prepará-lo para que seja capaz de agir em contextos adversos o que 

implica atitudes de reflexão na e sobre a acção. 

Orientar é um processo que pretende acompanhar, esclarecer e encaminhar os alunos para a 

apropriação de saberes e conhecimentos teórico-práticos, com o objectivo de se tornarem profissionais 

competentes e capazes de dar resposta aos desafios da realidade (Rauen, 1974). 

Nesta linha de pensamento, entendemos que as actividades de supervisão e de orientação não estão 

nem devem ser dissociadas, mas sim complementares na medida em que assumimos que os Médicos 

de Família que colaboram na nossa investigação, ao serem supervisores das práticas clínicas, são 

simultaneamente orientadores das mesmas. 

Os conceitos de supervisão até ao momento abordados, poder-nos-ão levar a pensar que existe 

alguma concordância, algum consenso de que esta promove e facilita o desenvolvimento pessoal e 

profissional de todos que nela intervêm, tendo em atenção a dimensão relacional relativa a todo o 

processo. 

A supervisão como processo de desenvolvimento pessoal e profissional, pressupõe que, deve 

desenvolver condições propiciadoras de uma aprendizagem cognitivamente estimulante e efectivamente 

gratificante, bem como monitorizar os processos sistemáticos e continuados sobre a sua prática. Outro 

aspecto relevante desta actividade é a autonomia profissional, na medida em que deve ser trabalhada 

a capacidade para produzir conhecimento científico, para conceber instrumentos técnicos e para 

decidir estratégias fundamentadas para a sua execução (Nóvoa, 1992). 

Modelos e Cenários de Supervisão 

Para Fonseca (2006), a prática da supervisão contempla estruturas, modelos e cenários que se 

constituem na descrição e explicação da realidade da supervisão, uma vez que abrange sistemas, 

meios, estratégias e requisitos para responder aos interesses individuais e também de todos os 

actores intervenientes no processo.  

É possível fazer-se uma leitura da realidade prática da supervisão com base nos modelos, na medida 

em que, quer individualmente quer num todo, realçam premissas que se complementam e facilitam a 

construção de caminhos autónomos. 

Os modelos devem ser vistos como quadros de referência, ou seja, como estruturas teóricas                                          

de configuração das práticas supervisivas, que se caracterizam normalmente a partir da 

observação/confrontação atenta, entre a teoria e a prática.  

Neste sentido, segundo Garmston et al. (2002), referem-se três categorias de modelos de formação: 

modelos técnico-didácticos, modelos artísticos-humanistas e modelos de desenvolvimentos – reflexivos. 
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Na tentativa de caracterização das práticas na supervisão Alarcão e Tavares (2003) consideram existir 

nove cenários diferenciados de práticas de supervisão: 

� Cenário de Imitação Artesanal  – o aluno representa um papel passivo, onde “imita” e 

reproduz os ensinamentos que o seu supervisor lhe transmite, na medida em que este pela 

sua experiência e prática é o possuidor do saber. Este cenário é entendido por Alarcão (1994; 

p.22) como "(...) colocar o aprendiz junto do professor considerado como o prático, o mestre, o 

modelo (...) aquele que sabe como fazer e transmite a sua arte ao novato, radica numa 

perspectiva conservadora de reprodução". 

� Cenário de Aprendizagem pela Descoberta Guiada  – pressupõe que o aluno é possuidor de 

conhecimentos teóricos, devendo aprender pela descoberta e observação de outros 

profissionais em diferentes situações, sendo o papel do supervisor o de ajuda nessa 

descoberta, de forma a permitir uma maior abrangência pedagógica. Neste cenário, segundo 

Alarcão e Tavares (1987), é posto em causa o conceito de bom mestre como modelo único de 

formação, pelo que se propõe uma abordagem que reconheça a necessidade do aluno ter um 

conhecimento analítico de diferentes modelos de ensino. 

� Cenário “Beahaviorista” – pressupõe que o aluno tem conhecimentos, sendo o seu papel 

mais passivo porque deverá “imitar” comportamentos observáveis, onde a função do 

supervisor será encarada claramente tecnicista, isto é, os alunos deveriam aprender a realizar 

determinadas "Skills" com base da apresentação, análise e demonstração das mesmas pelo 

supervisor (micro-ensino). 

� Cenário Psicopedagógico  – enquadra-se num corpo de conhecimentos e competências 

apoiadas pela Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem do Adulto, de forma a estar 

apto a “ensinar a ensinar”. É enfatizada a importância que os processos de resolução de 

problemas e a tomada consciente de decisões terão para o exercício profissional. Contudo, 

segundo Alarcão e Tavares (2003), este cenário peca porque não contempla o 

desenvolvimento do estagiário enquanto pessoa. 

� Cenário Pessoalista  – centra-se na pessoa do formando, uma vez que a formação deve 

respeitar as suas percepções, sentimentos, objectivos e organizar-se em redor de experiências 

vivenciais formativas que lhes facilitem uma reflexão sobre o seu eu, pelo que o próprio 

supervisor é também sujeito da formação, porque ao longo do processo ele próprio também se 

encontra em desenvolvimento. Neste cenário, a formação de professores deveria ser encarada 

numa "(...) perspectiva cognitiva, construtivista em que o auto-conhecimento seria a pedra-                 

-angular para o desenvolvimento psicológico e profissional do professor" (Alarcão e Tavares, 

2003, p. 34). 

� Cenário Clínico – onde o elemento fundamental é a colaboração estreita entre formando                       

e supervisor, com a finalidade de permitir o aperfeiçoamento da prática com base na 

observação e análise de situações reais/diferenciadas. Neste cenário existem três fases, a                             

pré-observação (em que é analisado o problema e delineadas estratégias de resolução, em 
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conjunto), a observação (analisam e sistematizam os dados recolhidos, separadamente) e a 

pós-observação (os registos são analisados em conjunto, cabendo ao supervisor ajudar o 

aluno na interpretação dos dados e orientá-lo nas decisões a tomar em situações futuras). 

� Cenário de Perspectiva Ecológica – o enfoque é dado no desenvolvimento do formando – 

num contexto social e ambiental – encarando este processo como inacabado e interactivo que 

depende do próprio e do meio onde está inserido. É uma dimensão importante nas práticas de 

supervisão e foi aprofundado por Alarcão e Sá-Chaves (1994) e Formosinho (1997) e 

conceptualizado no modelo de desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (1979). Neste 

contexto, a supervisão como processo enquadrador da formação, "(...) assume a função de 

proporcionar e gerir experiências diversificadas, em contextos variados, e facilitar a ocorrência 

de transições ecológicas que, possibilitando aos estagiários o desempenho de novas 

actividades, a assunção de novos papéis e a inter-acção com pessoas até aí desconhecidas, 

se constituem como etapas de desenvolvimento formativo e profissional. Estes três factores - 

actividades, papéis, relações interpessoais, são determinantes para o desenvolvimento 

humano e profissional, mas igualmente determinantes são as matrizes que moldam a natureza 

dos contextos e das suas relações". (Alarcão e Tavares, 2003, p. 37-38) 

� Cenário Reflexivo – assenta numa lógica de pensar nas práticas e sobre as mesmas, com 

sentido crítico e reflexivo, sendo um processo que se constrói com o aprender a fazer, fazendo 

– pelo questionamento do observado, pelo questionamento do realizado, no sentido de, a partir 

daí, se construir o conhecimento válido e capaz de dar resposta ao quotidiano laboral.                    

O ensino reflexivo tem origem em Dewey (cit. Alarcão, 1994) e caracteriza-se pela formação 

de profissionais capazes de reflectir sobre as suas práticas, mas Schön (1992), sublinha a 

importância da reflexão na acção e sobre a acção. O processo formativo inerente a este 

cenário "(...) combina acção, experimentação e reflexão sobre a acção, ou seja, reflexão 

dialogante sobre o observado e o vivido segundo uma metodologia do aprender a fazer 

fazendo e pensando, que conduz à construção activa do conhecimento gerado na acção e 

sistematizado pela reflexão. A prática reflexiva precisa de ser acompanhada por supervisores 

experientes, que detenham as competências para orientar, estimular, exigir, apoiar, avaliar, 

isto é, sejam simultaneamente treinadores, companheiros e conselheiros." (Alarcão e Tavares, 

2003, p. 35) 

� Cenário  Dialógico  – Com acentuada influência dos Cenários Pessoalista e Desenvolvimentista, 

sendo os actores centrais os docentes (formadores), considerados mais no colectivo do que na 

sua individualidade. O papel do supervisor deixa de ser visto numa concepção hierarquizada, 

sendo que a sua autoridade advém da sua “expertise”, do conhecimento do seu mundo 

profissional e das suas competências interpessoais. “Poder-se-á dizer que este cenário 

contribui para a criação de contextos em que a supervisão, baseada em relações simétricas de 

colaboração e de base clínica (no sentido da supervisão clínica), funcione como instrumento 

de emancipação individual e colectiva dos professores.” (Alarcão e Tavares, 2003, p. 41) 
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De acordo com este autores, em situações reais, estes cenários não devem ser encarados 

isoladamente, mas passíveis de se interpenetrarem, uma vez que mais “(…) virtuais do que reais 

subjazem concepções relativas a uma série de questões de formação, como: relação entre teoria e 

prática, formação e investigação, noção de conhecimento como saber constituído e transmissível ou 

construção pessoal de saberes, papéis do supervisor e do professor, noções de educação e de 

formação de professores, assunção da escola como centro de formação ou como mera estação 

telecomandada de serviço à formação.” (Alarcão e Tavares, 2003, p. 17) 

No âmbito da supervisão clínica, a ênfase está na relação de colaboração estreita e autêntica entre 

supervisor e formando, de forma a promover uma interacção dinâmica, reflexiva e capaz de ultrapassar 

possíveis dificuldades que surjam em situações práticas, podendo determinar a alteração ou ajuste de 

tomadas de decisão, procedimentos e/ou acções no processo de ensino-aprendizagem. “Trata-se de 

um agir reflexivo e de saber sincrético, portanto não totalmente consciente e de difícil verbalização, 

holístico mas eficaz e diferente do saber universitário base da resolução de problemas na perspectiva 

aplicacionista da ciência.” (Rodrigues, 1999, p. 135). Neste sentido, a supervisão é um espaço 

privilegiado de formação profissional e pessoal, de construção de diferentes saberes, onde ambos os 

actores são agentes activos na construção desses saberes. 

Face ao exposto, poder-se-á dizer que todos os modelos e cenários anteriormente referidos, são 

conceptualizações de práticas, que em contextos reais, não se excluem mutuamente, mas pelo 

contrario, interpenetram-se, uma vez que abrangem premissas e pressupostos que podem levar ao 

desenvolvimento de “(…) processos de ensino aprendizagem que do ponto de vista cognitivo e 

metacognitivo sejam mais eficazes e consistentes.” (Tavares, 1992, p. 25) 

Estilos de Supervisão 

Glickman (1985) identificou dez tipos de “Skills” interpessoais que estarão directamente relacionados 

com os estilos de supervisão, numa relação directa de maior ou menor ênfase que cada supervisor dá 

a algumas destas atitudes. 

As categorias de "Skills" interpessoais que emergem como fundamentais no desempenho do papel do 

supervisor são: prestar atenção, clarificar, encorajar, servir de espelho, dar opinião, ajudar a encontrar 

soluções para os problemas, negociar, orientar, estabelecer critérios e condicionar. 

Os estilos referidos por este autor são: 

� Não Directivo  – onde o supervisor manifesta o desejo e capacidade de atender ao “mundo” do 

formando, de o escutar e encorajar, de esperar que seja ele a tomar as iniciativas, de ajudá-lo 

a clarificar as suas ideias e os seus sentimentos e estar receptivo a informações 

complementares quando estas são necessárias.  

� De Colaboração  – onde o formador verbaliza o que o formando lhe transmite, fazendo 

sínteses das sugestões e problemas apresentados para o ajudar a resolver. 
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� Directivo  – neste, o formador tem como preocupação “dirigir” o formando, dando-lhe orientações, 

estabelecendo-lhe critérios de actuação e condicionando-lhe os seus comportamentos e 

atitudes. 

Para Glickman (1985) a ênfase colocada nalgumas destas atitudes determina o estilo supervisivo que 

poderá reincidir num dos três estilos referidos. 

Quadro I 

Estilos de Supervisão  (*) 

Comportamentos 
Estilos de Supervisão  

Não-Directivo De Colaboração Directivo 

Prestar atenção 
Certificar 
Encorajar 

   

Servir de espelho 
Dar opinião 
Ajudar a encontrar soluções 
Negociar 

   

Orientar 
Estabelecer Critérios 
Condicionar 

   

(*) Adaptado de Glickman (1985). 

Contudo, à semelhança do que foi afirmado sobre os Cenários e Modelos de Supervisão, Glickman 

(1985) defende a ideia de que estas atitudes e comportamentos não são exclusivos de um ou outro 

estilo de supervisão. 

Ainda segundo Glickman, estes três estilos de supervisão ajustam-se às características pessoais do 

supervisor, mas também das dos alunos, não fazendo sentido utilizar um estilo não directivo a uma 

pessoa sem capacidade de equacionar problemas, ou chegar sozinho a conclusões. Nem todos os 

alunos podem ser tratados igualmente, sendo preciso considerar a personalidade, o desenvolvimento 

cognitivo e afectivo de cada um deles. Uns mais do que outros, podem precisar de um tratamento mais 

directivo numa ou noutra fase do seu percurso profissional. 

Ciclo de Supervisão Clínica 

O Ciclo de Supervisão referido por Alarcão e Tavares (2003), considera quatro fases: encontro de pré-

observação, observação propriamente dita, análise dos dados e encontros pós-observação. No 

entanto, para Abreu (2003), a supervisão clínica deverá pressupor um conjunto de variáveis 

relacionadas com a gestão, formação e suporte emocional, pelo que considera que o processo deverá 

desencadear-se em seis fases, de acordo com o Quadro II: 
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Quadro II 

Ciclo do Processo de Supervisão Clínica (*) 

 Objectivos 
Análise de situações-problema (competências clínicas, estratégias de gestão de 

cuidados de saúde, dimensões afectivas e relacionais …). 

 Identificação do   
 problema 

Análise detalhada das áreas onde os problemas foram identificados. 

 Contextualização 
Definição de objectivos de intervenção que salvaguardem as expectativas, obrigações e 

aspirações da instituição, dos utentes e do próprio profissional 

 Planeamento Preparação e programação da intervenção, de acordo com os intervenientes. 

 Implementação Implementação das acções planeadas. 

 Avaliação Avaliação dos resultados e do processo de Supervisão. 

(*) Abreu (2003,p.19), adaptado de Nicklin (1997). 

É um facto que o processo de supervisão clínica ocorre sobre situações reais (análises de situações-           

-problema) por vezes adversas, sobre os próprios indivíduos em interacção e sobre as dinâmicas de 

cooperação existentes, impulsionando-os através da construção de novos saberes e de novas 

estratégias a dar resposta a novas situações problemáticas com que sejam confrontados. (Carvalhal, 

2003) 

É ainda de salientar alguns aspectos relativamente às fases que caracterizam o ciclo de supervisão 

clínica, nomeadamente: nos encontros de pré e pós observação é essencial que a comunicação seja 

isenta de ambiguidades, que os estilos e estratégias sejam diversificados e que o aluno tenha um 

papel activo. No caso específico dos encontros pós observação a identificação de eventuais falhas ou 

erros, deverá funcionar como forma de aprendizagem, permitindo alterar ou prevenir situações futuras, 

devendo as hipóteses equacionadas serem posteriormente interpretadas e reflectidas em conjunto. 

Na perspectiva de Abreu (2003, p. 48) a aprendizagem do aluno é o resultado de um processo 

contínuo, onde os supervisores tem um papel preponderante, na medida que estes “(…) devem servir 

de mediadores neste processo proporcionando desenvolvimentos alternativos nas capacidades 

adaptativas, sugerindo oportunidade de aprendizagem e suscitando um trabalho auto-dirigido; trata-se 

de um processo que exige o acompanhamento sistemático e permanente dos alunos por parte dos 

supervisores.” Neste sentido, o autor defende que o Ciclo de Supervisão clínica pressupõe uma atitude 

reflexiva em todo o seu processo. 

Perfil e Função de Supervisor Clínico 

Para Cotrell (2000), a função de supervisor deverá ser a de promover a mudança, educar, monitorizar, 

recomendar, desafiar, pesquisar e desenvolver o sentido crítico dos formandos, de forma a garantir 

que a formação e a actividade profissional destes, conduza para a prestação de cuidados de qualidade 

aos “clientes”. 
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Alarcão e Tavares (2003) vão mais longe, acrescentando que o supervisor deverá fazer desenvolver 

nos formandos um conjunto de capacidades e atitudes com vista à excelência e à qualidade dos 

cuidados prestados. Ainda segundo estes, os objectivos que a supervisão clínica pretende atingir 

devem ser vistos como um processo de crescimento profissional, desenrolando-se em movimentos 

“helicoidais”, em acções multifacetadas, faseadas, continuadas e cíclicas, o que exige que o supervisor 

acompanhe de perto o formando na sua prática profissional. 

O supervisor para corrigir e melhorar as suas competências pedagógicas deverá fazer uma reflexão 

sobre os dados recolhidos e também auto-avaliar-se, com a finalidade de obter o sucesso dos seus 

alunos, bem como do seu próprio sucesso profissional. (Ribeiro, cit. Alarcão, 2001) 

Os tutores eficazmente promovem a aprendizagem dos alunos, criando um ambiente de apoio, que 

incentiva a participação activa de todos os membros do grupo, monitorizando a qualidade da 

aprendizagem, através de questões e comentários, e encorajando o desenvolvimento de habilidades 

metacognitivas dos alunos (Groves et al., 2005). 

Vários autores consideram que a qualidade da supervisão está intrinsecamente relacionada com as 

características de um “Bom Supervisor Clínico”. Segundo Cotrell (2000), as características deste seriam: 

� Perícia  – reconhecimento formal pela confiança transmitida; reconhecimento informal pela 

formação, experiência, status, habilidade e pelos seus pares. 

� Experiência  – reconhecimento pela profundidade da experiência na sua área de especialidade, 

uma vez que esta produz conhecimento que é aplicado nos cuidados subsequentes ao 

“cliente”. 

� Aceitabilidade  – imprescindível que seja aceite pelos formandos. 

� Formação  – é desejável que todos os supervisores tenham formação em supervisão clínica 

bem como em formação contínua, na medida em que a formação e as experiências adicionais 

são consideradas essenciais no desenvolvimento destas competências. 

� Outras  – nomeadamente a empatia, o positivismo e a paciência, no sentido de criar uma boa 

relação entre formador-formando. 

Outras características são igualmente apontadas como relevantes, como sejam: capacidade de 

compreender, manifestar uma atitude adequada de resposta, de integrar as perspectivas dos 

formandos, a construção de uma linguagem comum, interpretar, cooperar e interrogar. Na perspectiva 

de Alarcão e Tavares (2003), são ainda destacadas a capacidade de prestar atenção e o saber escutar. 

Parafraseando Sousa (1991) como “Bons médicos, não são obrigatoriamente bons formadores”, tendo 

em conta que são duas competências distintas, o formador para além de ser um bom clínico, deverá 

ter competência pedagógica e ter vontade de se formar e ajudar outros a formarem-se. 

Na opinião de Carvalho et al. (2004, p. 147) “a identificação das características necessárias ao 

exercício, com qualidade, das funções de orientador da formação médica pré-graduada constitui uma 

necessidade do próprio profissional e das instituições responsáveis pela sua qualificação”. Neste 
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contexto, defendem a pertinência de estabelecer um “Perfil de Competências do Supervisor” que vá ao 

encontro das necessidades de um processo de formação que se enquadre em situações reais de 

actuação dos formandos (modelo de estágio). Esse perfil “constitui um instrumento útil de auto-                

-avaliação”, na medida em que permite igualmente às instituições responsáveis pela qualificação 

profissional uma “supervisão do exercício pedagógico, contribuindo para o apoio e desenvolvimento 

técnico individual”. 

Esta mais valia que as Instituições poderão ter essencialmente no âmbito das competências 

pedagógicas, visto estas poderem ser deficitárias no início do desempenho das funções de supervisor, 

será confrontar as competências desejadas às já obtidas, no sentido de poder definir modelos de 

aprendizagem formal e não formal. Para Carvalho (2004, p. 151) “A componente formal, engloba um 

conjunto de actividades formativas – cursos, workshops, outros – que derivam das necessidades de 

aprendizagem sentidas. A componente não formal, estriba-se na análise do exercício diário de 

orientação e na participação, que se pretende dinâmica em equipas de orientadores”. 

Na opinião de Vieira (1993) e Alarcão e Tavares (2003), é difícil definir de um modo rígido as funções 

do supervisor, pois a todas elas está inerente o termo "ajudar". Na realidade para Alarcão e Tavares 

(2003, p. 56-57) o supervisor é um indivíduo com capacidade e conhecimentos suficientes nos 

domínios pedagógicos e técnico-didácticos, pois ele é então aquele que ajuda a: 

�  (...) Estabelecer e manter um bom clima afectivo-relacional que, sem ser castrante ou 

intimidante, é exigente e estimulante; 

� Criar condições de trabalho e interacção que possibilitem o desenvolvimento humano e 

profissional; 

� Desenvolver o espírito de reflexão, auto-conhecimento, inovação e colaboração; 

� Identificar os problemas e as dificuldades que vão surgindo; 

� Determinar os aspectos a observar e sobre os quais reflectir e estabelecer as estratégias 

adequadas; 

� Observar; 

� Analisar e interpretar os dados observados; 

� Avaliar os processos de ensino-aprendizagem; 

� Definir os planos de acção a seguir; 

� Criar espírito profissional, baseado nas dimensões do conhecimento profissional (...)" 

Perante as funções e papéis que o supervisor assume no decorrer dos processos de supervisão, 

parece-nos consensual a identificação do seu cerne principal: promover crescimento pessoal e 

profissional dos alunos, bem como o seu próprio nesse papel. Assim, ao supervisor da prática médica 

cabe a função de ajudar o aluno a articular a teoria com a prática, devendo para isso ser perspicaz e 
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estar atento a cada aluno, intervindo de forma a entender as razões que levam o aluno a agir de 

determinada maneira. (Schön, 1992) 

Nesta perspectiva, em que se concebe o supervisor como facilitador da aprendizagem, Vieira (1993), 

dimensiona as suas funções, em três áreas concretas: área da supervisão, a área da observação e 

área da didáctica. Contudo, nestas áreas estão implícitas algumas capacidades relacionadas com a 

função de supervisão, como sejam: 

� Capacidade  de Informar  – Tendo como referência as necessidades de formação do 

formando, o supervisor deverá ter a capacidade de facultar informações e possibilitar 

diferentes perspectivas de análise das situações.  

� Capacidade de Questionar  – O supervisor como “exemplo do prático reflexivo”, questiona o 

observável, problematiza o saber e a prática, confrontando-se com opções alternativas, 

levando assim o aluno a adoptar a mesma atitude. 

� Capacidade de Sugerir – para que o formando assuma decisões na realização dos projectos, 

o supervisor fornece-lhe opções. Assim, assumem em conjunto a responsabilidade das 

actividades a desenvolver. 

� Capacidade de Encorajar – O supervisor possibilita o interesse e motivação do formando 

para todo o processo de formação, estimulando-o, animando-o e transmitindo-lhe confiança. 

� Capacidade de “Avaliar” – Sendo imprescindível proceder à avaliação do processo de 

formação, o supervisor deverá de uma forma clara e explicita informar o aluno dos parâmetros 

da mesma. 

Na concepção do papel do supervisor, Alarcão (1996, p. 19) conferiu-lhes também algumas funções: 

"(...) abordar os problemas que a tarefa coloca, escolher na sua actuação as estratégias formativas 

que melhor correspondem à personalidade e aos conhecimentos do formando com quem trabalha e 

tentar estabelecer com eles uma relação propícia à aprendizagem." 

Também Abreu (2003) aconselha a necessidade de os supervisores / tutores, terem a seu cargo 

algumas responsabilidades, que se complementam com as dos docentes. 

Atendendo que o nosso objecto de estudo se centra na óptica dos supervisores da prática clínica que é 

transversal aos hospitais e centros de saúde (na sua generalidade), referimos apenas as suas 

responsabilidades, que na perspectiva do autor (Abreu, 2003, p. 53), implicam: 

� "Aceitar constituir-se como modelo para o aluno, colaborando com este e com o docente em 

todo o processo de aprendizagem; 

� Facultar uma integração humana e cientificamente consistente dos alunos no local de trabalho; 

� Mediar a relação entre os alunos e os profissionais, bem como entre os alunos e os doentes; 

� Informar-se sobre o estádio e os adquiridos anteriores de formação dos alunos; 

� Mobilizar os recursos locais no sentido da aprendizagem dos alunos; 
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� Respeitar as normas e regras em vigor no serviço; 

� Assegurar-se da pertinência e adequação das experiências facultadas aos alunos; 

� Proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem e momentos consistentes de 

formação; 

� Estar disponível para ouvir, apoiar ou ajudar os alunos; 

� Facultar informação objectiva sobre o progresso dos alunos, tendo em vista a sua avaliação e 

aprendizagem futuras; 

� Utilizar o docente como recurso para o seu desempenho enquanto formador." 

O tutor desempenha um papel importante em incutir o pensamento crítico, promover o crescimento 

pessoal e modelagem de uma paixão por aprender nos profissionais do futuro. (Salvatori, cit. Jung et 

al., 2005) 

Para Glickman, um bom tutor facilitador é um professor que maximiza as oportunidades tutoriais sendo 

activo numa variedade de formas: no planeamento e preparação, na escuta, na promoção do 

pensamento crítico, em enriquecer, em oferecer um feedback falado e não falado é contido na 

transmissão de informação. O tutor activo deve ter um plano para cada tutorial, mas raramente invocá--

lo, deve ter conhecimentos, mas não descarregá-los; deve fazer perguntas, mas não se sente 

compelido a fazê-las (cit. Wetzel, 1996).  

Face ao exposto, é um facto que o processo de supervisão tem incidência em situações reais, 

considerando as interacções e dinâmicas entre os actores envolvidos. A tomada de decisão para a 

resolução de problemas, depende da interligação entre a teoria e a prática, bem como com a 

configuração do “modus operandis” e dos processos de autonomização que deverão ser induzidos de 

uma forma progressiva. 

Concluímos este ponto, parafraseando Mithen (s/d): O perfil do novo orientador, o tutor, é o de um 

indivíduo empático, que é um motivador entusiasmado e facilitador da aprendizagem, capaz de 

comunicar eficazmente com outras pessoas e grupos, no seu ambiente local. Ele é um generalista nas 

disciplinas e habilidades académicas, que aceita a viabilidade de materiais auto-instrucionais e acredita 

no conceito de autonomia de aprender por ele próprio.  
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Capítulo II – Supervisão Clínica como Estratégia Promotora do 

Desenvolvimento Pessoal e Profissional do Futuro Médico 

Refere Martins e Silva (1998, p. 39), “Na realidade, a formação médica e a saúde são partes 

indissociáveis de um conjunto que se requer harmonioso, actualizado e eficaz. Ontem como hoje e, 

eventualmente também, no futuro, cada médico licenciado pelas Faculdade de Medicina deverá obter 

competência técnica e, sobretudo, o “comportamento” próprio que, desde Hipócrates, se exige de todo 

o clínico. O comportamento transcende a competência técnica para incluir também as qualidades 

humanas requeridas (e que deverão ser cultivadas durante o curso) para se entender o significado e 

actuar em conformidade no âmbito do sofrimento, compassividade, solidariedade, desempenho 

desinteressado, respeito pela pessoa e pelas suas crenças e origens, e com a responsabilidade 

interiorizada dos seus actos.” 

Existem várias profissões, entre as quais a de médico, que necessariamente integram uma forte 

componente prática e nesse sentido no Curso de Medicina, para além dos estágios que estão definidos 

desde o 1.º Ano, está previsto um ciclo clínico de três anos - sendo que, o ensino dos dois primeiros 

anos deste ciclo, é teórico e prático, e o terceiro é o Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano. 

Segundo Martin (1991, p.162) o estágio é "(...) um tempo de trabalho, de observação, de aprendizagem 

e de avaliação, em que se promove o encontro entre professor-supervisor-aluno em contexto de 

trabalho". Para Vasconcelos (1992, p. 28) "(...) os estágios destinam-se a complementar a formação 

teórico-prática, nas condições concretas do posto de trabalho de uma organização que se compromete 

a facultar a informação em condições para isso necessárias". 

Para Wong e Wong (1987, p. 505) o ensino clínico é o cerne da educação profissional nas unidades de 

prestação de cuidados cujos objectivos são "(...) preparar os estudantes para a aplicação de 

conhecimentos adquiridos previamente, nos cuidados a prestar aos utentes; adquirir habilidades 

pessoais e profissionais, atitudes e valores, necessários à socialização profissional." 

O ensino clínico na generalidade dos Cursos de Medicina tem a duração de três anos, pelo que se 

torna um lugar preponderante na apropriação de saberes e no desenvolvimento de competências que 

emergem do contacto com a realidade (“preparação clínica pluripotencial”; Martins e Silva, 1999 p. 

367), permitindo que os alunos desenvolvam espírito crítico e reflexivo tão vital para o seu 

desenvolvimento como futuros médicos.   

Neste contexto o ensino clínico decorre nas unidades hospitalares e extra-hospitalares (centros de 

saúde), pelo que o aluno é confrontado com as situações reais que vão implicar que possuam uma 

capacidade de análise, de consciencialização, de tomada de decisão e de reflexividade na e sobre a 

prática (Schön, 2000), conduzindo-o assim a uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, 

em que o próprio, em contexto propício, possa ser agente ou autor da sua própria formação. 

Esta compreensão do ensino clínico, conduz-nos para uma concepção onde o contacto com situações 

reais é objecto de reflexão entre orientador e aluno no sentido de potenciar o desenvolvimento de 
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capacidade de análise e de reflexão sobre a experiência em que o aluno para além de utilizar saberes 

anteriores, adquire novos saberes. (D'Espiney, 1999) 

Abreu (2003, p. 13), na mesma linha de pensamento defende o potencial pedagógico e formativo dos 

locais de trabalho, referindo a clínica como "(...) um espaço insubstituível de transformação de 

conhecimentos e aquisição de saberes práticos e processuais (...)". 

No âmbito do ensino pré-graduado, o ensino clínico é sem dúvida uma estratégia pedagógica que 

possibilita diminuir o fosso existente entre a teoria e a prática, com a inserção dos alunos nos locais de 

prática profissional, na medida em que estes são encarados como locais de reflexão sobre a acção. 

(Collière, 1999) 

Segundo Ferry (1983), a dinâmica de formação baseada na relação dialéctica entre teoria e prática 

coloca-nos perante um modelo de formação centrado na análise, que apresenta uma analogia com o 

modelo baseado na pesquisa, preconizado por Zeichner (1993) e com o modo de trabalho do tipo 

apropriativo defendido por Lesne (1977). 

Na essência deste modelo, não faz sentido ensinar a teoria e a prática sem existir uma estreita 

articulação entre elas, tomando-se como ponto de partida as questões e problemas vivenciados em 

contexto profissional, para as avaliar e interpretar, levando desta forma o aluno a querer investigar e 

procurar no conhecimento teórico as respostas às suas necessidades na prática. 

Este modelo postula que aquele que se forma ao longo da sua carreira executa uma análise sobre si 

mesmo, em função da singularidade de situações que atravessa, sendo um trabalho de desconstrução 

e construção, desencontros e encontros, e como refere Lesne (1994) de destruturação e 

reestruturação do conhecimento da realidade prática. 

Se pensarmos em supervisão como uma estratégia promotora do desenvolvimento pessoal e 

profissional do médico, quer ao nível da formação contínua quer ao nível da promoção de práticas 

baseadas em evidências científicas, teremos forçosamente de falar de modelos de tutoria. 

Para Abreu (2003) o modelo de desenvolvimento em que exista o confronto entre o meio interno e 

externo do aluno conduzirá a um diálogo cognitivo, que se traduz na experiência, continuidade e 

interacção. 

O mesmo autor refere que, na concretização dos modelos de tutoria, existem quatro tipos de 

orientação a ter em conta: 

� Mentorship  – está associado ao profissional mais experiente, o qual terá a responsabilidade 

da aprendizagem do tutorado - estabelecendo uma relação estreita de proximidade e 

envolvimento, durante um período de tempo longo. 

� Preceptorship  – está relacionado ao profissional que tem a responsabilidade de ensinar, de 

apoiar, de inspirar e se constitui um modelo para o formando, durante um período limitado de 

tempo. 
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� Multitutor  – envolve um conjunto de tutores que desenvolvem a sua actividade de forma 

concertada, potenciando assim o desenvolvimento do formando pelo confronto e análise de 

diferentes pontos de vista. 

� Integrativo  – pressupõe uma interactividade entre o ensino teórico e o prático, em contexto de 

trabalho. 

No âmbito da Saúde sempre existiu e continuará a existir a preocupação com a preparação daqueles 

que cuidam da população, pelo que segundo Botti e Rego (2008, p. 364), “Na educação médica, a 

figura do profissional experiente que auxilia na formação, é uma constante”. Neste sentido, numa 

revisão de literatura, estes autores sintetizaram as diferentes designações que este profissional tem 

tido ao longo dos tempos (preceptor, supervisor, tutor e mentor), considerando o papel, o local de 

actuação, a avaliação e os requisitos necessários, como se poderá observar no Quadro III: 

Quadro III 

Principais Diferenças entre Preceptor, Supervisor, Tutor e Mentor (*) 

Profissional Principais Papéis Principal Local de 
Adequação 

Deve 
Avaliar?  Principais Requisitos 

Preceptor 

� Ensinar a prática clínica, por 
meio de instruções formais e 
com determinados objectivos 
e metas. 

� Integrar os conceitos e valo-
res da escola e do trabalho. 

� Situações clínicas 

reais, no próprio 

ambiente de tra-
balho. Sim 

� Conhecimento e habili-
dade em desempenhar 
procedimentos clínicos; 

� Competência 
pedagógica. 

Supervisor 

� Observar o exercício de 
determinada actividade, zelar 
pelo profissional e ter a 
certeza que ele exerce bem 
a sua actividade; 

� Actuar na revisão da prática 
profissional. 

� Situações clínicas 
reais no próprio 
ambiente de tra-
balho; 

� Situações fora do 
ambiente de tra-
balho. 

Sim 

� Excelência no desempe-
nho de habilidade técnica 
profissional; 

� Capacidade de propor-
cionar reflexão sobre a 
prática diária do profis-
sional. 

Tutor 

� Guiar e facilitar o processo 
de ensino-aprendizagem cen-
trado no aluno; 

� Actuar na revisão da prática 
profissional. 

� Ambientes 
Escolares. 

Sim 

� Competência clínica e 
capacidade de ajudar a 
aprender a aprender; 

� Compreensão da prática 
profissional na sua 
essência. 

Mentor 

� Guiar, orientar e aconselhar 
na realização dos objectivos 
pessoais, buscando o desen-
volvimento interpessoal, psi-
cosocial, educacional e pró-
fissional. 

 

� Fora do ambiente 
imediato de 
prática 
profissional. 

Não 

� Capacidade de se res-
ponsabilizar, de servir 
como guia, de oferecer 
suporte e de estimular               
o desenvolvimento do 
raciocínio crítico; 

� Capacidade de ouvir, 
questionar e estimular 
justificações.  

(*) Botti e Rego, 2008, p. 371. 

Como em outros ramos do saber a evolução dos conhecimentos médicos e do estado sanitário e 

clínico das populações será inevitável, sendo impossível prever a sua amplitude, implicações e 

condicionantes, por isso será necessário que as Faculdades de Medicina se adaptem / ajustem a essas 

realidades e nesse sentido seguir orientações / directrizes e experiências nacionais e internacionais, 
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planear um projecto de educação médica que garanta a formação de profissionais qualificados e 

competentes, através de programas e metodologias educacionais que preparem os futuros médicos a 

adaptarem-se à mudança, à incerteza e ao risco. 

Este rumo que deverá ser dado, disponibilizará aos alunos condições, meios e orientação tutelar para 

adquirirem a “cultura própria da Medicina”, destacando-se três dimensões: 

� Técnica  – inclui a aquisição de saberes pertinentes e objectivados, com aplicação específica 

imediata ou reconhecida, a par com muitos outros que serão pontes de ancoragem para novos 

conceitos a aprender continuamente (saber-aprender e  saber-fazer). 

� Pessoal  – reconhece que ao saber e ao saber-fazer está associado o saber-estar na presença 

de outros e no meio envolvente. Esta dimensão inclui capacidades individuais intrínsecas que 

não podem ser aprendidas, mas sim melhoradas, como por exemplo a flexibilidade, a 

capacidade de comunicação, a capacidade de trabalhar em equipa, a capacidade de tomar 

decisões, entre outras. 

� Social  – é essencial a uma actuação profissional eficaz, na medida em que considera a 

dimensão do poder de decidir e de actuar em contexto real. 

Neste contexto, infere-se que a formação médica deverá ser orientada para a prática, ao encontro das 

necessidades de cada indivíduo, da população e dos sistemas de saúde, podendo a eficácia da 

mesma ser avaliada pelo modo como se responde a essas necessidades. Assim, claramente, dever-                    

-se-á apostar no ensinar a aprender. 

Cabe ao Docente / Supervisor o papel de se constituir como mediador da construção de um processo 

reflexivo, em interacção com o futuro profissional que, para além de facultar a formação necessária 

para o exercício da profissão, também poderá garantir que este mantenha e desenvolva capacidades 

reflexivas. “Assim o supervisor/orientador de estágio será encarado como promotor de estratégias que 

irão desenvolver nos futuros professores o desejo de reflectirem e, através da reflexão, a vontade de 

se desenvolverem em continuum.” (Amaral et al., 1996) 

Sendo assim, é essencial apostar-se em estimular os futuros professores/médicos no desenvolvimento 

de uma prática reflexiva, mas só possível se for sustentada numa prática claramente reflexiva.                                 

Os frutos alcançados com este tipo de prática é alargado “(…) também o supervisor se desenvolve 

porque, tal como o professor, aprende ensinando.” (Amaral et al., 1996) 

Segundo Rodrigues (2001), “a reflexão não é natural, é para se estimular, desenvolver, cimentar e 

requer dispositivos, estratégias e … formadores / mediadores capazes de se perceber não como 

modelos a imitar, (…) capazes de ter uma atitude mais questionadora e reguladora e menos avaliativa 

do desempenho do jovem professor (…).” 

Para Almeida (1990, p. 28), “Enquadrada no movimento mundial de revalorização do Homem na sua 

dimensão total, interactuante, a Medicina Familiar representa o renascimento da função generalista da 

Medicina com ênfase especial nos aspectos psicossociais e comportamentais da relação médico-                 
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-doente, com particular preocupação pela família enquanto unidade de cuidados, prestados de modo 

acessível, compreensivo e continuado.“  

Tendo em conta que indubitavelmente esta é a alma, a essência e a especificidade da Medicina Geral 

e Familiar, o ensino da mesma deverá diferir do ocorrido tradicionalmente no ensino da Medicina, pois 

“deverá desenvolver capacidades e atributos necessários para um efectivo e eficiente processo, 

biopsicosocial, de decisão clínica, valorizando aspectos de articulação inter e transdisciplinares” 

(Almeida, 1990, p. 28). 

O local onde deverá ocorrer a formação e ensino desta área é sem dúvida no centro de saúde, pois 

será enriquecedora para os actores envolvidos, na medida em que o formando terá uma melhor e 

adequada formação e o formador aprende ensinando, bem como para o desenvolvimento organizativo 

e científico do próprio centro – traduz uma aproximação entre a “Escola Mãe” e uma Instituição afiliada 

ao ensino. 

Assim, Almeida (1990, p. 30) refere que “A formação deverá decorrer sempre centrada no centro de 

saúde, programando-se os contributos de outros recursos formativos de acordo com o aparecimento 

das necessidades, quando e como formador/formando decidirem, levando em consideração as 

componentes formativas, os objectivos estabelecidos e as condicionantes organizativas do processo.” 

Os alunos devem ter a oportunidade de ver doentes, de consultar o seu historial médico e realizar 

exames físicos por si, ou seja, devem ter uma aprendizagem activa, isto é, terem espaço para fazerem 

diagnósticos independentes e tomarem decisões terapêuticas, que é considerada a estratégia de 

aprendizagem mais eficaz do que as abordagens passivas (Rolfe e Sanson-Fisher, 2002; cit 

Heidenreich et al, 2006) 

Curet e Mennin (2003) defendem que o tutor deve incentivar os alunos a expressarem-se livremente e 

a assumir a responsabilidade pela sua própria aprendizagem, ajudando-os a equilibrar a ciência 

básica, as aplicações clínicas e a avaliação global. Gijselars (1997; cit. Curet e Mennin, 2003) 

concorda com esta afirmação, mas reforça a ideia que o tutor quer equilibrar dando aos estudantes a 

liberdade individual, sabendo quando intervir e para se certificar de que as questões de aprendizagem 

apropriadas estão a ser levantadas. 

Segundo Dolmans e Schmidt, (1996) a educação de estudantes de Medicina deverá prepará-los para 

lidar com os problemas no futuro, equipando-os com as habilidades necessárias para se tornarem 

activos, auto-aprendizes, ao invés de receptores passivos de informação. (cit. Papinczak et al., 2007) 

Tendo em conta que se deve apostar na formação ao longo da vida, é importante por um lado 

responsabilizar o formando pela sua própria formação e por outro revalorizar e restabelecer os 

objectivos pedagógicos propostos no processo de formação de Futuros Médicos, porque “é preferível 

verificar que o aluno está a elaborar uma estratégia prometedora susceptível de chegar a uma 

compreensão real das tarefas em questão do que constatar que ele fornece uma resposta correcta 

(estar apto a …) a uma estratégia duvidosa (objectivos) … O fim último da formação específica é fazer 

adquirir a necessidade de um estudo contínuo, o gosto pela qualidade, o orgulho pelo exercício 
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profissional, o sentido da excelência” (Almeida; 1990, p. 29). Assim transformar-se-ia a formação por 

objectivos numa formação com objectivos. 

É fundamental apostar no permanente acompanhamento do formando, apresentando-lhe como método 

preferencial situações clínicas que lhe possibilitem identificar as dificuldades, assim é possível uma 

actuação correctiva e imediata, com o fim da procura colectiva da sua satisfação e a criação conjunta 

de novas necessidades. 

“Como não há bela sem senão”, qualquer projecto de educação médica que vá ao encontro das 

necessidades e imperativos da Sociedade, apresenta actualmente um conjunto de condicionalismos 

que poderão tornar árdua e difícil essa tarefa, nomeadamente: 

� Numerus Clausus – a exigência por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior em aumentar o número de alunos que entram nas Faculdades de Medicina – 

exigência da própria Sociedade – que não se compadece com as condições efectivas das 

Instituições para o ensino, nomeadamente no ensino clínico. 

� Rácio Docente/Discente  – para que exista uma formação médica com rigor e 

profissionalismo, dever-se-á “tentar” diminuir este rácio (nos dois primeiros anos do ensino 

clínico, o ideal seria de 1 para 2) – tarefa deveras complicada quando se pensa no número de 

alunos que entram anualmente nas faculdades. 

� Parcerias  – Articulação adequada entre as Faculdades e as Unidades Prestadoras de 

Cuidados de Saúde, essencial para o ensino prático/clínico da medicina – outro aspecto 

altamente condicionado pelo número de alunos. Nomeadamente, no ensino da Área de 

Medicina Geral e Familiar, na medida em que será preciso “reunir” um leque alargado de 

Centros de Saúde idóneos 

� Docentes – Contratação de recursos humanos qualificados, interessados e integrados na 

estrutura, é essencial para garantir uma formação de qualidade. 

� Formação Pedagógica de Professores – Por forma a garantir um efectivo ensino de 

qualidade, é imprescindível apostar na formação de professores, nomeadamente dotar os 

profissionais que estão somente na Carreira Médica de competências pedagógicas que os 

possa ajudar a desempenhar eficazmente o papel de supervisor / orientador, retirando dessa 

experiência uma mais valia pessoal. 

� Regime Jurídico – Ser definido um novo regime jurídico que englobe num todo a Carreira 

Docente e a Carreira Médica, onde se definam as obrigações específicas visando o ensino e a 

acção médica de excelência – não esquecendo que os futuros médicos, ficarão integrados no 

Sistema Nacional de Saúde, sendo, por isso, primordial assegurar a qualidade e competência 

profissional destes. Deveria haver uma “melhor harmonização” entre os Ministérios, o que 

forma os futuros médicos e o que os integra no mercado de trabalho. É de salientar que, “… 

daqui afigura-se natural que o ministério da Saúde pretenda clínicos competentes. A qualidade 

da actividade assistencial será, em grande parte, determinada pela qualidade da respectiva 
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formação nas Faculdades de Medicina. Interessará por isso ao Ministério da Saúde que o 

ensino médico pré-graduado decorra o melhor possível em unidades clínicas especiais, em 

que, além da responsabilidade da rotina assistencial, estejam previstos os encargos em tempo 

e recursos humanos para a formação pré-graduada, de acordo com protocolos inter-                    

-institucionais, até à data pouco funcionais.” (Martins e Silva, 1998, p. 30). Actualmente, esta 

situação de “ausência” destas medidas, mantêm-se. 

� Financiamento  – O orçamento atribuído anualmente às Faculdades de Medicina não se 

compadece com o investimento necessário a vários níveis – contratação de docentes, formação 

de professores, aquisição/melhoria de recursos e espaços pedagógicos, investigação, 

parcerias (contrapartidas), … 

Como não existem sistemas perfeitos e fechados, tem que se tentar fazer o melhor com os recursos e 

meios que se têm e assim, sem dúvida que é essencial apostar na formação de um Médico 

Pluripotencial pelo que o sistema de tutórias (estágios) e de prática reflexiva é a pedra basilar para a 

“melhor” a formação profissional. 

Contudo, muito caminho ainda há a percorrer para atingir o objectivo de dar satisfação às 

necessidades da população na sua exigência de uma prática clínica de excelência. 

Parsell e Bligh (1995) descrevem como principais recomendações para os médicos de amanhã, as 

seguintes: 

� Reduzir substancialmente a informação factual; 

� Promover a aprendizagem através da curiosidade e exploração. 

� Desenvolver atributos e atitudes apropriadas para as responsabilidades para com os doentes e 

colegas. 

� Desenvolver habilidades clínicas necessárias para entrar no ciclo clínico  

� Definir um forte plano de estudos, de conhecimentos essenciais, habilidades e atitudes. 

� Desenvolver os interesses pessoais dos alunos através do estudo aprofundado de módulos 

especiais. 

� Enfatizar habilidades de comunicação durante o curso; 

� Incluir a medicina de saúde pública como uma parte importante do curso. 

� Proporcionar oportunidades aos alunos para experimentar tanto a saúde comunitária e 

cuidados de saúde primários, como o serviço hospitalar. 

� Introduzir teorias educacionais modernas e recursos tecnológicos, no sistema de ensino. 

� Desenvolver métodos de avaliação apropriados ao novo sistema de aprendizagem, que 

desencoraje a aquisição não crítica dos factos. 
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� Estabelecer estruturas supervisivas efectivas e representativas, para projectar, implementar e 

continuar a revisão curricular. 

Em síntese, julgamos que a Supervisão Clínica deveria ser encarada como uma efectiva estratégia 

promotora de desenvolvimento pessoal e profissional de futuros médicos, na medida em que permite o 

desenvolvimento de conhecimentos, de competências, de atitudes e também de responsabilidade na e 

sobre a prática clínica. 
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Capítulo III – Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa 

O Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

(FMUL), implementado no Ano Lectivo 2000/2001, dava concretização ao programa curricular proposto 

pelo Grupo de Trabalho para a Revisão do Ensino Médico, que foi aprovado por despacho ministerial 

conjunto 44/ME/MS/94, de 21 de Julho de 1994.  

É de realçar que, na sua essência, o Estágio Clínico do actual plano de estudos mantém a estrutura 

inicialmente concebida. Contudo, em onze anos do Estágio Clínico, houve a necessidade de reduzir a 

duração do mesmo, nomeadamente, de 48 para 40 semanas pela "(…) realização de um exame de 

admissão ao Internato Médico a partir do último trimestre de 2005 (…)" (Martins e Silva, 2005, p. 80) e 

de 40 para 36 semanas pela implementação do Processo de Bolonha ao Curso de Medicina. 

Têm acesso ao Estágio Clínico os alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa com 

direito a inscreverem-se no 6.º Ano, o que pressupõe a conclusão com êxito de todos os níveis de 

avaliação do 1.º ao 5.º Ano do plano de estudos (obrigatório e optativo). 

Com a implementação do Processo de Bolonha no Curso de Licenciatura em Medicina, a partir do Ano 

Lectivo 2008/2009, todos os alunos têm que elaborar e defender um trabalho final. 

Deste modo, a conclusão com aproveitamento do Estágio Clínico em todas as suas áreas de 

formação, bem como a aprovação do trabalho final, são condições indispensáveis para a obtenção do 

Curso de Mestrado Integrado em Medicina. 

Enquadramento e Pressupostos 

Segundo Martins e Silva (1997, p. 5), "(…) a concretização com êxito da reformulação pretendida para 

o 6.º Ano do Curso, na perspectiva de um `Exercício Orientado´ para a aprendizagem do recém-                    

-licenciado, determina que: 

� Seja um tempo pedagógico essencialmente prático e integrador dos saberes adquiridos nos 

anos anteriores, suportado por processos pedagógicos inovadores; 

� Corporize o treino de um profissional médico que responda às necessidades de saúde dos 

cidadãos, das famílias e da comunidade; 

� Usufrua dos recursos (materiais e humanos) e dos cenários formativos (hospitalar e extra-

hospitalar) que garantam a eficácia formativa; 

� Possua as características de estrutura e de processos compatíveis com os requisitos dum ano 

de pré-certificação profissional " 
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Objectivos Gerais e Específicos 

Os objectivos gerais definidos, de acordo com o Regulamento do Estágio Clínico (Portal FMUL), são os 

seguintes: 

� "Aplicar e desenvolver as competências adquiridas em anos precedentes do curso, 

aprofundando em plena interacção científica e clínica, novos conhecimentos, capacidades e 

desempenhos, a par das obrigações deontológicas e atitudes éticas da profissão. 

� Proporcionar a aprendizagem da prática clínica em cada uma das áreas de formação, em meio 

hospitalar ou em centros de saúde, visando o desenvolvimento de capacidades individuais 

para o exercício de funções médicas com responsabilidade progressiva. 

� Promover a interacção médico-doente-família-sociedade num plano de vivência clínica real e 

conferir preparação para um equilíbrio adequado entre a vida profissional e a vida pessoal. 

� Promover o conhecimento das estruturas e do funcionamento do Sistema Nacional de Saúde e 

dos condicionalismos que influenciam a prática clínica". 

Neste sentido, Martins e Silva (1999, p. 62) sustenta que o estágio dará ao aluno a possibilidade de 

concretizar objectivos específicos essenciais, designadamente:  

� "refinar as suas capacidades de desempenho e comunicação;  

� aprender novos conhecimentos e gestos clínicos comuns;  

� adquirir a capacidade de definir prioridades e de gerir o seu trabalho e tempo;  

� reconhecer limitações próprias;  

� desenvolver capacidades de trabalho e de relacionamento adequado em equipa;  

� aprender a gerir emocionalmente a sua actuação na incerteza e em situações críticas." 

Organização e Programa 

A organização e a gestão do Estágio Clínico são da responsabilidade da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, sendo a sua concretização assegurada por protocolos de cooperação com as 

Administrações Regionais de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve e das Regiões 

Autónomas e protocolos com hospitais públicos nacionais e outras instituições julgadas convenientes. 

A coordenação geral do Estágio Clínico é da responsabilidade do Coordenador Pedagógico de Ano 

(professor nomeado com o parecer favorável prévio dos Conselhos Pedagógico e Científico) que é 

coadjuvado pelo Conselho de Ano [que integra professores da Faculdade designados por cada uma 

das áreas do Estágio Clínico, pelo Chefe de Divisão da Área Académica (ou um elemento do Núcleo 

de Gestão Curricular por si designado) e por dois alunos delegados do 6.º Ano do curso]. 

Relativamente à gestão corrente dos assuntos relativos ao Estágio Clínico, esta é assegurada pela 

Área Académica – Núcleo de Gestão Curricular. 
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Na medida em que existe, por parte da Faculdade, a preocupação de que o programa de Estágio 

Clínico possa reflectir as recomendações específicas emanadas da Ordem dos Médicos, do Ministério 

da Saúde e de órgãos competentes da União Europeia, o mesmo é definido mediante propostas da 

Comissão Curricular da Faculdade, bem como de pareceres emanados em Comissão Mista das 

Instituições Associadas.  

O programa do Estágio Clínico compreende os objectivos e as actividades formativas a realizar pelos 

estagiários, assim como as metodologias de avaliação e de certificação utilizadas. 

Caracterização Geral 

O Estágio Clínico é o período de formação médica pré-graduada que decorre, como exercício 

programado e orientado, em serviços e consultas hospitalares e em centros de saúde associados ao 

ensino clínico. É visto pela FMUL como:  

� um período pedagógico essencialmente prático e integrador de saberes adquiridos em anos 

anteriores do curso, a ser suportado por metodologias inovadoras;  

� permitindo a interiorizarão da preparação a adquirir por cada estagiário como futuro 

profissional médico, orientada para dar resposta às necessidades de saúde de cada cidadão, 

das suas famílias e da comunidade em geral.  

O Estágio Clínico inclui o período de prática clínica em quatro áreas de formação, sendo a sua 

distribuição efectuada da seguinte forma: 

Quadro IV 

Áreas e Sub-Áreas de Formação do Curso de Medicina da FMUL (*) 

Duração do Estágio Clínico 
Área e Sub-Área 

2000/2001 a 2003/2004                     
(48 semanas) 

2004/2005 a 2007/2008                  
(40 semanas) 

2008/2009 a 2010/2011                               
(36 semanas) 

Medicina 16 semanas – 80 dias 12 semanas – 60 dias 12 semanas – 60 dias 

Cirurgia 8 semanas – 40 dias 6 semanas – 30 dias 6 semanas – 30 dias 

Saúde Materna e Infantil 

Pediatria 8 semanas – 40 dias 8 semanas – 40 dias 8 semanas – 40 dias 

Ginecologia e Obstetrícia (**) 4 semanas – 20 dias 
(2 semanas por sub-áreas) 

4 semanas – 20 dias 
(2 semanas por sub-áreas) 

4 semanas – 20 dias 
(2 semanas por sub-áreas) 

Medicina Geral e Comunitária, Saúde Pública e Saúde  Mental (**) 

Medicina Geral e Comunitária 6 semanas – 30 dias 6 semanas – 30 dias 6 semanas – 30 dias 

Saúde Mental 2 semanas – 10 dias 2 semanas – 10 dias 2 semanas – 10 dias 

Estágio Optativo em 

Especialidades 
4 semanas – 20 dias 
(2 semanas por sub-áreas) 

4 semanas – 20 dias 
(2 semanas por sub-áreas) 

Extinto 

(*)    Quadro elaborado com base nos Regulamentos Pedagógicos dos Anos Lectivos em análise. 

(**) Entretanto houve alguns alterações nas designações, nomeadamente: Sub-Área de Obstetrícia e Ginecologia e Área de Medicina  Geral 

e Familiar e Saúde Pública. 
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É de realçar que, os estágios de formação nas Áreas de Medicina, de Cirurgia e de Saúde Materna e 

Infantil decorrem essencialmente em serviços hospitalares, enquanto os estágios das Sub-Áreas de 

Medicina Geral e Familiar e de Saúde Mental decorrem em centros de saúde e/ou consultas externas. 

Os estágios optativos, até ao Ano Lectivo 2007/2008, desenvolviam-se em especialidades clínicas que 

eram aprovadas anualmente pelo Conselho Científico, como por exemplo, Anestesiologia, 

Dermatologia, Doenças Infecciosas, Oftalmologia, Reumatologia, etc. 

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, na implementação do Estágio Clínico, considerou 

como objectivo primário o atingir um ratio docente:discente de 1:1. Esta foi considerada uma condição 

fundamental para permitir a eficácia desejada para um projecto de ensino-aprendizagem verdadeira-

mente prático. Tal passa por uma actividade clínica prática diária, com o aluno estagiário a ter o seu 

modelo de formação (o seu orientador de estágio) em “exclusivo” para lhe corrigir e ensinar os 

desempenhos e procedimentos práticos e a própria “forma de estar” que caracterizam o dia a dia de 

um médico. 

 O atingir deste objectivo – ratio docente:discente de 1:1 – é difícil do ponto de vista logístico e 

implicou, por isso, a criação de um modelo logístico que contemplou uma base teórica de 180 alunos, 

de passagem nas várias áreas formativas, organizado sob a forma de conjuntos de 4 semanas (ou 

múltiplos de 4), eventualmente subdivididos (sub-áreas). 

Para permitir a rotação dos alunos (como foi descrito no modelo teórico de 180 alunos) pelas diferentes 

áreas de formação, com a duração atribuída e cumprindo as datas referidas, foi criado um modelo de 

rotações que correspondeu à subdivisão do número máximo teórico de alunos (180) em subgrupos de 

15 (total de 12 grupos), organizados numa grelha de rotação. Assim, do ponto de vista global, este 

modelo organizativo assenta em dois tipos de unidades: a unidade “grupo de alunos” (correspondente 

a 15) e a unidade “tempo de duração de período de formação” (correspondente a 4 semanas). Veja-se 

o esquema definido no Quadro V: 
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Quadro V 

Modelo Logístico de Rotação, Ano Lectivo 2000/2001 (*) (**) 

Semanas 
Grupo 

N.º Aluno 
6.º Ano Medicina Cirurgia Pediatria Clínica Geral 

(*) 
Ginecologia 

Obstetrícia 
Optativas 

A1a 1 – 15 1 - 16 33 – 40 25 - 32 17 - 24 41 - 44 45 – 48 

A1b 16 – 30 1 - 16 33 - 40 25 - 32 17 - 24 45 - 48 41 – 44 

A2a 31 – 45 1 - 16 41 - 48 33 - 40 25 - 32 17 - 20 21 – 24 

A2b 46 – 60 1 -16 41 - 48 33 - 40 25 - 32 21 - 24 17 – 20 

B1a 61 – 75 17 - 32 1 - 8 41 - 48 33 - 40 9 – 12 13 – 16 

B1b 76 – 90 17 - 32 1 - 8 41 - 48 33 - 40 13 - 16 9 – 12 

B2a 91 – 105 17 - 32 9 - 16 1 - 8 41 - 48 33 - 36 37 – 40 

B2b 106 – 120 17 - 32 9 - 16 1 - 8 41 - 48 37 - 40 33 – 36 

C1a 121 – 135 33 - 48 17 - 24 9 - 16 1 - 8 25 - 28 29 – 32 

C1b 136 – 150 33 - 48 17 - 24 9 - 16 1 - 8 29 - 32 25 – 28 

C2a 151 – 165 33 - 48 25 - 32 17 - 24 9 - 16 1 - 4 5 – 8 

C2b 166 - 180 33 - 48 25 - 32 17 - 24 9 - 16 5 - 8 1 - 4 

(*) Inclui 2 semanas de Saúde Mental, estando previstas duas formas de rotação, com metade dos alunos começando por 2 semanas de 

Saúde Mental e terminando com 6 semanas de Clínica Geral e a outra metade começando com as  6 semanas de Clínica Geral e 

terminando com as 2 semanas de Saúde Mental. 

(*)   Série Relatórios da F.M.L, 2005, p. 327. 

Da análise do quadro poder-se-á verificar que o percurso dos alunos pelas diferentes Áreas e Sub-                        

-Áreas vai diferindo, ou seja, as áreas vão rodando, veja-se enquanto o Grupo A inicia pelo Estágio da 

Área da Medicina, o Grupo B divide-se pelas Áreas de Cirurgia e de Pediatria e o Grupo C subdivide-                             

-se em três, pela Área de Clínica Geral - Saúde Mental, pela Sub-Área de Ginecologia-Obstetrícia e 

pelos Estágios Optativos. É de salientar que, com este modelo de rotação, conseguiu-se assegurar o 

rácio de 1:1. 

Evidentemente que actualmente, face ao aumento exponencial do Numerus Clausus de acesso ao 

curso, o n.º de alunos a frequentar o 6.º Ano implicou ir aumentando o n.º de alunos do modelo teórico 

inicialmente definido de 180 para 348 no Ano Lectivo 2010/2011 (Portal FMUL), constituindo assim 

sub-grupos de 29 alunos, mas o sistema de rotações continua a seguir a grelha inicialmente definida, 

com a devida rectificação do n.º de semanas que actualmente tem o Estágio Clínico.  

É de salientar que no Ano Lectivo 2004/2005, com a necessidade de redução do período do Estágio 

Clínico de 48 para 40 semanas para possibilitar a rotação dos alunos entre as diversas valências, 

houve a necessidade de fixar os estágios optativos no final do Ano Lectivo. 

A evolução do n.º de alunos bem como do n.º de orientadores para fazer face ao ratio docente:discente 

de 1:1 , poder-se-á traduzir no Gráfico I: 
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Gráfico I 

Evolução do N.º de Alunos e Orientadores, de 2000/2001 até 2010/2011 (*) 
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(*) Os dados relativos aos Anos Lectivos entre 2000/2001 e 2004/2005, foram recolhidos na Série Relatórios da F.M.L, 2005, p. 135 e os 

dados dos restantes Anos Lectivos foram fornecidos pelo Coordenador da Área de Medicina Geral e Familiar do 6.º Ano. 

Na análise do gráfico é preciso ter em atenção o Modelo Logístico de rotação (Quadro V), na medida 

em que a diferença entre o n.º de alunos e orientadores explica-se com o facto de existirem diferentes 

rotações/percursos pelas Áreas e Sub-áreas do Estágio Clínico e a disponibilidade de cada orientador 

ao longo de cada Ano Lectivo.  

Locais e Postos de Estágio Clínico 

Na tentativa de dar cumprimento ao ratio docente:discente de 1:1, na implementação do Estágio 

Clínico, a Faculdade de Medicina teve necessidade de " ... alargar a área para estágio hospitalar a 

outros hospitais públicos (...) [bem como] organizar e alargar as áreas de acção dos estágios em 

Medicina Geral e Comunitária em centros de saúde na província. Em consequência, (...) iniciou 

contactos com diversos hospitais centrais da área de Lisboa e com as Administrações Regionais de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, no sentido de garantir uma colaboração adequada 

e participada na criação de lugares de estágios para os alunos do novo 6.º Ano do curso." (Martins e 

Silva, 1999, p. 61) 

A partir do Ano Lectivo 2001/2002, da lista dos estágios em Medicina Geral e Comunitária, passaram a 

constar também centros de saúde das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.   
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No entanto, com o aumento exponencial do n.º de alunos e perante a dificuldade da Faculdade 

assegurar locais de estágios para todos, no Ano Lectivo 2004/2005, foi dada a oportunidade aos 

alunos de proporem centros de saúde, o que levou a acordos pontuais com outras ARS. 

É de salvaguardar que, alguns dos hospitais que colaboram no ensino dos alunos do 6.º Ano ao longo 

dos onze anos de existência do Estágio Clínico, alargaram os serviços / especialidades onde decorrem 

os estágios. 

Em suma, o Estágio Clínico tem decorrido em serviços hospitalares e centros de saúde do Sistema 

Nacional de Saúde associados ao ensino, mediante protocolos, sendo que os locais e postos de 

Estágio Clínico dependem da disponibilidade das instituições afiliadas para acolher e formar alunos. 

No gráfico seguinte quisemos dar uma perspectiva da evolução das instituições afiliadas ao ensino do 

Estágio Clínico do 6.º Ano, mas como a nossa investigação focaliza-se na Sub-Área de Medicina Geral 

e Familiar, optamos por subdividir os dados por hospitais/maternidade (instituições essas que 

congregam os diversos serviços hospitalares disponibilizados) e centros de saúde. 

Gráfico II 

Evolução do N.º de Instituições Afiliadas ao Ensino, de 2000/2001 até 2010/2011 

9

10

12

12

13

13

13

13

15

17

2 3

3 9

4 5

50

58

70

8 4

8 7

10 1

117

152

16 3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

A
no

s 
Le

ct
iv

os

Instituições Afiliadas

Hospitais / Maternidade Centros de Saúde

 
 

(*) Os dados relativos aos Anos Lectivos entre 2000/2001 e 2004/2005, foram recolhidos na Série Relatórios da F.M.L, 2005, p. 135 e os 

dados dos restantes Anos Lectivos foram fornecidos pelo Coordenador da Área de Medicina Geral e Familiar do 6.º Ano. 

As vagas disponibilizadas correspondem ao número de alunos que cada serviço/centro de saúde pode 

receber em simultâneo durante o período estipulado para cada área. Se olharmos para ambos os 

gráficos, podemos verificar essa situação na Sub-Área de Medicina Geral e Familiar, na medida em 

que no Ano Lectivo 2010/2011 estão inscritos no 6,º Ano 317 alunos e que foram disponibilizados 163 

centros de saúde para o ensino. 
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Orientadores 

São Orientadores do Estágio Clínico os médicos experientes, qualificados com características 

profissionais e humanas consideradas relevantes e adequadas para o acompanhamento técnico-                                   

-científico, apoio deontológico e para ensino prático dos alunos estagiários que aceitaram orientar e 

lhes são distribuídos. 

Anualmente são efectuados convites aos Orientadores de estágio pelos directores das Instituições 

Afiliadas ou representantes pedagógicos, que os propõem ao Coordenador de Estágio Clínico, para 

apreciação pelo Conselho Científico e homologação pela Reitoria da Universidade de Lisboa. 

A Faculdade anualmente entrega aos serviços e a cada um dos orientadores afectos à formação de 

alunos estagiários, os correspondentes certificados comprovativos da sua participação. 

Actividades e Funcionamento 

O Estágio Clínico em cada área de formação deve verificar-se sem interrupção durante todo o período 

que lhe é destinado, em regime presencial obrigatório e exclusividade de 35 horas semanais, no 

serviço ou consultas hospitalares ou no centro de saúde em que decorre a formação, com integração e 

participação completa do aluno estagiário nas actividades que lhe forem destinadas pelo respectivo 

orientador, de acordo com o programa estabelecido e o horário definido. 

Considera-se que durante o período de Estágio Clínico em cada uma das áreas, deve o estagiário 

desenvolver e aprofundar, em regime de vivência clínica, a sua aprendizagem médica, sob a 

orientação do clínico que lhe for designado. 

As actividades do serviço em que decorre o Estágio Clínico deverão possibilitar a cada estagiário a 

concretização dos objectivos pedagógico-científicos definidos, como sejam (Série Relatórios FMUL, 

2005, p. 87): 

� "a aplicação dos conhecimentos e a execução dos desempenhos essenciais aprendidos nos 

anos antecedentes do curso;  

� a aprendizagem de novos conhecimentos, desempenhos e atitudes deontológicas da 

profissão;  

� a aquisição de confiança e de sentido das responsabilidades para aceitar e desempenhar as 

funções clínicas que lhe são determinadas." 

O período de Estágio Clínico decorre no horário de trabalho normal da instituição de acolhimento, 

incluindo serviço de enfermaria, consultas, serviço de urgência, reuniões clínicas e outras actividades 

programadas. 

É obrigatória a presença e pontualidade dos alunos em todas as actividades de formação, nos 

períodos que lhe estão fixados. É de realçar que, estão definidos mínimos de assiduidade, isto é, o 

aluno para os obter tem que frequentar pelo menos 80% dos dias úteis programados para cada uma 

das Áreas e Sub-Áreas.  
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No ano de implementação do Estágio Clínico, "(…) além do exercício da prática clínica, (...) [era] 

obrigatória a frequência de seminários de formação complementar, visando aspectos relacionados com 

a futura inserção profissional na sociedade, no sistema de saúde e nas equipas de prestação de 

cuidados de saúde. (...) [Era] também pretendido o reforço da competência de auto-formação, da 

actualização técnico-científica permanente e a promoção e desenvolvimento pessoal e profissional do 

futuro médico." (Série Relatórios FMUL, 2005, p. 49) É de realçar que, este programa de formação 

complementar esteve interrompido até ao Ano Lectivo 2003/2004, tendo desde então até hoje, perdido 

o seu carácter obrigatório. 

A Caderneta / Dossier de Estágio Clínico 

Para que fosse possível implementar o Estágio Clínico do novo 6.º Ano no ano Lectivo 2000/2001, 

houve necessidade de planificar uma série de aspectos, formas de organização / controlo, bem como a 

concretização de documentação específica. Neste sentido, tendo como objectivo o bom 

desenvolvimento do Estágio Clínico, a Faculdade organizou um conjunto de documentação para 

alunos e para orientadores de estágio (Série Relatórios da F.M.L., 2005).  

� Caderneta de Orientador –  documento que reúne informações e recomendações para o 

orientador do estágio clínico, que poderão ser úteis para a compreensão dos objectivos e 

critérios do aproveitamento e avaliação (aplicável somente no ano de implementação; tendo 

nos anos lectivos posteriores sido adoptado o modelo de Dossier, sendo enviado para as 

Unidades envolvidas); 

� Caderneta do Aluno Estagiário –  documento que reúne os objectivos gerais e específicos de 

formação individual, a listagem de desempenhos, capacidades e comportamentos 

determinantes para a obtenção de aproveitamento em cada uma das áreas e sub-áreas, e as 

normas gerais de avaliação conducentes à classificação final (que em anos lectivos posteriores 

adoptou o modelo de Dossier); 

� Formação Complementar no Estágio Clínico – documento onde se encontram caracteri-

zados os módulos de formação complementar do Estágio Clínico (responsável, conteúdos e 

cronograma de formação); 

� Ficha Individual do Discente  – por forma a facilitar a gestão das rotações por aluno, 

procedeu-se ao desenvolvimento de uma base de dados em “File Maker Pro” com dados de 

identificação, datas e locais de cada um dos 8 estágios, orientadores e classificações, por 

aluno. Com esta base de dados é possível verificar, em qualquer momento, que estágio, que 

tutor e que classificação determinado aluno obteve; 

� Guia de Apresentação  – este documento é constituído por duas secções. A secção superior 

(“Guia de Apresentação”), indicando o local de estágio, com data de início e final. A secção 

inferior (“Comprovativo de Apresentação”) para devolução ao Gabinete de Gestão Curricular e 

que funciona como comprovativo da apresentação do estagiário no respectivo local; 
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� Ficha de Identificação do Orientador de Estágio  – deve ser preenchida pelos orientadores 

com os seus dados pessoais e profissionais; 

� Certificado da Avaliação Contínua –  documento preenchido pelo orientador no final do 

estágio clínico de cada aluno estagiário; 

� Avaliação do Ensino por Valência  – os discentes procedem à avaliação qualitativa do 

estágio, no final de cada área; 

� Avaliação Global do Ensino  – ficha preenchida pelo discente no final do ano lectivo que se 

destina à avaliação global do estágio clínico; 

� Registo de Presenças  – documento rubricado diariamente pelo aluno estagiário e no final do 

estágio pelo Director de Serviço; 

Em suma, o aluno é portador de uma caderneta / Dossier de Estágio Clínico que, para além de um 

conjunto de informações e de um local para anotações várias, entre as quais os dias de reunião de 

apresentação e de análise do estágio em cada uma das áreas, inclui também uma listagem com 

alguns dos procedimentos / desempenhos / atitudes considerados fundamentais  nessa área, e bem 

assim o nível que o aluno deverá atingir. 

Constitui assim um guião, um instrumento de trabalho quer para o discente quer para o docente, de 

alguns dos aspectos que não deverão ser esquecidos nessa área de formação. 

É de salientar que ao longo destes onze anos do Estágio Clínico têm sido feitos alguns reajustes da 

documentação, resultantes das sugestões dos orientadores e alunos, com base na avaliação que 

anualmente é feita. Uma das maiores alterações implementadas foi na “Ficha Global do Ensino”, com a 

intenção de objectivar melhor a forma de avaliar, permitindo assim um maior rigor e simultaneamente 

"uniformizar" critérios (auto-estruturada), 

Aproveitamento e Avaliação 

Para ser obtida a aprovação e a classificação final do Estágio Clínico é fundamental possuir frequência 

e aproveitamento na totalidade das Áreas e Sub-Áreas da formação clínica, que se quer contínua e 

estruturada. 

O não aproveitamento em qualquer uma das áreas de formação por razões imputáveis ao estagiário 

redunda na perda de frequência do estágio da respectiva área. 

A decisão final do aproveitamento da avaliação contínua de cada aluno será da responsabilidade de 

cada orientador e/ou director de cada unidade afiliada em que decorre o Estágio Clínico, por 

informação qualificada, com base nos critérios estabelecidos para o aproveitamento. 

De acordo com o Regulamento do Estágio Clínico, de referir que os critérios individuais que tem                       

sido utilizados como referência desde o 1.º de implementação do novo 6.º Ano, são os descrito no 

Quadro VI: 
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Quadro VI 

Critérios de Avaliação 

Critérios individuais que definem um Estágio 
Clínico COM  aproveitamento 

Critérios individuais que definem um Estágio 
Clínico SEM  aproveitamento  

Competência Clínica do Estagiário 

a) Demonstra conhecimentos, realiza procedimentos 
e evidencia atitudes essenciais para uma actua-
ção clínica adequadas às situações comuns; 

b) Avalia correctamente as situações clínicas, deter-
mina as prioridades a estabelecer e as medidas 
requeridas para a resolução de problemas comuns; 

c) Revela capacidade para tomar decisões, com sen-
tido de responsabilidade individual e merecedora 
da confiança da equipa em que está integrado; 

d) Acompanha conscienciosamente a situação dos 
doentes, procedendo ao registo regular de relató-
rios e processos clínicos, verificando o cumpri-
mento e os resultados das medidas estipuladas. 

 

Competência Clínica do Estagiário 

a) Revela incapacidade na obtenção correcta de 
anamneses e/ou execução de exames objectivos 
adequados; 

b) Revela incapacidade em relacionar os dados da 
anamnese e do exame objectivo com hipóteses de 
diagnóstico e/ou terapêutica; 

c)Toma decisões precipitadas ou erradas, com risco 
desnecessário para o doente; 

d) Demonstra conhecimentos insuficientes sobre 
medidas diagnósticas e terapêuticas comuns, e/ou 
respectiva pertinência, efeitos secundários, contra--
indicações e custo económico; 

e) Carece de rigor e de regularidade no acompanha-
mento de situações clínicas, no preenchimento de 
relatórios ou fichas clínicas e na verificação do 
cumprimento ou dos resultados das medidas 
clínicas estipuladas; 

f) Não acompanha regular e cuidadosamente os 
doentes que lhe foram atribuídos; 

g) Revela incapacidade ou deficiência em distinguir 
prioridades, em acompanhar situações clinica-
mente urgentes ou outras situações geradoras de 
grande instabilidade. 

Comportamento e Atitudes do Estagiário 

a) Considera e valoriza as perspectivas, preocupa-
ções e/ou expectativas dos doentes; 

b) Reconhece as dificuldades próprias e esforça-se por 
corrigir rapidamente os seus erros ou limitações; 

c) Reconhece quando deve solicitar auxílio e procede 
rapidamente;  

d) Tem relacionamento respeitoso com os restantes 
elementos da equipa clínica, colaborando nas acti-
vidades que lhe foram designadas, como elemento 
activo e disponível; 

e) Tem capacidade de comunicação com os doentes, 
familiares e profissionais de saúde; 

f) Demonstra interesse e motivação para melhorar, 
na prática clínica, os conhecimentos, capacidades 
e atitudes pessoais e clínicas;  

g) Evidencia equilíbrio emocional, preserva a própria 
saúde e tem comportamento social ajustado; 

h) Evidencia honestidade, integridade de relaciona-
mento pessoal e respeito pela confidencialidade e 
direitos dos doentes independentemente da sua 
situação sócio-económica. 

 

Comportamento e Atitudes do Estagiário 

a) Não atende nem respeita as instruções ou correc-
ções do seu orientador e/ou dos outros membros 
da equipa clínica em que está integrado; 

b) Não considera e não valoriza as perspectivas, 
preocupações e/ou expectativas dos doentes; 

c) Não reconhece as dificuldades, as deficiências ou 
os erros próprios; 

d) Não reconhece quando a situação ultrapassa as 
suas capacidades e deve procurar auxílio; 

e) Revela acentuadas limitações de colaboração e de 
relacionamento com os outros elementos da 
equipa clínica, dela se excluindo; 

f) Não é merecedor de confiança e/ou não tem sentido 
das responsabilidades profissionais; 

g) É indelicado no relacionamento com doentes, 
superiores e outros membros da equipa clínica; 

h) Revela instabilidade emocional e/ou dependências 
que põem em risco a saúde própria e a do doente; 

i) Evidencia comportamento anti-social e/ou 

desonestidade; 
j) Revela incapacidade ou limitações na gestão 

eficaz do tempo de serviço próprio como futuro 
profissional; 

k) Revela consistente falta de assiduidade e de 
pontualidade, pondo em causa a possibilidade de 
aprendizagem e a validação do seu estágio. 
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Avaliação Contínua 

A avaliação contínua em cada Área e Sub-Área sofreu alterações ao longos dos anos lectivos, 

destacando-se que: 

Para  os Anos Lectivos 2000/2001 e 2001/2002, a informação qualificada resulta da graduação do 

aproveitamento em seis classes (de A a F) com as seguintes equivalências e quantificações: 

� Aproveitamento (A a E): A - Muito Bom com distinção (20 valores) 

B - Muito Bom (18 e 19 valores) 

C - Bom com distinção (16 e 17 valores) 

D - Bom (14 e 15 valores) 

E - Suficiente (10 a 13 valores) 

� Não Aproveitamento (F)  

Para efeitos do cálculo da nota final de 6.º Ano, ficou definido considerar o valor mais alto de cada 

uma das classes para o Ano Lectivo 2000/2001 e a média das classes para o Ano Lectivo 

2001/2002. 

Desde o Ano Lectivo 2002/2003, o resultado passou a ser quantificado numa escala de 0 a 20 

valores, sendo que a partir do Ano Lectivo 2003/2004 a classificação passou a ser expressa 

através de um número inteiro. 

No Ano Lectivo 2007/2008, no sentido de ajudar os Orientadores na avaliação final de cada Área, 

foram introduzidas alterações na ficha de "Avaliação do Ensino por Valência", tornando-a mais 

estruturada o que permitiu diminuir a subjectividade. 

A classificação da avaliação contínua deriva do somatório das classificações ponderadas em cada uma 

das Áreas e Sub-Áreas de formação obrigatória do Estágio Clínico, a dividir pelo somatório dos 

respectivos factores de ponderação. É de realçar que, até à sua extinção, a classificação dos Estágios 

Clínicos Optativos era de Aprovado e Não Aprovado, não entrando para o cálculo da classificação da 

avaliação contínua. 

Assim, o cálculo da classificação de avaliação contínua processa-se de acordo com a fórmula seguinte: 

De 2000/2001 a 2003/2004 

Classificação Contínua = (M x 16) + (C x 8) + (P x 8) + (GO x 4) + (MGC x 6) + (SM x 2) 
       36 

[M = Medicina; C = Cirurgia; P = Pediatria; OG = Ginecologia e Obstetrícia e; MGC= Medicina Geral e Comunitária; SM= Saúde Mental] 

De 2004/2005 a 2010/2011 

Classificação Contínua = (M x 12) + (C x 6) + (P x 6) + (OG x 4) + (MGF x 6) + (SM x 2) 
       36 

[M = Medicina; C = Cirurgia; P = Pediatria; OG = Obstetrícia e Ginecologia; MGF= Medicina Geral e Familiar; SM= Saúde Mental] 

O resultado final da avaliação contínua em cada área e sub-área deverá ser quantificada num número 

inteiro na escala de 0 a 20 valores. 

A classificação final do Estágio Clínico no seu todo (um número inteiro), é uma das componentes com 

ponderação na média final do Curso de Medicina, actualmente Mestrado Integrado. 
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Avaliação Final 

É de referir que, no programa inicial do Estágio Clínico do 6.º Ano, "(...) a avaliação teria duas 

componentes: avaliação continuada em todos os domínios do estágio obrigatório e um exame final 

(...)" (Martins e Silva, 2005, p. 72), sob a forma de uma prova clínica na Área da Medicina por ser a 

Área de Formação com maior duração.  

A prova clínica de avaliação final foi definida como uma componente integrante do 6.º ano, em que 

todos os alunos deveriam obter aproveitamento para concluírem a Licenciatura. Desta forma, a 

classificação final do Estágio Clínico do 6.º Ano resultava da média simples das classificações 

atribuídas à avaliação contínua e à prova de avaliação final. 

Contudo, o carácter obrigatório da prova clínica foi alterado através da Deliberação n.º 2135-A/2001, 

de 29 de Novembro, a partir da qual "a classificação final do 6.º Ano dependerá da opção dos alunos 

por uma de duas situações: 1) Os alunos realizam uma prova clínica, ... neste caso a classificação final 

do 6.º Ano será calculada com 50% de peso da avaliação contínua e os restantes 50% escolhidos pelo 

aluno entre a nota da prova clínica ou a média dos cinco anos anteriores; 2) Os alunos não realizam 

uma prova clínica de medicina e, nesse caso, a classificação final do 6.º Ano será calculada com 25% 

de peso da avaliação contínua e 75% de peso para a média dos cinco anos anteriores."  

No Ano Lectivo 2001/2002 a prova manteve o seu carácter optativo, sendo que se o aluno a realizasse, 

a nota da mesma só era considerada para o cálculo final da nota do Estágio Clínico, caso fosse 

superior à média dos cinco primeiros anos. 

A partir do Ano Lectivo 2002/2003 a prova clínica passou a ser designada como Exame Especial para 

Melhoria de Nota, sendo que a nota só teria validade se a mesma fosse superior à obtida na avaliação 

contínua e nessa situação as notas obtidas quer no exame final quer na avaliação contínua, seriam 

considerados percentualmente equivalentes. 

No Ano Lectivo 2008/2009, com a implementação do Processo de Bolonha ao Curso de Medicina, os 

alunos no 6.º Ano para além do Estágio Clínico propriamente dito, passaram a ter que realizar um 

trabalho final com prova pública, tendo que optar por uma de duas modalidades previstas: 

� "Trabalho tipo “Artigo Científico” - O trabalho poderá ser em qualquer área de investigação 

médica desde investigação básica à investigação clínica. Está incluída nesta última a 

investigação centrada em casos clínicos tal como surgem nas revistas científicas na secção 

“case reports”. 

� Artigo de revisão sobre o tópico escolhido pelo aluno / orientador - O trabalho de revisão 

deverá ter uma perspectiva de concepção original na revisão de literatura médica não se 

limitando à adaptação de um capítulo de um livro sobre o tópico". 

(Regulamento do Estágio Clínico do 6.º Ano - Anexo: Normas para a realização do Trabalho Final do 

Mestrado Integrado em Medicina) 

sendo que a classificação final do trabalho será de Aprovado ou Não Aprovado. 
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Capítulo IV – Necessidades de Formação e Formação Contínua 

A existência do presente capítulo justifica-se por duas ordens de razões, por um lado é pertinente 

desenvolver as temáticas "Necessidades de Formação" e "Formação Contínua" no contexto do estudo 

em desenvolvimento e por outro porque temos a noção de que apesar de nos centrarmos no Médico 

de Família como actor educativo, o aluno de hoje poderá ser o orientador de amanhã. 

"A preocupação com a racionalização dos sistemas educativos, o desejo de conseguir planos mais 

estruturados e eficazes do processo educativo, a fuga à ambiguidade, o desejo de responder 

adequadamente às exigências sociais, a intenção de encontrar procedimentos ajustados à avaliação, 

proporcionam o desenvolvimento de modelos sistemáticos de planificação, nos quais a análise de 

necessidades surgiu como um momento fundamental. Neste âmbito, a análise pode ser entendida 

como uma técnica e um conjunto de procedimentos ao serviço da estratégia de planificação." 

(Rodrigues e Esteves, 1993, p. 11) 

Esta estratégia tem como objectivo fornecer a informação necessária e apontar objectivos que possam 

permitir a tomada de decisão quanto aos conteúdos e às actividades a desenvolver nas acções de 

formação. 

Se atendermos que estas actividades tomam um carácter mais pedagógico do que técnico, é dado 

ênfase à eficácia e ao sucesso das acções de formação, mormente na formação contínua o que veio 

dar legitimidade à análise de necessidades neste contexto. 

Segundo Mckillip "(…) parece razoável aceitar o princípio segundo o qual o conhecimento rigoroso de 

uma situação é condição de uma intervenção pedagógica pertinente. De um modo geral, podemos 

dizer que o conhecimento das necessidades de uma população faz diminuir o grau de incerteza quanto 

ao que deve ser feito. Por outro lado, tem-se verificado haver uma relação positiva com a eficácia da 

própria formação e com a satisfação que ela proporciona aos formandos." (Rodrigues e Esteves, 1993, 

p. 20) 

Dois cenários têm sido colocados: 

� Ajustamento entre a "procura" e a "oferta" de forma ção  - em que a análise de necessidades 

se constitui num levantamento de interesses, expectativas, problemas dos formandos, a fim do 

formador poder definir os objectivos pertinentes para o processo formativo. 

� Ajustamento entre a "oferta" e a "procura" de forma ção  - que se define por uma participação 

activa do formando em todo o processo formativo, ou seja, desde a sua concepção até à sua 

realização. 

Verifica-se assim que no 1.º Cenário o formando não é mais do que um "objecto" de formação, 

enquanto que no 2.º ele é um "sujeito privilegiado" desta. 

Em suma, poder-se-á afirmar que a análise de necessidades vai permitir o aquilatar das expectativas 

dos sujeitos a formar, tendo em vista: 
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� "Ajudá-los à organização/sistema, dando-lhes a ilusão de participar responsavelmente nas 

decisões e diminuindo, por isso, a resistência à formação (e à mudança); e/ou  

� Satisfazer as suas lacunas, tornando o formando e os seus problemas e dificuldades no 

verdadeiro centro do processo formativo." (Rodrigues e Esteves, 1993, p. 23) 

Em qualquer das situações, no campo exclusivamente pedagógico, a participação do formando visa 

por um lado a melhoria da relação pedagógica e por outro apela à adesão sem resistência a um 

programa pré-definido. 

Noutra perspectiva, Barbier e Lesne, "(...) situam a análise de necessidades no quadro das práticas 

sociais, questionando a sua cientificidade e concebendo-a como uma prática de definição de objectivos 

[em que] analisar necessidades ... é produzir objectivos de mudança para os indivíduos, ou seja, 

produzir objectivos indutores de formação." (Barbier e Lesne, 1986; cit. Rodrigues e Esteves, 1993,              

p. 23-24) 

Digamos que não existem necessidades de formação, mas apenas a representação de uma 

necessidade individual ou colectiva numa dada situação. Expor uma necessidade é afirmar uma 

intenção de acção e de mudança, traduzida num objectivo. 

Em sentido restrito, a análise de necessidades em formação consiste no essencial, na produção 

explícita de objectivos indutores de formação. 

Segundo Lengrand (1970) “(…) as duas maiores prioridades da Educação [são]: favorecer o estabele-

cimento de estruturas e métodos que ajudem o ser humano ao longo da sua existência, a prosseguir a 

aprendizagem e a formação e equipar o indivíduo para que ele se torne, o mais possível, o agente e o 

instrumento do seu próprio desenvolvimento.” (cit. M.E., 1993, p. 9) 

Uma vez que o professor faz parte integrante da cadeia da produção e difusão do conhecimento, tem 

consciência pela própria prática quotidiana que a vigência do seu conhecimento tem uma duração vital 

muito curta e nesse sentido é imprescindível que este esteja “(...) permanentemente em contacto com 

as fontes do conhecimento constituinte, que são as da investigação científica e tecnológica e da 

própria realidade social.” (Patrício, 1992, p. 39). Deste modo, ou o professor investe na renovação 

permanente dos seus saberes ou rapidamente estará ultrapassado e nesse sentido, a formação não 

deve ser encarada como um “luxo” mas sim como algo imprescindível no processo do seu 

desenvolvimento profissional. 

A Formação Contínua de Professores deverá assim, desempenhar um papel importante no processo 

de adaptação a todas estas mudanças, com o fim último de contribuir para o melhoramento da 

qualidade de educação e do nível cultural das populações. 

Ou seja, a Formação Contínua de Professores implica “(...) um repensar constante da linha de conexão 

do Mundo nas suas relações com o Homem e se assume, cada vez mais, como exigência 

incontestável das sociedades ditas modernas.” (Nogueira e outros, 1990, p. 53). 
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Tem ganho espaço (e, em nosso entender, bem) a ideia de que toda a formação deve ser entendida 

como um processo contínuo, sobretudo no sentido de que é cada vez mais insustentável a ideia de 

que haja competências que são adquiridas de uma vez por todas. A consciência cada vez mais nítida 

de que os sistemas educativos são sistemas sociais em mutação mais rápida que em outros momentos 

do passado, não admite a tese de uma formação de professores acabada. A renovação e a transfor-

mação dos papéis atribuídos à escola e aos professores implica concomitantemente, como corolário, a 

necessidade de revisão, aprofundamento e extensão das competências destes profissionais, entendidas 

no sentido mais amplo possível. (Esteves, 1991, p. 102-103) 

Devemos pois considerar que todo e qualquer tipo de formação não é mais do que um elo de uma 

longa cadeia que constitui o processo complexo e exigente que um professor percorre ao longo da sua 

carreira docente, e nesse sentido urge consciencializá-lo para uma ampliação constante de 

conhecimentos e de aquisição de competências. Assim sendo, devemos considerar a formação 

contínua como a continuação natural da formação inicial. 

Com base em tudo o que foi referido até agora, poder-se-á então afirmar que a formação contínua de 

professores tem que ser encarada como uma forma de crescimento profissional, em vez de ser uma 

forma de suprimir lacunas ou corrigir deficiências de uma primeira formação insuficiente (Henderson e 

Elliot, cit. Esteves, 1991). 

Fazendo o ponto da situação, poderemos afirmar que existe uma preocupação generalizada dos 

sistemas educativos em melhorar a qualidade e eficácia da formação de professores, porquanto 

"nenhum outro corpo profissional produzirá, a longo prazo, efeitos tão importantes no futuro da 

sociedade (Lesourne) pelo que justifica, plenamente, uma atenção cuidada à formação destes 

profissionais" (cit. Rodrigues e Esteves, 1993, p. 39). 

De qualquer modo, é importante que a formação de professores seja vista como uma forma de 

educação permanente, uma vez que é necessária que esta se processe em contínuo ao longo da 

carreira, pois só assim os professores poderão desempenhar um papel mais activo e global. 

Segundo Rodrigues e Esteves (1993, p. 71) "(...) na medida em que a formação é um processo de 

mudança de comportamentos e atitudes, que visa o emprego (transferência) das aquisições feitas, 

implicando, portanto, o sujeito, parece ainda desejável que um plano de formação equacione as 

aspirações, os desejos, as preocupações dos indivíduos em situação."  

A Formação Contínua deverá ser entendida como um contínuo que se desenrola ao longo da vida do 

professor, em que este "(...) faz parte integrante da cadeia da produção e difusão de conhecimento. 

Sabe, pois, por experiência própria e quotidiana, que o conhecimento constituído tem hoje uma vida de 

duração crescentemente curta é que é fundamental para si estar permanentemente em contacto com 

as fontes do conhecimento constituinte, que não as da investigação científica e tecnológica e da 

própria realidade social." (Patrício, 1992, p. 39) 
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Pérez Gómez (1990, p. 17) afirma mesmo que “O conhecimento profissional dos professores deve 

formar-se num complexo e prolongado conhecimento na acção (saber fazer) e de reflexão na e sobre a 

acção (saber pensar e investigar).” (cit. Amiguinho, 1992, p. 45). Assim, a formação contínua deve 

estimular atitudes crítico-reflexivas proporcionando mecanismos autónomos de produção e controlo de 

novos saberes que venham a facilitar a dinâmica de auto-formação participada. 

Por outras palavras, a investigação-acção como estratégia ou modelo de formação, permite encarar o 

professor como um profissional, capaz de se auto-formar, permitindo-lhe adquirir uma consciência 

crítica do real, na linha “Inquiry Oriented” de Zeichner (1993). 

Na investigação-acção utiliza-se uma “(...) estratégia situacional e participativa, quer dizer, através da 

participação activa aos interessados visa-se o diagnóstico e a solução de um problema encontrado 

num contexto global específico”. (Veiga, 1991, p. 214) 

Vários autores sublinham que a formação, sendo um processo de mudança de representações, é 

igualmente um processo de consciencialização, de acordo com um modelo de formação centrado na 

análise das práticas. 

Para Desarocho (Cit. por Cortesão, 1991) a formação contínua de professores organizada nos moldes 

da investigação-acção revela-se a única estratégia eficaz, permitindo a diluição da fronteira entre o 

prático e o especialista, possibilitando que ambos se formem ao longo do processo. A análise e o 

debate colectivo das práticas educativas numa dinâmica de auto-formação participada, através de um 

investimento pessoal num trabalho livre e criativo sobre os percursos e projectos próprios, conduzirão 

à construção de uma identidade correspondendo a uma identidade profissional. 

Uma formação centrada na escola e nas práticas dos professores, assim como a linha de pensamento 

que defende a investigação-acção como estratégia formativa eficaz, parece ser a que realmente 

melhor de adequa a um conceito de formação contínua, que vise o desenvolvimento profissional da 

pessoa (o professor). Ou seja, o professor tem que ser reconhecido enquanto sujeito, um profissional 

que procura e necessita de determinada formação adequada à sua situação de trabalho, visando o seu 

desenvolvimento profissional.  

O desenvolvimento de modalidades de formação contínua de professores baseadas nesta perspectiva, 

parece ir ao encontro dos interesses e das motivações destes.  

Enfim, “Articular as vertentes pessoal e profissional da formação implica ter em conta, por um lado o 

«professor total», ou seja a pessoa, e também necessariamente a comunidade social de aprendizagem 

em que a pessoa se insere, age e aprende colectivamente e o estabelecimento de ensino como 

organização". (Canário, 1994, p. 23) 

Neste sentido, Costa e Silva (2000, p. 104) refere que as práticas de formação contínua de professores 

"(...) deverão integrar não só a racionalidade técnica, mas também a racionalidade prática e crítica que 

permitam aos formandos – professores – a sua actualização contínua, não exclusivamente numa pers-

pectiva de aquisição (de conhecimentos, de qualificações), mas fundamentalmente de desenvolvi-
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mento profissional e pessoal. A dimensão do desenvolvimento constrói-se através da partilha de 

experiências e da análise intercomunicativa que produzirá e é produzida pela reflexão (Schon, 1983)”. 

Deste modo, poder-se-á afirmar que a Formação Contínua, hoje em dia, para além de ser 

imprescindível no processo normal de formação dos docentes, é encarada como uma exigência da 

própria Sociedade Moderna, uma vez que esta evolui a um ritmo alucinante, sendo essencial que seja 

encarada como um meio de ajudar os professores a "(...) vencer e ultrapassar as dificuldades 

decorrentes do processo científico e tecnológico e das transformações sociais e culturais na 

sociedade." (Raimundo, 1991, p. 269) 

Daí "(...) fica nitidamente expressa a importância, imprescindibilidade e papel preponderante que a 

formação contínua assume como valor determinante na estrutura do processo educativo em geral e na 

carreira profissional dos docentes." (Nogueira, 1990, p. 95) 

Urge então conhecer quais as necessidades consideradas pelos professores como prioritárias, porque 

se, por um lado, houver este tipo de informação, haverá como é evidente um maior grau de certeza 

acerca do que poderá ser feito, por outro existe uma correlação positiva entre a eficácia e a satisfação 

que essa formação proporcione. 

A análise de necessidades pode desempenhar por um lado "(...) uma função social que, em nome de 

eficácia e da racionalidade de processos, procura adequar à formação as necessidades socialmente 

detectadas. Torna-se um instrumento que permite pensar a formação em relação com a sua utilidade 

social e está ao serviço de uma política de formação, que se dota dos meios adequados para definir os 

seus objectivos. [E por outro] (...) uma função de natureza pedagógica, visando antes e durante a 

formação, adequar esta ao que é esperado e desejado pela população concreta a formar, não se 

esgotanto, portanto, no momento em que inicia a formação." (Cadou, cit. Rodrigues e Esteves, 1993,                   

p. 21-22) 

Para finalizar, é minha opinião que a Formação Contínua não é um fim em si mesma, mas um meio de 

inovar a escola, que deve traduzir-se na qualidade do ensino e no sentimento de realização 

profissional dos professores. Nessa medida, "(…) a formação contínua será sempre um instrumento 

mais eficaz e mais directo do que a formação dada antes da vida profissional dos professores (...) e é 

também um meio mais simples e eficaz de difundir rapidamente as reformas e as inovações 

escolares." (Nogueira, Rodrigues e Ferreira, 1990, p. 73) 
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO 

Finalizado o enquadramento teórico e conceptual do estudo apresentado na Parte I, chegou o 

momento de descrevermos o problema, os objectivos e questões de investigação, o tipo de estudo, os 

sujeitos, bem como as técnicas de recolha e tratamento de dados. 

Neste sentido, tentaremos apresentar as opções e os procedimentos metodológicos adoptados no 

estudo, sistematizando alguma informação teórica relativa às metodologias utilizadas. 

Capítulo I – Natureza e Objectivos do Estudo 

A investigação científica é sem dúvida uma aprendizagem que se faz após anos e anos de aturado 

esforço e dedicação e como nunca é tarde para começar a para produzir novos conhecimentos, 

decidimos dar este passo.  

A experiência profissional foi sem dúvida o pano de fundo e a problemática uma consequência da 

planificação, acompanhamento e avaliação do Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e a sua alavanca é a Formação de Professores.                                 

O porquê da Área de Medicina Geral e Familiar? Porque existem Orientadores do 6.º Ano que para 

além de estarem dispersos pelo país, de estarem afastados da Universidade, estão a trabalhar numa 

Área que não tem o reconhecimento que deveria ter, pois todos nós precisamos de Médicos de 

Família! Contudo, é preciso não esquecer que estes profissionais, como já anteriormente foi referido, 

estão habilitados para exercer Medicina e não para ensinar.  

Para Alarcão (2001), a verdadeira essência de um trabalho de investigação focaliza-se no desejo de 

conhecer e, se possível, intervir para melhorar, ou seja, os grandes fins da investigação científica são 

compreender, explicar e prever os fenómenos, arquitectando teorias e operacionalizando modelos. 

Deste modo, no âmbito do tema definido para a tese "SUPERVISÃO CLÍNICA EM MEDICINA GERAL 

E FAMILIAR – Necessidades de Formação dos Orientadores", definimos como objectivos gerais os 

seguintes: 

� Obter elementos que caracterizem as representações do Orientador face às suas actividades 

de supervisão. 

� Recolher informações sobre as práticas supervisivas que conduzem à satisfação / insatisfação 

do Orientador. 

� Diagnosticar necessidades de formação do Orientador do ensino clínico no âmbito da sua 

actividade supervisiva. 

O estudo que nos propusemos efectuar insere-se assim no âmbito da investigação qualitativa, uma vez 

que se pretendia perceber a forma como os Médicos de Família percepcionam as suas experiências 

supervisivas, bem como as dificuldades e obstáculos à sua concretização – porque são sem dúvida, 
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“informantes privilegiados” (Anderson, 1998). Tratando-se de um estudo exploratório cingimo-nos ao 

caso do Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano na Área de Medicina Geral e Familiar. 

É ainda de ter em linha de conta a importância que assumimos que o Ensino Clínico tem na formação 

de futuros médicos bem como para a formação do Orientador Supervisor. As situações vividas neste 

contexto, pela sua complexidade, exigem que o Orientador tenha competências profissionais, 

pedagógicas e pessoais, contudo o desenvolvimento dessas competências só será possível se estes 

estiverem empenhados em desenvolver conhecimentos na e sobre a acção, em adoptar metodologias 

de desenvolvimento pessoal, em produzir saberes e implementar mudanças e em assumirem posturas 

críticas, reflexivas e investigativas no desenvolvimento da sua prática (Alarcão, 1982). 

 O conceito de “necessidades de formação” por nós adoptado, poderá ser definido como o conjunto de 

preocupações, desejos, expectativas, carências e problemas sentidos ou percepcionados, no nosso 

caso concreto, pelos Orientadores de ensino clínico, no desenvolvimento do processo pedagógico 

(Mesa et al., 1990; Rodrigues, 1999). 

O que pretendemos atingir com a concretização dos objectivos definidos é a construção e validação de 

um instrumento – Questionário – que permita à Faculdade de Medicina, no futuro, poder fazer um 

levantamento das necessidades de formação dos Orientadores em contexto clínico, especificamente 

no âmbito do estágio do 6.º Ano de Medicina Geral e Familiar, de forma a que se possa com eficácia 

apostar da qualificação e formação que vá ao encontro dos interesses dos potenciais interessados.  

É sem dúvida necessário aproximar a Faculdade dos Orientadores que estão pulverizados pelo país, 

ou seja pelos Centros de Saúde que colaboram na Formação dos Futuros Médicos, pois será este o 

caminho para maximizar os objectivos definidos para o Estágio Clínico e garantir um Ensino de 

Excelência. 
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Capítulo II – Fundamentação das Opções e do Percurso Metodológico 

Sobre a Entrevista 

O Tipo de Entrevista 

A técnica da entrevista pode ser utilizada em vários momentos de uma investigação e uma das 

vantagens que apresenta relativamente a outros métodos de recolha de dados consiste no facto de 

permitir flexibilidade na obtenção de informação sobre o indivíduo, permitindo alcançar grande grau de 

profundidade (Hayman, 1984); fornece, pelo menos, dados de opinião que permitem não só avançar 

pistas para a caracterização da situação educativa, como também conhecer sob alguns aspectos o 

docente enquanto interveniente educativo, assim como as suas crenças, expectativas e perspectivas, 

ou seja, os quadros de significância que condicionam as suas opiniões. Deste modo, a técnica de 

entrevista permite uma análise do sentido que os indivíduos conferem, quer às suas práticas, quer aos 

acontecimentos com que são confrontados. 

Nas suas diferentes formas, os métodos de entrevista caracterizam-se pela aplicação dos processos 

fundamentais de comunicação humana, na medida em que esta é uma técnica de investigação que 

permite recolher dados utilizando a comunicação verbal; o entrevistador poderá inclusive, anotar os 

comportamentos não verbais do entrevistado que lhe pareçam mais relevantes (Estrela, 1990, p. 369). 

Correctamente valorizada, esta técnica permite ao investigador retirar das entrevistas informações e 

elementos de reflexão muito ricos e matizados. 

Para a concretização de uma "entrevista de investigação" torna-se premente a definição de alguns 

princípios necessários à sua caracterização e orientação, como sejam: evitar dirigir a entrevista não 

interferindo na exposição do entrevistado; não restringir a temática abordada; esclarecer os quadros de 

referência, conceitos e situações utilizadas para a entrevista (Estrela, 1990, p. 354). 

Neste estudo, optamos por realizar entrevistas semi-directivas, uma vez que nestas o entrevistador 

orienta-se por um guião de temas que poderão ser abordados livremente sem obedecer a uma ordem 

determinada. Deste modo, este tido de entrevista visa levar o entrevistado a exprimir a sua vivência ou 

a percepção que tem do problema que interessa ao entrevistador. 

As entrevistas foram gravadas em suporte áudio e posteriormente transcritas, respeitando tanto quanto 

possível, a sua "oralidade". 

O Guião das Entrevistas 

Para servir de orientação às entrevistas, procedemos à elaboração de um guião com base na 

supervisão clínica em Medicina Geral e Familiar (ver Anexo I). Este é constituído por cinco blocos 

temáticos. 

O Bloco A foi criado com o intuito de legitimar eticamente a entrevista e de criar condições que 

motivassem à partição do sujeito. 
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O Bloco B (Caracterização do Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano) pretende contribuir para 

que os sujeitos forneçam as suas percepções relativamente ao Estágio Clínico do 6.º Ano; mas ao 

abordar esta questão, não se pode deixar de atender às representações dos entrevistados sobre o que 

tem de mais positivo e de menos positivo. 

O Bloco C (Posicionamento do Entrevistado face à actividade supervisiva, em contexto clínico, no 

Ensino Pré-Graduado) foi criado com a intenção de permitir que os sujeitos forneçam as representações 

sobre a actividade supervisiva, bem como as suas percepções às funções/finalidades da supervisão 

clínica. 

O Bloco D (Caracterização do Trabalho de Orientador, em contexto clínico, no Ensino Pré-                       

-Graduado) pretende conhecer as percepções do entrevistado relativamente ao trabalho de orientador, 

bem como identificar as dificuldades percepcionadas pelos mesmos enquanto Orientadores. 

O Bloco E (Temáticas de Formação desejadas pelo Orientador face às actividades supervisivas) 

pretende verificar as representações dos entrevistados sobre os objectivos (o que deve ser) e os 

modos (no sentido mais lato possível) de que se deveria revestir a formação contínua para diminuir a 

distância entre o que é e o que deveria ser. 

A Selecção dos Entrevistados 

A selecção dos entrevistados foi definida pelo Coordenador do Estágio Clínico Profissionalizante do                             

6.º Ano, da Área de Medicina Geral e Familiar, havendo a preocupação de seleccionar Docentes / 

Orientadores do ensino clínico do Mestrado Integrado em Medicina da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, nomeadamente da Área de Medicina Geral e Familiar, no âmbito do Estágio 

Clínico Profissionalizante do 6.º Ano. Neste sentido, por razões logísticas, foram realizadas cinco 

entrevistas a Médicos de Família que são Orientadores, salientando que dois destes acumulam outras 

funções tais como, de Coordenador do Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano, da Área de 

Medicina Geral e Familiar e de Director do Internato. 

Sobre a Análise de Conteúdo 

Existem diferentes concepções metodológicas de análise de conteúdo. Para Berelson (cit. por Estrela, 

1990, p. 467), por exemplo, a análise de conteúdo consiste numa técnica de investigação que visa a 

descrição objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação; para Holsti 

(Citado por Amado, 1989, p. 64) a análise de conteúdo refere-se a qualquer técnica que permita fazer 

inferências através da identificação sistemática e objectiva das características específicas de uma 

mensagem; para Bardin (1977, p. 42), é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção / recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
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Na mesma linha de pensamento de Holsti e Bardin, surge Amado (1989, p. 64) defendendo que um 

dos aspectos mais importantes desta técnica de análise é o facto de permitir, além de uma rigorosa e 

objectiva representação do conteúdo das mensagens, o avanço fecundo através de aspectos menos 

claros, como sejam as intenções e pressupostos da fonte de comunicação, o qual ocorre à custa de 

inferências interpretativas de carácter subjectivo. 

Assim, esta técnica dá-nos a possibilidade de inferirmos acerca dos valores, interesses, opiniões e 

expectativas do entrevistado, levando-nos a um maior aprofundamento na exploração do material – 

fazendo com que captemos mais informação. 

Fundamentos e Critérios utilizados 

Tendo em conta o objectivo pretendido – caracterizar as necessidades de formação expressas pelos 

Orientadores relativamente ao Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano, na Área de Medicina Geral 

e Familiar – procedeu-se à análise de conteúdo dos protocolos das cinco entrevistas realizadas em 

Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011. 

A partir do protocolo das entrevistas procedeu-se ao corte das unidades de registo de acordo com a 

seguinte definição: o mais pequeno fragmento de texto que tenha um só sentido autónomo (adaptado 

de Bardin, 1977). As unidades de registo foram, de seguida, reduzidas a indicadores. A unidade de 

contexto adoptada foi a própria entrevista. 

A medida de enumeração escolhida para esta análise foi a frequência verificada por entrevista. 

A classificação e a agregação dos indicadores realizou-se, de início, de acordo com algumas categorias 

lógicas previamente definidas de acordo com o Guião da Entrevista. Devido à impossibilidade prática de 

nelas incluir alguns indicadores procedeu-se a um reajustamento o que determinou a criação de uma 

nova categorização.  

Note-se que a determinação das categorias e sub-categorias não implica a existência de indicadores 

respeitantes a todas elas em todas as entrevistas, o que, obviamente, em nada prejudica o cumprimento 

dos critérios de coerência, homogeneidade, exclusividade recíproca e exaustiva que devem nortear 

qualquer processo de categorização (Estrela, 1990).  
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Sobre o Questionário 

O questionário "(…) por definição é um instrumento rigorosamente estandardizado, tanto no texto das 

questões como na sua ordem. No sentido de garantir a comparabilidade das respostas de todos os 

indivíduos, é absolutamente indispensável que cada questão seja colocada a casa pessoa da mesma 

forma, sem adaptações nem explicações suplementares resultantes da iniciativa do entrevistador (…)" 

(Ghiglione e Matalon, 1992, p. 110-111); ou seja é um elemento central da recolha de informação.                        

Por outras palavras, "(…) um teste é uma prova particular, que implica a execução de um exercício, 

idêntico para todos os sujeitos examinados, com uma técnica precisa para a avaliação do resultado." 

(Definição proposta pela Association Psychotéchnique Internationale, cit. Bartolomeis, 1981, p. 56)  

O questionário apesar de ser essencialmente de respostas fechadas pelo facto de facilitar a análise, 

deve ter entre esse tipo de perguntas, algumas de carácter aberto para que a pessoa possa exprimir a 

sua opinião (de ordem pessoal, profissional, etc.), o que normalmente desperta o interesse do sujeito. 

É de referir o facto de ambos os tipos de questões apresentarem vantagens e desvantagens, como 

sejam: 

Quadro VII 

Tipos de Questões – Vantagens e Desvantagem  

 Vantagens Desvantagens 

Questões 
Fechadas 

Tratamento dos resultados facilitado pela 
codificação e normalização da informação - 
análise estatística 

Menor profundidade de informação. 

Questões               
Abertas 

Os dados de informação obtidos são mais 
ricos 

Tratamento dos dados de informação mais 
difícil - análise de conteúdo. 

  

Deste modo seria útil que os questionários apresentassem uma estrutura em que fossem intercalados 

os vários tipos de perguntas, as abertas e as fechadas. 

A dimensão do mesmo também deve ser preocupação do investigador, pois se este for demasiado 

extenso torna-se desmotivante levando a pessoa a desinteressar-se, acabando por responder sem 

tomar a devida atenção. Ghiglione e Matalon (1992, p. 113) dizem que "(…) um questionário composto, 

na sua maioria por questões fechadas, não deveriam ultrapassar 45 minutos quando a sua aplicação é 

feita em boas condições, ou seja, em casa da pessoa ou num lugar tranquilo." 

Se não se recorrer a questionários já elaborados, torna-se necessário que um inquérito por questionário 

seja desenvolvido de acordo com as etapas seguintes: 

1.ª) Planeamento do Inquérito  – em que é necessário definir o objecto de estudo e o tipo de 

informação que se pretende obter. Antes da elaboração de um questionário terá de haver uma fase 

qualitativa, na qual se proceda à recolha de informação sobre o tema em estudo (é muito 

importante quando não há material publicado sobre o assunto). Essa fase passa pela aplicação de 

entrevistas a um determinado número de sujeitos, fazendo-se em seguida a análise de conteúdo 

das mesmas, através da categorização e dos objectivos do estudo, para se criarem blocos para o 
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questionário; assim em função dos objectivos deverão então ser formuladas hipóteses explicativas 

que irão orientar a construção do questionário. As entrevistas feitas nesta primeira fase, podem ser 

muito úteis, na medida em que nos fornecem o vocabulário utilizado pelos inquiridos, permitindo-                      

-nos assim saber o tipo de linguagem que devemos utilizar na formulação das questões. Ainda 

nesta fase proceder-se-á à delimitação da população ou universo do inquérito e ao cálculo de uma 

amostra representativa dessa população; 

2.ª) Preparação do Inquérito –  Na organização do questionário deve ter-se em conta determi-

nados critérios tais como a elaboração das questões, a sua orientação e a duração do questionário, 

entre outros. É necessário pensar em tudo; tal como é dito (Ghiglione e Matalon, 1992)                                   

"não podemos deixar certos pontos no vago, dizendo que mais tarde, perante as respostas, os 

tornaremos mais precisos. qualquer erro, qualquer inépcia, qualquer ambiguidade, repercutir-se-á 

na totalidade das operações até às conclusões finais." 

Nesta fase proceder-se-á à redacção do questionário, devendo: 

� Iniciar-se com uma apresentação onde os objectivos do inquérito e a natureza dos dados a 

recolher sejam claramente entendidos; 

� Existir informação disponível suficiente, para que o inquirido possa responder ao inquérito; 

� Ser breve, apresentando um aspecto gráfico cuidado e utilizando uma linguagem clara e 

acessível aos inquiridos; 

� Existir a preocupação de garantir alguma forma de verificação cruzada interna, pois só 

assim se poderá assegurar a validade dos dados - ou seja tem de haver o cuidado de que a 

resposta a uma pergunta tenha que ser coerente com a de outra pergunta com ela 

relacionada; 

� Assegurar-se que o inquirido está mesmo motivado para responder ao questionário. 

Segundo Ghiglione e Matalon (1992, p. 198) é necessário "(…) garantir uma certa coerência no 

conteúdo das questões e na sucessão dos temas. A variedade na forma das questões é, em geral, 

bem recebida, evitado uma impressão de monotonia, a qual constitui um dos principais perigos dos 

questionários longos"; ou seja é útil intercalarem-se os vários tipos de perguntas abertas com 

perguntas fechadas. Mesmo dentro das respostas fechadas pode optar-se por respostas de cruzes, 

de escala, de ordenação das opções dadas, entre outras. 

Poder-se-á também referir que segundo Santos (1993) existem dois tipos de formatos de 

questionários: 

Tipo Fechado ou Categórico  - em que as perguntas são colocadas de tal forma, que o inquirido 

tem que responder, escolhendo uma das alternativas propostas. Este tipo é ideal para a recolha 

de dados numéricos ou categóricos. 

Tipo Aberto ou de Resposta Livre  - Aqui são os próprios inquiridos a escrever as respostas às 

questões. Deste modo, este tipo é muito útil para a recolha de informação para estudos 

profundos, na medida em que são relevantes as opiniões, os interesses, os pontos de vista, as 
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decisões, os comportamentos, etc., dos inquiridos; por outro lado também são úteis para estudos 

em campos novos de investigação, uma vez que ainda não existe informação disponível. 

3.ª) Aplicação do inquérito –  No momento da sua aplicação, a forma como está concebido deve 

ser clara, para que não haja necessidade de outras explicações para além daquelas explicitadas. 

Daí a necessidade da realização de um pré-teste antes da investigação propriamente dita; pois este 

permite ver o tipo de lacunas subjacentes, que iriam trazer problemas aquando da sua aplicação. 

Nesta fase devem fazer-se todas as alterações depois de se registar todas as dificuldades sentidas 

e as sugestões dos sujeitos que efectuam o pré-teste; porque como diz Ghiglione e Matalon (1992, 

p. 118) "(…) uma vez começado o trabalho no terreno, está fora de causa fazer qualquer 

modificação no enunciado das questões ou na sua ordenação, mesmo que nos tenhamos dado 

conta de erros graves", pois ao fazerem-se alterações os questionários não poderiam ser 

submetidos ao mesmo tipo de análise; o que sem dúvida complicaria a investigação e o tipo de 

conclusões relativamente aos objectivos em estudo. Assim esta fase corresponde ao trabalho 

directo no terreno, no qual o inquirido regista as suas respostas. No questionário de administração 

directa, é o inquiridor que formula as perguntas e regista as respostas do inquirido; 

4.ª) Análise dos Resultados –  Nesta fase procede-se à codificação das respostas, ao tratamento 

dos dados (análise estatística das perguntas fechadas e análise de conteúdo das perguntas 

abertas) e à elaboração das conclusões; ou seja por fim a organização e a análise dos dados vai 

ser feita a dois níveis: por um lado, pelo cruzamento/junção dos dados obtidos que estavam de 

acordo com os objectivos da pesquisa (diferentes procedimentos), por outro lado, por uma análise 

mais ampla, integrando as análises parciais. 

5.ª) Apresentação dos Resultados –  Os resultados podem ser apresentados sob a forma de 

relatório. A apresentação dos resultados do inquérito à comunidade pode assumir diferentes formas. 

Quadro VIII 

Vantagens, Limites e Problemas do Recurso ao Questionário (*) 

Vantagens Limites e Problemas 

� Possibilidade de efectuar substanciais 
análises correlacionais, dado existir 
numerosos dados recolhidos; 

� A facilidade com que utilizando esta técnica se 
consegue a representatividade do conjunto 
das entrevistas levadas a cabo. 

� A complexidade e os elevados custos que este 
instrumento geralmente implica; 

� A falta de profundidade das respostas, visto 
que por vezes estas não possuem elementos 
de compreensão relevantes; 

� A personalização das entrevistas, 
considerando-as independentes dos extractos 
sociais e relacionais dos entrevistados; 

� A fragilidade do dispositivo quanto à sua 
credibilidade.  

(*) Segundo Quivy e Campenhoudt (1992, p. 191-192). 



Mestrado em Ciências da Educação 

Área de Especialização em Formação de Professores 

Ana Paula da Silva Pereira   50

Capítulo III – Apresentação e Análise dos Dados 

No presente capítulo, dedicado ao estudo empírico, procedemos à apresentação, descrição e 

interpretação dos resultados obtidos através da análise de conteúdo, dos protocolos das entrevistas 

efectuadas aos cinco Médicos de Família (ver Anexo II). Na análise e interpretação dos dados optámos 

pela sugestão de Yin (2001), segundo a qual, os mesmos devem ser apresentados numa narrativa 

simples, podendo ser utilizados quadros ou outros elementos considerados pertinentes de modo a 

clarificar a descrição e análise do presente caso. 

A análise de conteúdo efectuada fez emergir as seguintes temáticas: 

� Caracterização Geral do Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano 

� Caderneta / Dossier do Aluno do Estágio Clínico do 6.º Ano 

� Para um Perfil de Orientador ... 

� Trabalho do Orientador em Contexto Clínico 

� Desafios da Supervisão à Formação dos Orientadores 

No primeiro tema  que respeita à "Caracterização do Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano", 

foram definidas três categorias agrupando indicadores que remetem para as percepções dos 

entrevistados relativamente ao Estágio Clínico do 6.º Ano, percepções essas relacionadas com 

utilidade para três potenciais envolvidos – orientador, aluno e doente, a pertinência dum estágio em 

Centro de Saúde, bem como algumas sugestões a serem implementadas no âmbito do mesmo 

O segundo tema , ainda no âmbito do Estágio Clínico do 6.º Ano já é mais específico, porque diz 

respeito à "Caderneta / Dossier do Aluno do Estágio Clínico do 6.º Ano", tendo sido definidas três 

categorias, agrupando indicadores que traduzem a percepção que os entrevistados têm quanto à sua 

concepção e utilidade, bem como os aspectos a melhorar na mesma. 

O terceiro tema , "Para um Perfil do Orientador ...", pretende conhecer as percepções dos 

entrevistados face às características que deve ter um Orientador e nesse sentido foram definidas duas 

categorias que agrupassem os indicadores em termos de competências transversais e específicas. 

O quarto tema  relaciona-se com o "Trabalho de Orientador em Contexto Clínico", traduzindo as 

percepções que os entrevistados têm relativamente ao que envolve o trabalho de Orientador. Assim, 

foram definidas dez categorias que sistematizassem os indicadores nas principais áreas em que 

intervêm o Orientador, bem como as dificuldades, aspectos positivos e negativos percepcionados.  

O quinto tema , "Desafios da Supervisão à Formação dos Orientadores", foi organizado em três 

categorias agrupando indicadores que representam as percepções que os Orientadores têm das 

mudanças que tiveram que implementar com a nova função supervisiva, das necessidades de 

formação para a concretização do exercício da actividade supervisiva, identificando possíveis áreas de 

formação e modalidades que querem e desejam. 
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As temáticas indicadas anteriormente, deram lugar a um conjunto de categorias que podem ser 

globalmente observadas no quadro seguinte: 

Quadro IX 

Temas e Categorias da Análise de Conteúdo 

Temas Categorias 

� Valorização Positiva Geral 

� Utilidade para o Aluno 

� Utilidade para o Orientador 

� Utilidade para o Doente 

� Pertinência do Estágio em Centro de Saúde 

Caracterização do Estágio Clínico 
Profissionalizante do 6.º Ano 

� Sugestões a introduzir no Estágio em Centro de Saúde 

� Concepção da Caderneta / Dossier 

� Utilidade da Caderneta / Dossier 
Caderneta / Dossier do Aluno do 
Estágio Clínico do 6.º Ano 

� Aspectos a Melhorar na Caderneta / Dossier 

� Competências Transversais Para um Perfil do Orientador ... 
� Competências Específicas 

� Motivar e Estar Motivado 

� Ser Facilitador da Aprendizagem 

� Transferir Conhecimentos Práticos e Científicos 

� Adaptar o Plano de Formação 

� Organizar as Actividades 

� Orientar / Apoiar 

� Avaliar 

� Dificuldades 

� Aspectos Positivos 

Trabalho de Orientador em Contexto 
Clínico                         

� Aspectos Negativos 

� Adaptação à Nova Função 

� Emergência das Necessidades de Formação 
Desafios da Supervisão à Formação 
dos Orientadores 

� Modalidades de Formação 

A descrição e análise dos dados obtidos desenvolver-se-á nos cinco temas identificados, por 

categorias, sub-categorias e indicadores, conforme grelha sugerida por Mendes (2002), referenciada 

anteriormente, procurando fazer-se uma descrição e leitura interpretativa do discurso dos Médicos de 

Família /Orientadores entrevistados. 



Mestrado em Ciências da Educação 

Área de Especialização em Formação de Professores 

Ana Paula da Silva Pereira   52

Caracterização Geral do Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano 

A análise de conteúdo mostrou que o discurso dos Orientadores girou à volta de seis Categorias: 

� Valorização Positiva Geral 

� Utilidade para o Aluno 

� Utilidade para o Orientador 

� Utilidade para o Doente 

� Pertinência do Estágio em Centro de Saúde 

� Sugestões a Introduzir no Estágio  em Centro de Saúde 

Valorização Positiva Geral 

Nesta Categoria, optou-se por não criar sub-categorias, na medida em que os discursos dos 

entrevistados face às concepções que têm acerca do âmbito Estágio Clínico Profissionalizante do                      

6.º Ano são abrangentes (8 indicadores, 22 unidades de registo). 

Quadro X 

Valorização Positiva Geral 

Categoria: Valorização Positiva Geral 

Frequência  

U.R. U.E. Indicadores 

N N 

� Dois aspectos, utilidade e pertinência. 2 1 

� Útil para três interlocutores: aluno, orientador e doente. 6 2 

� O estágio clínico é uma fase importante. 1 1 

� Não identifico aspectos negativos por os alunos realizarem o estágio clínico profissionalizante.  1 1 

� Os estágios são sempre enriquecedores sob o ponto de vista de conhecer uma forma de 
contacto diferente. 

               
1 

                  
1 

� Os alunos do 6.º Ano estão muito equiparados aos do Internato. 2 1 

� Estes jovens são muito bons e portanto fazem coisas interessantes. 7 2 

� Existem alunos que fazem o estágio de MGF a "despachar", porque têm que realmente o fazer. 2 1 

Da análise do Quadro X, poder-se-ão destacar duas ideias, que por um lado o estágio é muito útil para 

os três interlocutores envolvidos no processo de aprendizagem – o aluno, o orientador e o doente – e 

por outro os alunos são muito bons e nesse sentido fazem "coisas interessantes" .  

O Estágio é entendido como uma fase importante, o último ano do curso, sendo entendido como 

enriquecedor porque permite aos alunos um contacto diferente com a prática / terreno, integração de 

saberes adquiridos em anos anteriores, bem como ser confrontado com novos conhecimentos 

inerentes à sua emersão num Estágio que como foi descrito no Capítulo III da Parte I desta dissertação 

– "deve verificar-se sem interrupção durante todo o período que lhe é destinado, em regime presencial 
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obrigatório e exclusividade de 35 horas semanais, no serviço ou consultas hospitalares ou no centro de 

saúde em que decorre a formação, com integração e participação completa do aluno estagiário nas 

actividades que lhe forem destinadas pelo respectivo orientador, de acordo com o programa 

estabelecido e o horário definido". 

É de salientar que, os alunos do ensino pré-graduados são referenciados com equiparados aos alunos 

do Internato Médico, o que poderá ser um bom indicador da formação que é ministrada na Faculdade 

de Medicina. 

O único aspecto / indicador que denota uma conotação menos positiva ao Estágio, mais concretamente 

ao de Medicina Geral e Familiar é o facto de, existirem alunos sem interesse e motivação por essa 

área - situação esta que, na decisão da opção da especialidade, irá pesar.  

Utilidade para o Aluno 

Detendo-nos no Quadro XI, poderemos verificar que os dados obtidos permitiram-nos definir duas                       

sub-categorias – Contacto com a Situação Profissional e Espaço de Articulação entre a Teoria e a 

Prática – com três indicadores cada, com um total de 12 unidades de registo . 

Quadro XI 

Utilidade para o Aluno 

Categoria: Utilidade para o Aluno 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� Conviver e contactar com uma forma de estar na prática médica, a que 
esteve pouco exposto ao longo do curso. 

                    
2                                                                                                                                                   

                
1 

� O contacto com os doentes possibilita adquirir mais conhecimentos,  quer na 
parte gestual, quer na parte cognitiva. 

                        
2 

                
1 

Contacto com 
a Situação 

Profissional 
� Têm a possibilidade de ver o que realmente se faz no terreno e o que vão 

fazer no futuro e na vida deles. 
                       
2 

                
2 

� É importante a possibilidade dos alunos aplicarem na prática (no terreno) a 
teoria adquirida e perceberem que esta não é suficiente. 

                 
3 

                  
3 

� Aperceberem-se de como a relação humana e a comunicação médico-                    
-doente pode ser importante na sua vida clínica. 

                
2 

              
1 

Espaço de 
Articulação 

entre a Teoria 
e a Prática 

� Poder colocar naquele caso a dúvida daquela situação e  perguntar porque é 
que perguntou essa situação nesse contexto. 

            
1 

                
1 

... Contacto com a Situação Profissional  

Para dois dos orientadores, o Estágio é útil para os alunos porque lhes permitirá ter contacto com a 

prática clínica em contexto real, ou seja, poderão viver o quotidiano dum Médico que virá a ser o seu 

num futuro próximo, tendo em conta que é o Estágio Final do Curso de Medicina.  

É de referir ainda que, o contacto que os alunos têm com o doente poderá possibilitar a aquisição de 

mais conhecimentos, quer gestuais quer cognitivos. 
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... Espaço de Articulação entre a Teoria e a Prátic a  

O aspecto mais importante destacado por três dos entrevistados é que, o aluno durante o 

desenvolvimento do estágio poderá aplicar no terreno os conhecimentos teóricos adquiridos até à data 

e desse modo irá percepcionar que esses mesmos conhecimentos não são suficientes para a prática 

clínica. 

Algumas afirmações dos entrevistados que validam essa ideia são: 

"Os alunos no 6.º Ano têm a possibilidade de porem em prática aquilo que sabem na teoria e 

apercebem-se de que, a teoria não basta e a supervisão permite acompanhá-los nessa integração 

entre teoria e prática." (E3) 

"Na perspectiva dos alunos, sem dúvida que tem toda a utilidade porque lhes possibilita relacionar, 

articular a teoria e a prática. Sem dúvida que a teoria depois aplicada à prática é o mais importante 

para eles." (P5) 

O contacto com o terreno poderá ainda permitir ao aluno estagiário, por um lado aperceber-se que a 

relação e a comunicação humana que se estabelece com o doente poderá ser importante na sua futura 

prática clínica e por outro questionar as situações, colocando dúvidas e perceber porque é que o fez. 
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Utilidade para o Orientador 

Esta Categoria foi dividida em quatro sub-categorias – Gosto pela Experiência, em Geral, Formação 

que Proporciona, Cumprir Dever Profissional e Relação que se Estabelece – com16 indicadores e 54 

unidades de registo. 

O quadro seguinte permite uma análise pormenorizada das sub-categorias mencionadas, bem como 

dos indicadores que daí resultam. Desses indicadores daremos ênfase aos mais referidos pelos 

entrevistados. 

Quadro XII 

Utilidade para o Orientador 

Categoria: Utilidade para o Orientador 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� Estou ligado há uma série de anos a este tipo de actividades. 3 1 

� Para alguns já é um hábito sem o qual não passam. 1 1 

� A actividade do orientador dá prazer. 4 2 

Gosto pela 
Experiência, em 

Geral 
� Não espero nada em troca dos alunos. 2 1 

� Altamente formativo na medida em que se aprende muito com os alunos 
porque são teoricamente muito bons (novos conhecimentos e formas de 
trabalhar). 

  0 
0 0 
12 

  0 
0 0 
4 

� O trabalho de orientador obriga a uma reflexão sobre o seu próprio trabalho, 
numa perspectiva diferente. 

                         
2  

             
1 

� Uma visão exterior, “fresca” e não enviesada do doente é frequentemente 
muito útil. 

                       
1 

                  
1 

� A actividade pedagógica traz ganhos de natureza cognitiva, de atitude, de 
revisão e de refrescamento. 

                  
1 

              
1 

� Actualizações de conhecimentos teóricos ao nível da MGF e de outras 
especialidades clínicas (rever / reaprender). 

                       
13 

                
4 

� Possibilidade de promover a investigação (de aprender coisas novas). 3 1 

Formação que 
Proporciona 

� Alguns alunos têm muito mais capacidade de pesquisa do que eu e eu 
aprendo muito com eles. 

                  
1 

                    
1 

� É uma actividade médica formativa da qual gosto bastante, mas também 
tenho o dever moral de o fazer, primeiro como exercício orientado de 
formação com Médicos de Família, depois a Faculdade e agora com a 
Direcção do Internato. 

   0   
000
0       
5 

   0   
000

0       
1 

Cumprir dever 
Profissional 

� Enquanto médico é uma questão de garantir a continuidade a longo prazo de 
ter quem possa, com qualidade, prestar esses serviços.  

                 
2 

            
1 

� Os ganhos são do ponto de vista espiritual e não material (de partilha). 1 1 

� É interessante a relação que se estabelece com os alunos, quer seja positiva 
ou negativa. 

                    
2 

              
1 

Relação que      
se estabelece 

� Ganho no contacto com os alunos. 1 1 
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... Gosto pela Experiência, em Geral  

Ser "orientador dá prazer" é o indicador que é realçado desta sub-categoria. 

O prazer e motivação pela actividade supervisiva segundo Vieira (1993), é condição obrigatória nos 

processos de formação dos alunos e consequentemente dos supervisores. Tal facto, repercute-se no 

bom desempenho e na satisfação profissional do supervisor.  

... Formação que Proporciona  

Dois dos aspectos que foram referenciados por 4 dos 5 entrevistados são que, a interacção com os 

alunos é altamente formativa, porque para além de permitir a actualização de conhecimentos teóricos 

no âmbito da Medicina Geral e Familiar e de outras especialidade, possibilita a aprendizagem de novos 

conhecimentos e formas de trabalhar (perfazendo 25 das 33 unidades de registo desta categoria). 

É de referir que, "para os orientadores este trabalho obriga-os a fazer uma reflexão sobre o seu próprio 

trabalho e reolhar e reobservar o seu próprio trabalho, numa perspectiva diferente, isso é portanto, 

altamente formativo para o orientador." (E1)  

... Cumprir Dever Profissional 

Dos dois indicadores poder-se-á depreender que, um dos orientadores para além de gostar de 

supervisionar alunos, sente que tem esse compromisso para com um docente da Área de Medicina 

Geral e Familiar da Faculdade; para outro orientador, supervisionar alunos é um meio para alcançar 

um fim, ou seja, entende como uma garantia de continuidade no futuro, da prestação de cuidados de 

saúde de qualidade,  

... Relação que se Estabelece  

Apesar desta categoria só apresentar 4 unidades de registo, é um aspecto que é apontado de forma 

mais abrangente, como sendo uma mais valia para Orientador, pois para além do que já foi acima 

referido, permite adquirir / actualizar conhecimentos, a relação pessoal que se estabelece entre ambos 

também tem outro tipo de ganhos, nomeadamente de partilha e de inter-ajuda. 
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Utilidade para o Doente 

Esta categoria, foi criada pelo facto do doente também ser encarado como um dos elementos 

associados à aprendizagem. Contudo, por só ter dois indicadores, optou-se por não criar nenhuma 

sub-categorias. 

Quadro XIII 

Utilidade para o Doente 

Categoria: Utilidade para o Doente 

Frequência  

U.R. U.E. Indicadores 

N N 

� Beneficiam de uma visão “fresca” dos seus problemas. 1 1 

� Os utentes progressivamente têm a percepção de que, quando são dadas condições, o serviço 
prestado é bom. 

                
1 

                 
1 

A integração do aluno na prática clínica diária do Médico de Família, nomeadamente na própria 

consulta, tem possibilitado que para além do Orientador que o próprio doente possa também beneficiar 

com alguns dos conhecimentos deste. 

"Importante para os doentes porque estes podem beneficiar de uma visão fresca, dos seus problemas 

e isto é particularmente relevante em Clínica Geral, em que os nossos doentes nos acompanham ao 

longo de muitos anos, e em que é relativamente fácil, a partir de um tempo ... as pessoas cristalizarem 

um pouco em atitudes e uma visão exterior fresca e não enviesada do doente, pode ser 

frequentemente muito útil." (E1) 

Pertinência do Estágio Clínico em Centro de Saúde 

O quadro seguinte pretende elucidar-nos sobre as percepções que os entrevistados têm relativamente 

à pertinência do Estágio de Medicina Geral e Familiar, isto é, em Centro de Saúde. 

Com os dados obtidos dos protocolos das entrevistas definimos para esta categoria, cinco                            

sub-categorias – Valorização da Medicina Geral e Familiar (MGF) no Currículo do Curso de Medicina, 

Diferenciação entre os Cuidados de Saúde Primários e os Cuidados de Saúde Secundários, 

Percepção de Abrangência do Médico de Família, Valorização da Representação Social do Médico de 

Família e Continuidade da Relação Médico-Doente – que agrupam 37 indicadores, com 92 unidades 

de registo.  
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Quadro XIV 

Pertinência do Estágio em Centro de Saúde 

Categoria: Pertinência do Estágio em Centro de Saúd e 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� É importante em relação à MGF do ponto de vista da evolução que também 
houve a nível curricular. 

                     
1 

           
1 

� Com o novo currículo os alunos já vêem com uma perspectiva diferente o 
que é a MGF. 

                     
6 

               
2 

� Não é o ensino do anfiteatro (teórico), mas sim no terreno onde se vive e 
trabalha e isso é da maior importância. 

                 
3 

                 
1 

� Ver que as queixas do doente nem sempre são como vem nos livros. 2 2 

� A maior exposição dos alunos permite a construção de um plano de 
actividades muito mais significativo. 

                        
3 

                
1 

� É um local de aprendizagem extremamente rico, quer em termos cognitivos 
quer em termos gestuais. 

                           
2 

               
2            

� O aumento de tempo do estágio permite uma melhor vivência da prática 
clínica em todas as vertentes da MGF. 

                      
5 

       
4 

� A fase intermédia de acompanhar um doente com Supervisão é muito 
importante (entre ver o doente e depois ter a responsabilidade do mesmo). 

           
2 

              
1 

� Não se concebe uma formação médica completa para um aluno de medicina, 
sem um estágio forte de prática extra-hospitalar. 

         
1 

              
1 

Valorização 
da MGF no 

Currículo do 
Curso de 
Medicina 

� Formação em MGF Vs Saúde Mental é sempre fundamental neste estágio, 
em termos do enfoque na entrevista clínica, na empatia e no amparo que se 
pode dar a um idoso que nos procura. 

  0 
0 0 
2 

  0 
0 0 
1 

� O contacto com a prática de ambulatório permite terem a percepção das situa-
ções mais frequentes que aparecem em cuidados de saúde primários que são 
completamente diferente do que estão habituados a ver em situação hospitalar. 

000 
0 0  
6 

000 
0 0   
3 

� Os alunos estão habituados a ver situações mais complicadas, mas as 
patologias simples podem gerar insegurança. 

                  
1 

          
1 

� Na prática médica em contexto hospitalar, há diferenças funcionais inerentes 
às especialidades, mas há uma atitude global transversal praticamente a 
todas as áreas. 

0 
00  
1 

0 
00  
1 

� As especialidades que praticam medicina fora do contexto hospitalar, não 
utilizam só instrumentos, como assentam numa atitude, numa forma de estar 
na medicina completamente diferente. 

0 
00  
1 

0 
00  
1 

� Há coisas que, se os alunos não praticam nos Centros de Saúde, não 
praticam em mais lado nenhum. 

                    
2 

                
1 

� É positivo realçar em que é que difere uma abordagem a nível de cuidados 
de saúde primários dos cuidados de saúde secundários e porque é que a 
abordagem é feita de uma forma diferente. 

0 0 
0 0  
6 

0 0 
0 0  
1 

� Permite aos alunos que, com os conhecimentos técnicos anteriormente 
adquiridos, inteirarem-se do que é uma avaliação bio-psicosocial. 

         
2 

        
1 

� Permite perceberem o que é que é uma avaliação, não só tão direccionada a 
um órgão como o que fazem habitualmente no hospital. 

                
1 

           
1 

� Os alunos no 1.º Ano não percebem muito bem o que é a avaliação                     
bio-psicosocial, apesar de nesse ano também se abranger um pouco a parte 
da família e da sociedade. 

 00 
0 0 
1 

  0 
0 0 
1 

Diferenciação 
entre Cuidados  

de Saúde 
Primários de 
Cuidados de 

Saúde 
Secundários 

� Ter contacto com coisas técnicas, como a entrevista clínica que é muito 
importante. 

                        
3 

             
2 

(...) 
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(...) 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� A nível de cuidados de saúde primários é preciso marcar muito bem, que 
muitas das decisões que nós tomamos são baseadas na medicina baseada 
na evidência, ou seja não é empírico (não é ver que alguém fez e fazer 
igual). 

0 0 
0 0 
0 0 
1 

 0  
00 
0 0 
1 

� Na MGF há uma grande componente científica que poderá ser aplicada ou 
não, mas que se não está a ser aplicada pode-se ver e descobrir. 

              
1 

         
1 

� Aperceberem-se que o papel do Médico de Família não é compartimentado e 
que resolve muitas situações, independentemente de por vezes precisar de 
apoio de outras especialidades. 

0 0 
0 0 
3 

0 
00 
1 

� Terem contacto com o "terreno" e saberem o que os Médicos de Família 
estão a fazer. 

                  
1 

         
1 

Percepção da 
Abrangência 
do Médico de 

Família             

� O Médico de Família é um médico que actua na parte curativa e preventiva, 
sendo muito importante em tudo isso. 

                
2 

           
1 

� Antigamente, qualquer um ia para MGF e depois quem quisesse uma 
especialidade iria para outra área. 

                
1 

           
1 

� Haverá várias gerações a influenciar estes jovens e temos que fazer a nossa 
parte para realçar o trabalho que fazemos efectivamente. 

              
3 

               
1 

� Temos a sorte de termos aqui um grupinho bom e condições para podermos 
efectuar um bom serviço. 

              
2 

         
1 

� Tem sido uma mais valia a passagem dos alunos pelo estágio de MGF 
porque contrariado o estigma existente, ficam bem impressionados e alguns 
até optam por essa especialidade. 

0 0 
00  
8 

0 0 
00  
3 

� O aluno termina o curso com uma visão bastante correcta daquilo que é 
realmente a prática de clínica geral. 

                  
4 

                  
2 

Valorização da 
Representação 

Social do 
Médico de 

Família                 

� O futuro da MGF vai ser melhor, pois há muito mais alunos a escolherem 
esta área como especialidade e são muito bons. 

                  
2 

                   
1 

� Aperceberem-se de que a relação que se cria médico-doente é diferente 
daquela que se cria a nível hospitalar (existe uma continuidade). 

                  
2 

            
1 

� A construção da relação médico-doente baseada na continuidade e 
confiança é muito importante e traz vantagens ao médico de família. 

               
2 

                
1 

� A importância da relação médico-doente pode influenciar tanto na 
possibilidade de diagnóstico como na possibilidade de tratamento. 

                
4 

                 
1 

� É essencial a forma de conduzir a entrevista - no contacto com o doente, a 
maneira de se relacionar e comunicar. 

                
1 

               
1 

� A comunicação e o contexto não é fácil e isso não se transmite nos livros. 1 1 

Continuidade  
da Relação 

Médico- Doente     

� Perceberem que, como nem sempre é fácil as pessoas dizerem o que 
sentem, é preciso estar-se atento aos sinais indirectos para se poder tratar 
os doentes. 

0 0 
0 0  
3 

0 0 
0 0 
1 

... Valorização da MGF no Currículo do Curso de Med icina  

Do discurso dos entrevistados poder-se-á inferir que as reformas curriculares implementadas no Curso 

Medicina foram uma mais valia para o ensino da Área de Medicina Geral e Familiar, porque têm 

evidenciado que os alunos quando vão para o estágio clínico já têm uma visão diferente do que é a 

área e o contacto com os doentes permite-lhe constatar que as queixas dos doentes nem sempre são 

passíveis de ler / ser consultadas nos livros. 
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O indicador com maior expressão, pois quatro dos entrevistados o evidenciaram, é que a maior 

exposição do aluno em contexto do estágio, implica o aumento tempo a que os alunos são expostos / 

envolvidos à Área de Medicina Geral e Familiar, pelo que permite terem uma melhor vivência da 

prática clínica em todas as suas vertentes. 

... Diferenciação entre os Cuidados de Saúde Primár ios e os Cuidados de Saúde Secundários 

O que é realçado é a diferença entre a abordagem da prática extra-hospitalar e hospitalar, isto é, dos 

Cuidados de Saúde Primários vs. Cuidados de Saúde Secundários e porque essa abordagem é feita 

de forma diferente. 

Os alunos com a "bagagem" de conhecimentos técnicos que possuem, conseguem perceber que a 

avaliação que é feita em contexto de Centro de Saúde, é "bio-psicosocial", enquanto que em contexto 

hospitalar é normalmente direcciona a um "órgão", pelo que o Estágio de Medicina Geral e Familiar 

lhes possibilita terem contacto com situações que só ocorrem nos Centros de Saúde, bem como nas 

técnicas das quais se destaca a entrevista. 

... Percepção da Abrangência do Médico de Família 

Os alunos com este estágio têm a hipótese de se aperceberem da abrangência do papel/função do 

Médico de Família, que independentemente de em algumas situações poder ter que solicitar o apoio 

de outras especialidade, a sua forma de actuação não é compartimentada, centrando-se na parte 

curativa e preventiva. 

... Valorização da Representação Social do Médico d e Família  

O "estigma" que existe relativamente à Área de Medicina Geral e Familiar tem sido de certo modo 

esbatido pela exposição a que os alunos tem sido sujeitos, na medida em que estes acabam por gostar 

da experiência e na altura da escolha da especialidade, optam por esta. 

... Continuidade da Relação Médico-Doente  

Os alunos têm a possibilidade de se aperceberem da importância da relação médico-doente, porque 

nem sempre é fácil as pessoas transmitirem os seus problemas, dúvidas e questões e nesse sentido, a 

relação que se estabeleça deverá ser de continuidade e confiança, podendo dessa forma ter influência 

tanto no diagnóstico como no tratamento. 
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Sugestões a Introduzir no Estágio em Centro de Saúd e 

Nesta Categoria, a opção foi não criar sub-categorias, porque somente um dos entrevistados nos 

transmitiu algumas sugestões a introduzir no Estágio da Área de Medicina Geral e Familiar que se 

sistematizam em 3 indicadores e 6 unidades de registo. 

Quadro XV 

Sugestões a Introduzir no Estágio em Centro de Saúde 

Categoria: Sugestões a Introduzir no Estágio em Cen tro de Saúde 

Frequência  

U.R. U.E. Indicadores 

N N 

� Seria interessante o ensino em grupo, com grupos de utentes (nomeadamente com grupos de: 
obesidade, habituação tabágica e diabéticos). 

                
3 

                  
1 

� O período de 6 semanas é muito limitado para fazer investigação e provavelmente não temos 
grande espaço para isso, mas há quem possa ter ideias de trabalhos de investigação. 

                      
2 

                  
1 

� Poder-se-ia mostrar o que se pode fazer e o que é feito de investigação, mas é um abuso exigir 
que os alunos façam uma coisa deste género no período de estágio. 

              
1 

                    
1 

Na medida em que, nos Centros de Saúde, por vezes existem Grupos de Utentes, com características 

específicas, um dos Orientadores achou que, eventualmente, poderia ter interesse fazer ensino em 

grupo - "Apesar de ter muito mais a ver com a estrutura e a forma como funciona a Unidade, eu penso 

que o realçar o que se pode fazer em ensino em grupo, com grupos de utentes, temos pontualmente, 

um grupo de obesidade, um grupo de habituação tabágica, um grupo de diabéticos ... qual é o 

interesse em fazer formação nesta área ..." (E2) 

Outro aspecto realçado é a investigação, que segundo o mesmo Orientador, pela duração do estágio, 

seria mais interessante " o que se pode fazer" e "o que é feito de investigação", do que "exigir" que os 

alunos façam. 
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Caderneta / Dossier do Aluno do Estágio Clínico do 6.º Ano 

A presente temática, está organizada em três categorias: 

� Concepção da Caderneta / Dossier 

� Utilidade da Caderneta / Dossier 

� Aspectos a Melhorar na Caderneta / Dossier 

Concepção da Caderneta / Dossier 

A presente categoria dá-nos a percepção que um dos Orientadores tem sobre a definição / criação da 

caderneta / dossier do aluno, na qual optamos por não criar sub-categorias. 

Quadro XVI 

Concepção da Caderneta / Dossier 

Categoria: Concepção da Caderneta / Dossier 

Frequência  

U.R. U.E. Indicadores 

N N 

� A caderneta é o resultado de uma visão moderna de pedagogia. 1 1 

� Houve uma aposta em instrumentos estruturados para suportar este tipo de estágio. 1 1 

� A caderneta foi um avanço muito importante. 1 1 

Na medida em que o orientador em questão acumula funções de Coordenador do Estágio Clínico do 

6.º Ano da Área de Medicina Geral e Familiar, tem uma perspectiva da concepção do referido 

instrumento orientador – "A caderneta definida para Medicina Geral e Familiar é um instrumento muito 

importante como é evidente e isso tem a ver com a visão de pessoas nesta casa, que ... felizmente 

tinham e têm uma visão moderna, digamos, da pedagogia. E que apostaram realmente na existência 

de instrumentos estruturados para suportar este tipo de estágios, não é? Portanto, ultrapassando 

aquele modelo clássico que obviamente funcionou muito bem, mas que tinha limitações da 

aprendizagem por imitação, em que a pessoa estava durante um tempo com o orientador, e tal, e o 

orientador explicava e ensinava, isto é assim, isto é daquela maneira, mas de uma forma que era muito 

mais por imitação e muito mais baseada nas características pessoais do orientador do que 

propriamente num modelo pensado e estruturado para fazer disto ensino. Nesse aspecto a caderneta 

foi um avanço muito, muito importante." (E1) 
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Utilidade da Caderneta / Dossier 

O quadro seguinte pretende elucidar sobre a utilidade que a caderneta / dossier tem e nesse sentido 

foram criadas duas sub-categorias – Guia Orientador e Escala de Avaliação – tendo sido identificados 

9 indicadores e 42 unidades de registo. 

Quadro XVII 

Utilidade da Caderneta / Dossier 

Categoria: Utilidade da Caderneta / Dossier 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� A Caderneta sem dúvida que é importante porque é sempre muito útil 7 3 

� Tem evoluído em todos os aspectos, quer para o orientador quer para o 
aluno. 

                      
6 

          
1 

� É um guia orientador e fundamental que baliza um conjunto de informações. 7 4 

� Uma das vantagens, tanto do internato como dos alunos, é terem os 
objectivos muito bem explícitos para se conseguir orientar a formação. 

                 
1 

                 
1 

� É uma boa orientação, nomeadamente nas "reuniões de trabalho" e em nos 
lembrar de fazer perguntas que são pertinentes. 

                
2 

               
1 

Guia 
Orientador 

� É importante sabermos os objectivos e as manobras que os alunos têm que 
executar. 

                
4 

        
1 

� A escala de avaliação teve uma modificação substancial, que foi muito 
benéfica (auto-estruturada). 

                 
7 

               
2 

� As escalas são um instrumento muito útil que nos facilita a avaliação e deixa 
um pouco de lado a subjectividade. 

                 
5 

               
1 

Escala de 
Avaliação 

� Ser mais rigorosos com a escala poderá ser negativo porque obriga a um 
padrão obsessivo. 

                        
3 

                
1 

... Guia Orientador 

Da leitura dos protocolos das entrevistas e consequentemente da análise de conteúdo é evidente que 

a caderneta é encarada como um instrumento orientador, muito útil porque ajuda o Orientador no 

desenvolvimento do estágio, porque estão definidos um conjunto de aspectos, nomeadamente os 

objectivos, as reuniões de trabalho / feedback, as tarefas / técnicas, as metas a atingir e a avaliação. 

As afirmações dos entrevistados que validam essa ideia são: 

"Eu acho que é sempre útil, é sempre muito útil, porque é um mapa de navegação ou seja nós 

sabemos mais ou menos por onde temos que ir. " (E2) 

"Acho que a caderneta é importante e por vezes nos ajuda a orientar um pouco, nomeadamente 

nas 'reuniões de trabalho', e fazer uma ou outra pergunta pertinente, que nós eventualmente 

poderíamos esquecer ... Acho que a Caderneta é uma boa orientação, acho que sim ". (E3) 

"... a Caderneta tem vindo a evoluir em todos os aspectos quer para nós quer para o aluno.                        

A Caderneta é um útil instrumento ..." (E4) 
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" Eu acho que a caderneta é importante para nós termos uma ideia do que é suposto eles fazerem 

... mas sem dúvida que a caderneta é um guia orientador e fundamental." (E5) 

... Escala de Avaliação  

A Avaliação por ser algo que suscita alguma subjectividade é um dos aspectos referenciados, mas é 

percepcionado que os Orientadores acham que as alterações a que a escala de avaliação tem sido 

sujeita têm sido muito positivas e que contribuíram para melhorar o instrumento e consequentemente 

tornar mais fácil a sua utilização – "A Caderneta tem evoluído substancialmente, evoluiu bastante, 

nomeadamente a ficha de avaliação, acho que está melhor." (E4) 
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Aspectos a Melhorar na Caderneta / Dossier 

Como se pode observar pela leitura do Quadro XVIII, registam-se três sub-categorias – Revisão e 

Adequação Permanente, Compreensão mais precisa do Uso e Problematização com a Equipa de 

Enfermagem – com 50 unidades de registo e 17 indicadores . 

Quadro XVIII 

Aspectos a Melhorar na Caderneta / Dossier 

Categoria: Aspectos a Melhorar na Caderneta / Dossi er 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� A caderneta está ”cristalizada”, devendo ser revista. 1                    1 

� Os resultados de um estudo externo à faculdade poderá  permitir-nos rever a 
caderneta de uma forma consistente no sentido de a reforçar. 

               
1 

                  
1 

� Se calhar há outro tipo de técnicas que o aluno poderá fazer. 1 1 

Revisão e  

Adequação 
Permanente  

� Deveria existir uma Caderneta para o orientador. 1 1 

� Implica uma logística de tempo porque obriga-me a estudá-la para garantir o 
cumprimento dos objectivos. 

                
2 

                  
1 

� Não é um instrumento rígido, pelo que não tem de ser cumprida à exaustão. 3 1 

� É desejável que haja adaptações especificas, feitas caso a caso. 1 1 

� É demasiado específica / descritiva / exaustiva em termos das tarefas que os 
alunos têm que cumprir, porque não há possibilidade de fazer alguns actos. 

                  
5 

             
2 

� É um exagero ter que se registar quantas vezes o aluno fez determinada 
tarefa, para isso mais valia fazerem um relatório do que fizeram. 

                            
1 

                         
1 

� É complicado existir um registo tão pormenorizado, tendo em conta a 
duração do estágio e a grande panóplia de tarefas que têm que fazer. 

                             
1 

                        
1 

� Deveria haver alguma flexibilidade em considerar que são as actividades 
possíveis e se estiverem disponíveis, seria útil o aluno fazê-las. 

                
3 

                 
1 

 Compreensão 
mais precisa do 

Uso 

� As técnicas que posso ensinar dependem do utente quando o aluno está 
presente, se eu próprio as faço e também da minha própria destreza em 
fazer algumas delas. 

  0 
0 0 
3 

00 
0 0              
1 

� Muitas das práticas não são normalmente feitas por médicos, mas sim pela 
equipa de enfermagem. 

                           
1 

          
1 

� Até que ponto as actividades de enfermagem devem ser incluídas no estágio 
de MGF.  

               
3 

         
1 

� A maior parte dos alunos não passam pela equipa de enfermagem, pelo que 
não praticam determinados actos. 

                   
1 

         
1 

� Será lícito pedirmos a um enfermeiro para ensinar um aluno a fazer uma 
injecção ou um penso? 

                                
1 

          
1 

Problematização 
da Relação com               

a Equipa de 
Enfermagem 

� Tenho dificuldade em pedir aos enfermeiros que ensinem determinados 
actos uma vez que nem sempre esse pedido é bem recebido ou colide / 
interfere no ensino dos alunos de enfermagem. 

   0 
0 0  
1 

  0 
0 0  
1 
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... Revisão e Adequação Permanente 

Segundo os indicadores identificados, percepciona-se que a caderneta está "estagnada" e que a 

mesma deveria ser sujeita a uma análise no sentido de aferir os aspectos que a compõem, no sentido 

de a melhorar enquanto instrumento orientador – "Neste momento a caderneta, pode-se dizer que está 

cristalizada há uma série de anos. Estamos neste momento à espera do resultado de um trabalho 

muito interessante, que foi feito por uma aluna de mestrado, em que vamos ter pela primeira vez, uma 

visão estruturada ... daquilo que na verdade está a acontecer. E isto em confronto com documentos 

internacionais de referência na área de formação de Medicina Geral e Familiar, que nos vai realmente 

permitir rever a caderneta de estágio, de forma consciente ... baseado em factos do que tem sido feito, 

do que não tem sido feito, para tentar entender o porquê, e fazer afinações, portanto, absolutamente 

cirúrgicas, no sentido de reforçar o conteúdo da caderneta..." (E1) 

Um outro aspecto a referir, é que segundo um dos entrevistados seria útil / pertinente existir uma 

Caderneta para o Orientador. 

... Compreensão mais Precisa do Uso  

Da leitura dos indicadores acima referenciados, fica patente que existem duas ideias opostas 

relativamente ao uso da caderneta, ou seja, ou é entenda como um instrumento flexível que deve ser 

utilizado de forma adaptada caso a caso, e neste caso existiria "... alguma flexibilidade em considerar 

que são as actividades possíveis e se estiverem disponíveis, seria útil o aluno fazê-las."(E2), ou é um 

instrumento extremamente rigoroso / descritivo e exaustivo ao nível das técnicas que os alunos têm 

que aprender, bem como do registo que deve ser feito pelo aluno e nesta situação " mais valia fazerem 

um relatório do que fizeram". 

Independentemente desta posição oposta face ao uso da caderneta, as técnicas que podem ser 

ensinadas, dependem de três aspectos: do doente presente na consulta que o aluno assiste, do 

próprio Orientador executar essa tarefa e da destreza dele próprio em efectuá-la. 

... Problematização com a Equipa de Enfermagem 

Na medida em que, é entendido pelos entrevistados que algumas das técnicas listadas (na caderneta 

que os alunos devem efectuar ao longo do estágio), não são efectuadas por médicos, mas sim por 

enfermeiros, pelo que se colocam problemas em termos de se é lícito, por um lado essas mesmas 

técnicas constarem da referida caderneta e por outro se deve ser um enfermeiro a ensiná-las ao aluno 

de medicina. A esta problematização acresce o facto que, sendo técnicas efectuadas por enfermeiros, 

o ensino das mesmas poderá colidir com a presença dos alunos de enfermagem.  
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Para um Perfil de Orientador ... 

Para analisar esta temática consideramos o que os entrevistados percepcionam relativamente às 

características que deveria ter um Orientador e nesse sentido tentou-se definir um Perfil do Orientador 

de acordo com as seguintes categorias: 

� Competências Transversais do Orientador 

� Competências Específicas do Orientador 

É de salientar que, a definição das referidas categorias baseou-se nas recomendações da Agencia 

Nacional de Evaluatión de la Calidad y Acrediración (LA ANECA). 

Competências Transversais do Orientador 

No Quadro XIX, como se pode constatar pela análise do mesmo, não foi definida nenhuma                

sub-categoria, registaram-se 15 indicadores e 50 unidades de registo. 

Quadro XIX 

Competências Transversais do Orientador ... 

Categoria: Competências Transversais do Orientador 

Frequência  

U.R. U.E. Indicadores 

N N 

� Gostar e ter vontade de ensinar. 4 2 

� Ter disponibilidade. 7 3 

� Ser simpático. 2 1 

� Ter uma excelente capacidade de empatia. 2 1 

� Saber comunicar. 2 2 

� Ter algum altruísmo e generosidade. 1 1 

� Ser perspicaz. 1 1 

� Conseguir facilmente uma boa relação com as pessoas. 3 1 

� Conseguir incentivar o espírito crítico, positivo ou negativo, à outra pessoa.  1 1          

� Ser provocatório de vez em quanto, no aspecto positivo do termo. 1 1 

� Ser organizado e disciplinador, no sentido de balizar bem as situações. 7 1 

� Ter capacidade de organização mental (dos conceitos e das ideias) e de síntese. 3 1 

� Ter pelo menos duas características importantes: sensibilidade e conhecimento científico. 2 1 

� Não ter medo de se expor (virtudes, defeitos e erros técnicos), encarando essa exposição 
como oportunidade de crescimento e de aprendizagem. 

               
8 

                 
1 

� Ter alguma destreza informática (de capacidade de pesquisa e de actualização da informação). 6 2 
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Apesar de ser uma lista extensa de competências transversais a todos os docentes independen-

temente da área de formação, poder-se-ão destacar os seguintes, tendo em conta as unidades de 

registo e o n.º de orientadores que os valorizaram: gostar e ter vontade de ensinar, ter disponibilidade, 

saber comunicar, ter alguma destreza informática e não ter medo de se expor ao aluno. 

O Orientador deverá "estar preparado para mostrar a qualidade do seu trabalho, adoptando uma 

atitude de auto-crítica, susceptível de mudanças e correcções (desejo de auto-avaliação e de auto-                        

-regulação)" (Sousa, 1991, p. 169). 

Competências Específicas do Orientador 

Como se pode observar pela leitura do quadro que se apresenta foram consideradas duas                                 

sub-categoria, tendo sido identificados 15 indicadores e 41 unidades de registo 

Quadro XX 

Competências Específicas do Orientador ... 

Categoria: Competências Específicas do Orientador 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� Pessoa proactiva. 2  1 

� É fundamental a organização, porque na organização está implícita a 
disciplina que está implícita na empatia. 

                      
7 

          
1 

� Saber comunicar e tirar daí vantagens 2 2 

� Ter sensibilidade é essencial para conseguir não só relacionamento adequado 
mas também uma base de partilha de experiências. 

           
2 

                
1 

� Excelente gestor de relações (nas varias dimensões relacionais: a sua 
relação com o aluno e doentes; a relação do aluno com os doentes e outros 
profissionais de saúde). 

0 0 
0 0 
4 

0 0 
0 0 
2 

� Ter capacidade de liderança para gerir o processo de formação. 2 1 

� Ter capacidade de adaptar a caderneta a cada aluno é essencial. 1 1 

� Tem que ser uma pessoa que procure estímulos nos interesses dos alunos e 
em outras áreas do conhecimento que não a Medicina. 

               
1 

                 
1 

"Técnicas", 
enquanto 
Gestor de 

Grupo  

 

� Tem de ter uma boa prática, não só do ponto de vista médico mas também 
do ponto de vista pessoal. 

                     
3 

         
1 

� Ter uma boa prática e gostar / saber transmiti-la. 6 1 

� Ter conhecimento científico, para que o aluno possa perceber que está a 
aprender alguma coisa. 

                    
5 

           
3 

� Cientificamente actualizado. 2 2 

� Quem tiver o maior numero de competências técnicas possíveis e souber    
pô-las em pratica. 

          
1 

         
1 

� Um orientador não tem de ser sempre melhor em todas as áreas. 1 1 

"Técnicas", 
enquanto 
Cientista / 

Médico 

� Os orientadores dos Centros de Saúde têm maior independência, são diferentes 2 1 
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... "Técnicas", enquanto Gestor de Grupo 

O Orientador deve ser um "excelente gestor de relações", considerando às várias dimensões que se 

podem estabelecer, porque dessa forma poderá assegurar um ambiente propício à aprendizagem e 

troca de experiências. Deverá ser o Líder do Processo formativo, sendo proactivo, estimulando e 

envolvendo os alunos na partilha e inter-ajuda e saber como alcançar os seus objectivos através da 

empatia e comunicação. 

... "Técnicas", enquanto Cientista / Médico 

Com esta sub-categoria tentou-se, dos cinco protocolos das entrevistas, reunir os indicadores que 

sistematizassem competências enquanto Médico no exercício da sua profissão, ou seja que deve 

possuir boas práticas, bons e actualizados conhecimentos científicos.  

 

Sistematizando esta temática, para Carvalho (2004, p. 149) o Orientador de Formação "... necessita de 

possui conhecimentos, exercitar aptidões e adoptar atitudes que lhe o permitam ajudar a desenvolver 

todas potencialidades do médico em formação."   

Neste sentido, o supervisor deverá saber-estar, saber comunicar e ser disponível, no sentido de criar 

"(...) uma atmosfera afectivo-relacional e cultural positiva, de entreajuda, recíproca, aberta, espontânea, 

autêntica, cordial, empática, colaborativa e solidária." (Alarcão e Tavares, 2003, p. 61) 

Segundo Martin (cit Carvalhal, 2003), é imprescindível que o supervisor "(...) tenha conhecimentos 

pedagógicos e como pessoa de referência deve ser reconhecido e valorizado no papel que 

desempenha". 
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Trabalho do Orientador em Contexto Clínico 

Os vários entrevistados face às concepções que têm sobre o trabalho do Orientador, evidenciaram um 

conjunto de indicadores que agrupamos em dez categorias, a saber: 

� Motivar e Estar Motivado 

� Ser Facilitador da Aprendizagem 

� Transferir Conhecimentos Práticos e Científicos 

� Adaptar o Plano de Formação 

� Organizar as Actividades 

� Orientar / Apoiar 

� Avaliação 

� Dificuldades 

� Aspectos Positivos 

� Aspectos Negativos 

Motivar e Estar Motivado 

Nesta categoria em análise, optou-se por não criar subcategorias, sendo constituída por 6 indicadores 

e 8 unidades de registo. 

Quadro XXI 

Motivar e Estar Motivado 

Categoria: Motivar e Estar Motivado 

Frequência  

U.R. U.E. Indicadores 

N N 

� Estar motivado para ser orientador. 1 1 

� Motivar os alunos a participarem. 1 1 

� É uma partilha de experiências. 3 2 

� Tem um papel fundamental numa relação de atitudes, sendo essa área a mais crítica. 1 1 

� Promover alguns aspectos culturais que estimulem o aluno a entender que a vida não é só a 
Medicina. 

                
1 

           
1 

� Discutir o futuro quanto à opção da especialidade promovendo debates sobre MGF Vs outras 
especialidades. 

                          
1 

         
1 
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Tendo em conta que estamos perante um Estágio Profissionalizante em que o rácio é de 1 aluno para 

1 Orientador, é essencial que ambos estejam motivados, estabelecendo um bom relacionamento 

interpessoal trabalhando em cooperação, de forma a que em conjunto analisem o processo formativo e 

partilhem conhecimentos e experiências.  

Muchielli (cit Franco, 2000) aborda a questão da motivação para a função quando refere que "(...) a 

existência de uma motivação traduz-se por modificações típicas do comportamento: dinamiza a 

pessoa, torna-se activa e por essa razão, sustenta uma actividade que, nessa condições, torna-se 

persistente durante toda a duração da motivação." 

Esta ideia é também partilhada por Pacheco, que sustenta que o sucesso ou insucesso de qualquer 

actividade pedagógica resulta do envolvimento interessado dos actores (cit Longo, 2005). Nesse 

âmbito, a motivação é um factor imprescindível à qualidade dos processos supervisivos. 

Ser Facilitador da Aprendizagem 

Nesta Categoria, a opção foi não criar sub-categorias, tendo sido identificados 4 indicadores e 10 

unidades de registo. 

Quadro XXII 

Ser Facilitador da Aprendizagem 

Categoria: Ser Facilitador da Aprendizagem 

Frequência  

U.R. U.E. Indicadores 

N N 

� Apoiar e acompanhar um aluno ou um Interno no desenvolvimento das suas capacidades ao 
nível dos cuidados de saúde primários. 

                  
5 

                    
2 

� É um facilitador, sobretudo no âmbito da entrada do aluno no Centro de Saúde. 2 1 

� Ajudar o aluno a perceber a amplitude da área em que se está a envolver. 1 1 

� Permitir aos alunos aperceberem-se do que é normal e do que não o é, do que é subjectivo e 
do que é objectivo. 

                     
2 

                
1 

O Orientador enquanto facilitador do processo de aprendizagem deverá "suscitar necessidades, criar 

situações e facilitar meios que contribuam para uma boa aprendizagem." (Sousa, 1991, p. 170) 

Tendo em conta que a realidade da prática clínica extra-hospitalar é diferente da hospitalar, o 

Orientador deverá ajudar o aluno na sua integração no Centro de Saúde, bem como ajudá-lo no 

desenvolvimento das suas capacidades ao nível dos Cuidados de Saúde Primários. 
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Transferir Conhecimentos Práticos e Científicos 

No Quadro XXII, como se poderá constatar, optou-se por não ser criada nenhuma sub-categoria, tendo 

sido identificados 7 indicadores e 15 unidades de registo. 

Quadro XXIII 

Transferir Conhecimentos Práticos e Científicos 

Categoria: Transferir Conhecimentos Práticos e Cien tíficos 

Frequência  

U.R. U.E. Indicadores 

N N 

� Ter boas práticas clínicas e saber ensiná-las. 7 2 

� Transmitir conhecimento científico e ao mesmo tempo passar a informação do que são os 
cuidados de saúde primários. 

            
2 

        
2 

� Transmitir todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos na compreensão e na relação com 
os doentes que o aluno não conhece. 

                 
2 

                
1 

� Exige que nos actualizemos para que sejamos capazes de responder a questões (a nós 
próprios e aos alunos). 

                  
1 

          
1 

� Ter a capacidade de gerir a consulta e partilhar em simultâneo e à posterior - é preciso existir, 
no final do dia ou entre consultas, de um tempo para discutir alguns aspectos que se pretenda 
realçar. 

  0 
0   
1 

0 0 
0 0   
1 

� A aposta não é ensinar a pessoa a cumprir determinados gestos médicos, mas sim a ganhar 
proficiência nesses gestos. 

                 
1 

                    
1 

� Actividade médica formativa que faz parte do âmbito das nossas funções e do perfil 
profissional de todos os médicos. 

            
1 

         
1 

Esta Categoria surge naturalmente porque como é evidente, a transmissão de boas práticas médicas 

bem como o de conhecimento científico é essencial num processo de ensino-aprendizagem de futuros 

médicos. É preciso garantir uma formação de qualidade, porque os alunos de hoje serão os médicos 

de amanhã. 

Para além de possuir bons conhecimentos práticos e científicos o Orientador tem que ser capaz de 

transmiti-los, criando momentos em que possa haver partilha, discussão e esclarecimento de dúvidas. 
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Adaptar o Plano de Formação 

Nesta Categoria, a opção foi não criar sub-categorias, tendo sido identificados 6 indicadores e                             

19 unidades de registo. 

Quadro XXIV 

Adaptar o Plano de Formação 

Categoria: Adaptar o Plano de Formação 

Frequência  

U.R. U.E. Indicadores 

N N 

� Para a implementação do plano de formação, o que faço sempre é ler muito claramente, quais 
são os objectivos definidos. 

                  
2 

                 
1 

� O modelo / plano de formação deverá ser adaptado a cada aluno (interesses, expectativas). 4 2 

� Para definir em conjunto o modelo a adoptar, é essencial perceber quais as expectativas do 
aluno bem como as áreas que gostaria de abordar. 

                 
9 

                
3 

� Perceber de entre as áreas com que trabalhamos, quais é que os alunos gostariam de 
aprofundar e trabalhar mais. 

                    
2 

             
1 

� “Mapeado” o trajecto do aluno, este entra na rotina da clínica, ajustando-se. 1 1 

� É essencial ver os objectivos em comum, para o aluno perceber por onde é que ele tem de 
passar, para chegar ao final com uma boa avaliação. 

                     
1 

                  
1 

Tendo em conta que o Estágio Clínico Profissionalizante tem no seu regulamento a definição dos 

objectivos, bem como para cada uma das suas Áreas de Formação as metas a atingir, a Caderneta 

(Guia de Orientação), o estágio deve ser ajustado aos interesses do aluno e às condições disponíveis 

no próprio Centro de Saúde. 

Podem destacar-se as seguintes ideias dos entrevistados: 

"... é fundamental sobretudo identificar as áreas em que o aluno pode obter mais ganhos e uma vez 

mapeado esse trajecto, daqui para a frente o aluno entra na rotina da clínica, ajustando-se ... não 

há dois alunos iguais, portanto o modelo nunca é exactamente igual; são modelos normalmente 

adaptados a cada pessoa." (E1) 

"... tentar perceber quais são as perspectivas dele em relação ao estágio e tentar em conjunto 

estruturar um pouco como é que vai ser aquele tempo aqui ..." (E2) 
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Organizar as Actividades 

O quadro seguinte pretende elucidar sobre a organização das actividades que os Orientadores 

consideram relevantes para o desenvolvimento do estágio. Da análise dos 5 discursos, foram 

identificados 33 unidades de registo que deram lugar a 14 indicadores e permitiram diferenciar quatro 

sub-categorias – Planeamento, Consultas, Outras Actividades Complementares e Trocas de 

Experiências no Centro de Saúde. 

Quadro XXV 

Organizar as Actividades 

Categoria: Organizar as Actividades 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� Quando um aluno chega tento deixar as regras muito bem definidas (horário, 
como é que nós vamos estruturar). 

          
5 

          
3 

� Organizo as várias actividades de cuidados de saúde primários, dividindo os 
alunos pelas várias áreas: Saúde Materna, Saúde Escolar, Domicílios e 
Urgências. 

0 0 
0 0 
2 

0 0 
0 0 
1 

� A organização do meu dia a dia é arranjar tempo para falar com o aluno. 2 1 

� Quando organizo o meu dia tenho que dar mais tempo, porque a consulta 
demora mais, por ter alunos. 

               
8 

                
1 

� O dia a dia depende um pouco do aluno ou do Interno pelas particularidades 
psicológicas de cada um, pois às vezes são alunos difíceis. 

               
1 

                
1 

Planeamento                  

� Quando temos um aluno ou um Interno que tem uma relação fácil com o 
doente e este se sente à vontade com ele, o trabalho é relativamente simples. 

                
1 

               
1 

� Os alunos assistem e participam nas consultas. 3 2 

� A consulta ombro-a-ombro é a grande referência desta actividade. 2 1 Consultas                  

� Uma consulta é totalmente diferente para o doente havendo outra pessoa. 1 1 

� Existem actividades especificas que vão sendo programadas ao longo do 
estágio, como a identificação de leituras que devem ser feitas e discutidas. 

           
3 

                
2 

� Preparo um texto de revisão, tipo "Journal Club", em que os alunos têm que 
apresentar um tema durante 15 minutos. 

              
1 

           
1 

� Incentivo os alunos mais interessados a apresentarem alguma "coisa gira" no 
Centro de Saúde (reunião clínica) ou um trabalho de qualidade para publicar. 

                  
1 

          
1 

Outras 
Actividades 
Complemen-

tares                           
� Por vezes no final do estágio proponho que façam uma história clínica de um 

doente que me apresentam, vejo o doente, dando-lhes posteriormente o 
feedback. 

0   
0            
2 

  0 
0 0 
1 

Troca de 
Experiências no 
Centro  de Saúde             

� No Centro de Saúde partilhamos experiências e por isso, se alguém faz uma 
coisa fora do habitual, chama quem está “Achas que o aluno tem interesse 
em vir fazer”. 

  0 
0 0 
1 

  0 
0 0 
1 
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... Planeamento 

O planeamento do estágio de Medicina Geral e Familiar implica que o Orientador, numa primeira 

reunião com o aluno, em conjunto com ele, sejam explicitadas as regras sob as quais irá decorrer o 

estágio – normas de funcionamento e trabalho, calendarização das actividades e momentos de 

avaliação – no sentido de ser possível a concretização do plano de formação que, como já foi referido 

anteriormente, deverá ser definido / adaptado. 

Paralelamente estas regras o Orientador deverá reorganizar a sua actividade clínica, de forma a 

"arranjar" mais tempo disponível porque, por um lado é necessário definir / planear momentos de 

acompanhamento / discussão / esclarecimento  dos casos das consultas que os alunos assistem e 

participam e por outro salvaguardar que a presença dos alunos nas consultas, implicará que as 

consultas tenham uma duração maior. 

A esta rotina, ainda poderá ser necessário reajustar o planeamento definido, pelas características 

pessoais dos alunos, porque a sua forma de actuar / interagir poderá condicionar a prática clínica. 

Segundo Sousa (1991, p. 170), o Orientador deverá "ter tempo disponível e planeado para a 

orientação, para além da prática clínica [e] evitar sobreposições de horário de modo a não prejudicar 

nem a formação nem a prática médica." 

... Consultas  

Sendo a "consulta ombro-a-ombro" a grande referência da Área de Medicina Geral e Familiar, para o 

desenvolvimento do estágio na referida área, os alunos devem assistir e participar nas mesmas. 

... Outras Actividades Complementares 

Ao longo do estágio vão sendo programadas actividades complementares, como sejam: leituras e 

textos de revisão tipo "Journal Club" que devem ser analisados e discutidos, o desenvolvimento de 

trabalhos que poderão ser apresentados em reunião clínica no Centro de Saúde ou se forem de 

qualidade serem sujeitos a publicação e a elaboração de histórias clínicas, com acompanhamento, 

análise e discussão. 

... Troca de Experiências no Centro de Saúde 

Um dos Orientadores salientou a existência de partilha de experiências entre os médicos no Centro de 

Saúde, isto é, se surge alguma situação fora do comum a um dos médicos que não é orientador ou 

não tem nenhum aluno no momento, existe a preocupação em partilhar essa situação com os colegas 

Orientadores, no sentido de saber se é pertinente ser dada a conhecer ao aluno estagiário. 
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Orientar / Apoiar 

Detendo-nos no Quadro XXVI, poderemos verificar que os dados obtidos permitiram-nos definir três 

sub-categorias – Compreensão do Processo Formativo, Esclarecimento / Discussão de Casos e Tendo 

em conta as Características dos Alunos – agrupando 11 indicadores, com um total de 18 unidades de 

registo. 

Quadro XXVI 

Orientar / Apoiar 

Categoria: Orientar / Apoiar 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� A Supervisão permite acompanhar os alunos na integração entre a teoria e a 
prática. 

                
1 

          
1 

� Conseguir que o aluno adquira / entenda / compreenda um conjunto de atitudes. 2  1 

� Tento colocar o aluno à vontade para colocar questões. 1 1 

� É necessário criar ao longo do estágio momentos de revisão, de avaliação e 
de reacerto do trajecto. 

                            
3                    

           
1 

Compreensão 
do Processo 

Formativo              

� Habitualmente ao fim de 1/2 semanas de estágio faço o ponto da situação - 
pergunto o que estão a achar do estágio e se este está a corresponder às 
expectativas. 

 0   
0 0  
1 

 0   
0 0  
1 

� Faço sempre os passos da consulta que é a preparação com o aluno, para 
que este possa saber o que vai surgir - alertando-o para algumas situações 
para que possa estar mais atento. 

 00 
0 0  
2 

  0 
0 0  
1 

� Normalmente a discussão e análise dos casos faz-se em dois momentos 
possíveis - entre consultas ou no final das mesmas. 

               
1 

                 
1 

Esclarecimento   
/ Discussão             
de Casos              

� Os aspectos que são importantes realçar, faço-os no final de cada consulta e a 
discussão dos vários aspectos de cada consulta ou dúvidas tiro-lhes no final. 

                
4 

               
2 

� É preciso ter alguma sensibilidade para perceber como é que aquele aluno 
funciona, para poder depois também intervir, mas como temos um estágio 
curto é difícil conseguir. 

00 
0 0  
1 

00 
0 0  
1 

� Os momentos de discussão estão também dependentes do próprio aluno, 
pois alguns sentem-se mais à vontade em colocar as questões todas no final 
e estruturar outras mais directas. 

00 
0 0  
1 

00 
0 0  
1 

Tendo em conta 
as 

Particularidades 
dos Alunos          

� É mais fácil trabalhar com alunos que aceitem criticas, sendo que uns 
aceitam de uma forma e outros de outra. 

          
1 

             
1 

... Compreensão do Processo Formativo 

O Orientador deverá, por um lado conseguir que o aluno adquira, entenda e compreenda um conjunto 

de atitudes e por outro ajudá-lo na integração entre a teoria e a prática.  

Outro aspecto importante é que o aluno compreenda que existem momentos de revisão, avaliação e 

reacerto do processo formativo sempre que necessário, mas que este poderá colocar questões sempre 

que sinta necessidade.  

O Orientador deverá "propor desafios, apoiar as dificuldades, pedindo e dando feedback na actualiza-

ção quotidiana ... promover a autonomia progressiva do aluno, a par com a sua técnica" (Carvalho et 

al., 2004, p. 150), envolvendo assim o aluno no programa de formação. 
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... Esclarecimento / Discussão de Casos 

Na medida em que o aluno participa activamente nas consultas é necessário, cabe ao Orientador "... 

ter a capacidade de gerir a ... consulta e partilhar em simultâneo, à posteriori, ou seja perceber que é 

preciso um tempo de discussão que pode ser no final do dia de consulta ou entre cada consulta para 

discutir alguns aspectos que se pretende realçar." (E2) 

A importância desses momentos de partilha, foram também evidenciados por outros orientadores:  

"Faço sempre os passos da consulta que é a preparação da consulta, faço sempre isso com ... o 

estagiário para saber o que é que nos vai surgir. Previno-o de algumas situações que podem vir a 

aparecer, para ele estar mais atento quando isso suceder." (E3) 

"Podemos eventualmente quando sai algum doente mais complicado discutir ligeiramente um ou 

outro aspecto para não esquecer mas, habitualmente ao fim de uma manhã ou de uma tarde de 

trabalho então discutimos mais um ou outro caso que tenha aparecido ou que suscite mais 

discussão ou mais dificuldade, ou que tenha sido mais curioso." (E5) 

... Tendo em Conta as Particularidades dos Alunos 

No desenvolvimento das actividades previstas, o Orientador deverá tentar conhecer as características 

pessoais do aluno, isto é, ter alguma sensibilidade para perceber a forma como o aluno interage, para 

poder orientar o processo formativo. 

 

Em suma, "o acompanhamento constante do formando através da criação de situações que permitam 

a sua 'exposição' como método preferencial de identificação das dificuldades do desenvolvimento 

formativo devem ser incentivadas, pois só assim é possível uma actuação correctiva imediata com 

vista à procura colectiva da sua satisfação e à criação conjunta de novas necessidades." (Almeida, 

1990, p. 33) 
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Avaliar 

No Quadro XXVII como se pode constatar pela análise do mesmo, não foi definida nenhuma                

sub-categoria, registaram-se 3 indicadores e 7 unidades de registo. 

Quadro XXVII 

Avaliar 

Categoria: Avaliar 

Frequência  

U.R. U.E. Indicadores 

N N 

� Faço uma avaliação subjectiva ao longo do tempo (conhecimentos, participação, pertinência 
das perguntas colocadas, capacidade de resposta às minhas perguntas, disponibilidade para 
iniciar a consulta e se é capaz ou não). 

 
000 
3 

 
000 

1 

� Avalio os alunos com base nos objectivos definidos, tendo em conta o cumprimento ou não dos 
mesmos. 

                 
2 

           
1 

� Na avaliação final vou objectivar o que fui sentindo ao longo do tempo sobre o aluno. 2 1 

No Regulamento do Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano, para além de estarem definidos os 

objectivos, estão definidos os critérios individuais que definem um Estágio Clínico com e sem 

aproveitamento (Quadro VI), onde estão descritas as competências clínicas, bem como o comporta-

mento e atitudes do estagiário. 

Entretanto como já foi referido anteriormente existe um conjunto de actividades que são desenvolvidas 

ao longo do Estágio da Área de Medicina Geral e Familiar, em que o aluno tem que demonstrar os 

seus conhecimentos teórico e práticos, o seu envolvimento, a sua disponibilidade, a sua capacidade de 

resposta quando questionado e a pertinência das suas intervenções.  

Assim, na avaliação final do aluno, o Orientador irá objectivar o desempenho do aluno durante as seis 

semanas de estágio, de acordo com os objectivos e critérios definidos. 

Almeida (1990, p. 30) realça a ideia de que "avaliar é um processo de retroalimentação necessário 

para um melhor desenvolvimento e adequação do processo formativo." 
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Dificuldades 

Esta Categoria foi dividida em cinco sub-categorias – Disponibilidade de Tempo, "Multiplicidade de 

Focos", Alteração à Prática Clínica, Desinteresse dos Alunos e Comunicação com a Direcção dos 

Centros de Saúde – com 21 indicadores e 55 unidades de registo. 

O quadro seguinte permite uma análise pormenorizada das sub-categorias mencionadas, bem como 

dos indicadores que daí resultam. Desses indicadores daremos ênfase aos mais referidos pelos 

entrevistados. 

Quadro XXVIII 

Dificuldades 

Categoria: Dificuldades 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� Falta de tempo.  8 2 

� Falta de tempo para rever a caderneta, que é um trabalho que está a ser 
feito por um aluno de mestrado. 

                      
1 

                  
1 

� É o tempo que temos para dedicar e investir na formação. 1 1 

� "Perder tempo" porque implica que a consulta demore mais. 3 2 

Disponibilidade 
de Tempo         

� A actividade supervisiva exige investimento de tempo (porque implica 
explicar / repetir / observar / comentar). 

             
3 

                                 
2 

� A Supervisão ser feita, sobreposta a todas as actividades normais que são 
muito exigentes. 

                       
10 

              
2 

� É muito complicado ser orientador porque dá muito trabalho e exige mais 
concentração. 

               
4 

                 
2 

� Em discutir os casos antes e depois das consultas. 1 1 

� Falta de espaço no Centro de Saúde para os alunos poderem desenvolver / 
trabalharem a comunicação com o doente. 

                 
4 

                  
1 

"Multiplicidade 
de Focos"                

� Às vezes a dificuldade consiste em ter a percepção que estamos a ser ou 
não adequados na avaliação que estamos a fazer. 

                 
1 

                     
1 

� Ter um aluno interfere completamente no ritmo constante e estruturado das 
consultas. 

               
2 

              
1 

� Em termos de prática clínica efectiva de passar a ver menos doentes. 1 1 

� Perde-se a intimidade com o doente. 3 1 

� Abrir a prática a alguém é sempre algo "intimidatório" porque não é fácil ter o 
aluno ao lado. 

             
3 

              
2 

� Essa "exposição" faz uma coisa que nós não gostamos muito de fazer, que é 
admitir o erro. 

                
2 

             
1 

Alteração à 
Rotina da 

Prática Clínica                

� Nem sempre os doentes aceitam serem vistos por um aluno, pelo que é 
necessário explicar e falar-lhes antes e depois da intervenção do aluno. 

                
2 

                  
1 

(...) 
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(...) 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� Haveria dificuldades se não houvesse o feedback do interesse do aluno, mas 
tive a felicidade de não passar por isso. 

                  
1 

                      
1 

� Não sei muito bem como gerir a questão do desinteresse dos alunos. 1 1 

� Orientar alunos que não estão tão interessados é mais difícil, mas também 
mais desafiante, porque tem que haver alguma coisa por onde pegar. 

              
1 

                 
1 

Desinteresse 
dos Alunos              

� Se não se consegue estimular o interesse do aluno ao fim de uma semana, o 
melhor será estipularmos se o objectivo é ter 10 no final e que para o teres é 
preciso fazeres isto. 

0 0 
0 0 
1 

0 0 
0 0 
1 

Comunicação 
com Direcção 
dos Centros      

de Saúde             

� As mudanças nas Direcções dos Centros de Saúde dificultam a continuidade 
deste tipo de funções porque é preciso explicar novamente como se 
desenvolve e o que se pretende destes estágios, o que nem sempre é bem 
entendido. 

00 
0 0 
0 0 
2 

0 0 
0 0 
0 0 
1 

... Disponibilidade de Tempo 

Ser supervisor supõe disponibilidade porque, por um lado é preciso investir e dedicar mais tempo ao 

processo formativo porque implica explicar / repetir / observar / comentar o desempenho do aluno face 

às actividades que lhe são propostas e por outro ter um aluno ao lado na consulta, faz com que a 

mesma seja maior. 

A dificuldade está em gerir e equilibrar essa falta de tempo.  

... "Multiplicidade de Focos" 

O facto da supervisão se realizar sobreposta à actividade clínica que já é extremamente exigente, 

torna a tarefa do Orientador muito difícil porque exige mais concentração e muito mais trabalho. 

A falta de espaço no Centro de Saúde para os alunos poderem desenvolverem determinadas 

actividades também é uma dificuldade. 

... Alteração à Rotina da Prática Clínica 

Na medida em que, a participação dos alunos nas consultas interfere no ritmo estruturado das 

mesmas, conduz a que em termos de prática clínica efectiva o Orientador atenda menos doentes.                                    

A esta situação acresce o facto de que, por vezes, os doentes não aceitam serem vistos por um aluno, 

o que mais uma vez implica "tempo", pois é preciso explicar e falar com o doente, antes e depois de 

ser observado pelo aluno, o que leva a consulta a alongar-se mais. 

Tendo em conta que a comunicação médico-doente é muito importante, quer no diagnóstico que no 

tratamento, a perda da intimidade com o doente poderá condicionar a própria actividade clínica. 

Outro aspecto que é de realçar é que, para o Orientador a partilha da prática clínica poderá ser 

intimidatória porque ficam expostos. 
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... Desinteresse dos Alunos 

Apesar de poder ser mais desafiante orientar alunos desinteressados, o trabalho é mais difícil. 

Contudo, se para um Orientador após várias tentativas não conseguir motivar o aluno para o estágio 

de Medicina Geral e Familiar, a atitude a adoptar será estabelecer que se o aluno quer obter 

aproveitamento, então deverá atingir determinados mínimos. 

... Comunicação com a Direcção dos Centros de Saúde  

A mudança das Direcções dos Centro de Saúde, por vezes dificultam a continuidade da supervisão de 

estágios, porque é preciso explicar novamente como se desenvolve e o que se pretende destes 

estágios, o que nem sempre é bem entendido. 
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Aspectos Positivos 

O quadro seguinte pretende evidenciar os aspectos positivos percepcionados pelos entrevistados no 

âmbito do trabalho do Orientador, em contexto clínico. 

Com os dados obtidos dos protocolos das entrevistas definimos para esta categoria, sete                                        

sub-categorias – Partilha, Melhorar a Prática Clínica, Actualização, Evolução / "Crescimento" do Aluno, 

Interesse / Motivação dos Alunos, Relação Orientador / Aluno e Reconhecimento – que agrupam                     

29 indicadores, com 56 unidades de registo.  

Quadro XXIX 

Aspectos Positivos 

Categoria: Aspectos Positivos 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� É muito gratificante. 3 1 

� É bom estar acompanhado. 1 1 

� É bom partilhar o que temos para dar. 1 1 

� Tenho que ser um "modelo" para o aluno. 1 1 

Partilha                

� É um desafio trabalhar com pessoas mais novas. 1 1 

� O exercício de auto-análise é de maior importância, na medida em que por 
vezes leva à identificação de desvios e erros. 

                
1 

                
1 

� A "exposição" da nossa prática é interessante, pois todos nós erramos e é o 
que ajuda / facilita muitas vezes a não errar tantas vezes. 

               
1 

            
1 

� A prática clínica é mais correcta / cuidada na presença do aluno. 6 2 

� A prática mais correcta entra nos hábitos e acabo por fazer mais facilmente, 
mesmo quando estou sozinho. 

                  
1 

         
1 

� Questionar a sua prática, porque tem de a apresentar. 2  1 

Melhorar 
Prática 
Clínica                 

� Reconheço que são vários os campos que tenho melhorado por estar com 
um aluno ao lado (exemplo, do ponto de vista dos registos). 

               
1 

                 
1 

Actualização       � Manter uma atitude de permanente alerta e de actualização. 1 1 

� O crescimento formativo e como profissionais é uma das coisas mais bonitas 
da actividade. 

                       
2 

               
1 

� Ajudar o aluno a “crescer” na técnica para fazer a consulta (aspectos 
relacionais), que é completamente diferente do contexto hospitalar. 

              
3 

                
1 

� Ajudar o aluno a evoluir nos registos clínicos, aprendendo a filtrar informação 
que obtém do doente. 

                        
2 

              
1 

� Ver os alunos a ganhar aptidões de como fazer uma consulta é o grande 
contributo da MGF para a sua formação médica global. 

              
1 

                  
1 

Evolução / 
"Crescimento" 

dos Alunos                

� O trabalho de Supervisão é muito importante na formação de futuros médicos. 3 1 

(...) 
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(...) 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� Tenho tido sorte porque tenho tido alunos interessados e que querem 
saber/aprender. 

                 
2 

                
1 

� Sinto orgulho que alguns gostem do estágio de MGF. 1 1 

� Alguns alunos aceitam com entusiasmo os desafios que lhes coloco. 1 1 

� Tenho alunos que fizeram óptimos trabalhos e que foram publicados. 3 1 

� Habitualmente o "feedback" que temos dos alunos é muito bom. 7 2 

Interesse / 
Motivação dos 

Alunos                 

� Dá-me gozo ter 3/4 que foram meus alunos e que escolheram a MGF como 
área de especialização. 

                    
3 

             
1 

� Tenho alguma facilidade no relacionamento o que facilita a orientação. 1 1 Relação 
Orientador / 

Aluno                
� Sou um indivíduo de fácil trato, de fácil acesso, pelo que estabeleço com os 

alunos uma relação muito linear (empatia). 
               
1 

                  
1 

� Reconhecimento do aluno. 1 1 

� Reconhecimento do doente porque o médico tem o cargo de receber e 
ensinar alunos. 

                             
3  

         
1 

� Reconhecimento de alguns colegas. 1 1 

Reconheci-
mento           

� Recebemos um Diploma de Orientador no final de cada ano que guardo 
religiosamente há 15 anos. 

                  
1 

             
1 

... Partilha 

Para os Orientadores a actividade supervisiva é gratificante, porque permite partilhar a sua experiência 

e pode contribuir para a formação de futuros médicos.  

Raposo (1995, p. 29) refere que "no plano de implementação do estágio, a formação é mútua:                            

o estagiário e o orientador, devem constituir uma equipa, na qual os papéis são diferenciados e os 

benefícios partilhados (...)" 

... Melhorar a Prática Clínica 

O exercício de supervisão ajuda o Orientador a melhorar a sua prática clínica, na medida em que a tem 

de partilhar, estimula-o a uma auto-análise da sua actividade, corrigindo desvios o que 

consequentemente permite que esta seja mais correcta e cuidada, quer esteja ou não acompanhado 

pelo aluno. Por exemplo, "Eu acho que melhora a minha prática profissional, quando eu estou perante 

alguém tenho uma prática mais correcta e portanto essa prática mais correcta, acaba por entrar nos 

meus hábitos e acabo por fazer mais facilmente mesmo quando estou sozinha; portanto melhoro o 

meu desempenho do ponto de vista médico, do ponto de vista de registos, são vários campos em que 

eu reconheço que tenho melhorado por estar com um aluno ao lado, pois tenho que ser 'modelo' para 

o aluno." (E3) 

... Actualização 

Um bom profissional deve ter sempre uma atitude de permanente alerta e de actualização. 
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... Evolução / "Crescimento" dos Alunos 

Para os Orientadores, poder ajudar e ver o consequente crescimento formativo e profissional do aluno, 

nos registos clínicos e na técnica de fazer a consulta, é certamente motivo de orgulho e de reconheci-

mento de missão cumprida enquanto supervisor – "O trabalho de Supervisão é muito importante na 

formação de futuros médicos." 

É de realçar que, sendo a consulta a grande referência da Área de Medicina Geral e Familiar, o facto 

dos alunos ganharem aptidões nesta técnica, que é diferente da que se faz em contexto hospitalar, é o 

grande contributo desta Área para a sua formação médica global. 

... Interesse / Motivação dos Alunos 

O entusiasmo, interesse e a vontade de saber / aprender que os alunos possam transmitir ao 

Orientador, levará a que o próprio se sinta, por um lado mais motivado a investir no próprio processo 

de ensino-aprendizagem, propondo desafios aos alunos, nomeadamente trabalhos passíveis de 

publicação e por outro se sinta orgulhoso porque os alunos gostam do estágio de Medicina Geral e 

Familiar, havendo alguns que até optam por esta área na sua especialização. 

... Relação Orientador / Aluno 

Como é num ambiente de trabalho e de relação interpessoal entre o Orientador e o aluno que se 

desenvolve o processo formativo, é interessante que um dos Orientadores entrevistados refira que, por 

ter facilidade em estabelecer uma relação de empatia com os alunos, o processo de supervisão fica 

mais facilitado. 

Tavares (2003) evidencia a importância do carácter relacional nos processos de formação, na medida 

em que as relações interpessoais entre o orientador e o aluno terão que ser saudáveis e equilibradas 

para que se estabeleça um clima favorável que possa ser considerado como o propulsor de toda a 

acção educativa. 

... Reconhecimento 

Pelo desempenho da função de supervisão, o Orientador "ganha o reconhecimento do aluno, ganha 

também da parte do doente que está à nossa frente o reconhecimento daquele médico ser de algum 

modo mais importante, porque lhe é dado o cargo de receber e ensinar alunos. Portanto, também isso 

lhe dá uma certa importância. Eu reconheço que talvez seja um pouquinho mais bem considerada por 

parte de alguns colegas e talvez também tenha algum reconhecimento da parte dos doentes, porque 

se recebe alunos não é um médico qualquer." (E3) 
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Aspectos Negativos  

Na perspectiva oposta, o quadro seguinte pretende evidenciar os aspectos negativos percepcionados 

pelos entrevistados no âmbito do trabalho do Orientador, em contexto clínico. 

Com os dados obtidos dos protocolos das entrevistas definimos para esta categoria, seis                            

sub-categorias – Enquadramento da Prática Médica Portuguesa, Custo / Benefício da Actividade do 

Orientador, Selecção dos Orientadores, Desinteresse / Desmotivação dos Alunos, Falta de Médicos de 

Família e Falta de Formação – que agrupam 18 indicadores, com 38 unidades de registo.  

Quadro XXX 

Aspectos Negativos 

Categoria: Aspectos Negativos 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� Questões de natureza de contexto, que têm a ver com o enquadramento da 
prática médica portuguesa (muito pobre do ponto de vista gestual). 

                
2 

                 
1 

� A pobre prática médica do ponto de vista gestual, condiciona / reduz a 
oportunidade do aluno praticar determinados gestos. 

              
2 

                  
1 

Enquadramento 
da Prática 

Médica 
Portuguesa                � É um problema cuja resolução não está tanto no modelo formativo, mas sim 

no próprio contexto em que ele se realiza (prática médica portuguesa). 
                
1 

                
1 

� Os colegas não encontram vantagens que superem o tempo perdido e o 
risco de serem avaliados e criticados pelos alunos (juízos de valor sobre a 
sua prática, seja ela qual for). 

  0 
0 0  
1 

 0  
0 0  
1 

� É uma actividade de "pancadinhas nas costas" porque não está muito 
regulamentada, nem é remunerada. 

      
1 

           
1 

� Deveria ser remunerado pois é um serviço que se presta. 8 3 

� Não haver compensação económica por essa prática dificulta o envolvimento 
de outros médicos com boas práticas. 

                
2 

              
1 

Custo / 
Benefício da 

Actividade do 
Orientador   

� Antigamente, nos concursos poderia ser uma mais valia ser orientador, mas 
no quadro actual não é. 

               
3 

              
3 

� Deveria haver uma selecção de quem quer ser orientador (por exemplo, ser 
submetido a um teste). 

                  
3 

          
1 

� Actualmente, o pedir a alguém para estar com um aluno, passa muito pelo 
contacto de colegas. 

                    
2 

           
1 

� Se houvesse compensações económicas também se poderiam propor 
alguns médicos sem qualidade para serem orientadores. 

             
1 

            
1 

� Os orientadores poderiam autopropor-se ou serem propostos, mas deveriam 
ser submetidos a uma selecção. 

                    
1 

               
1 

� Se os orientadores fosse pagos o nível de exigência teria que ser elevado. 2 1 

Selecção dos 
Orientadores                       

� Se os orientadores fossem remunerados também deveriam ser avaliados 
pelo seu trabalho (e definir como isso se faria?). 

              
1 

                     
1 

(...) 
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(...) 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� Com a falta de interesse do aluno, julgo que ficaria insatisfeito e levar-me-ia 
nalgumas situações a não investir. 

                         
3 

                 
1 

Desinteresse / 
Desmotivação 

dos Alunos               � Há alunos que não tem qualquer motivação pela área de MGF, pelo que 
fazem o estágio de uma forma indiferente. 

                     
1 

                  
1 

Falta de 
Médicos de 

Família               

� A MGF está numa fase complicada, porque como temos poucos médicos 
vêm médicos estrangeiros ocupar esses lugares, o que me causa algum mal 
estar do ponto de vista da qualidade dos serviços prestados (a comunicação 
e a forma como é que se estrutura uma consulta é muito importante). 

000
000
0                                      
2 

000
000

0            
1 

Falta de 
Formação      

� Ninguém nos dá formação. 2 1 

... Enquadramento da Prática Médica Portuguesa 

Questões de natureza de contexto, que têm a ver com o enquadramento da prática médica 

portuguesa, que por ser muito pobre do ponto de vista gestual, tem consequências na oportunidade do 

aluno praticar determinados gestos. 

... Custo / Benefício da Actividade do Orientador 

Ser supervisor é uma actividade que não está bem regulamentada, não é remunerada e nos concursos 

poderia ser uma mais valia ser orientador, mas no quadro actual não é. 

Os médicos não encontram vantagens que superem o tempo que teria que ser dispendido e o risco de 

serem avaliados e criticados pelos alunos, acrescido do facto de que não existe compensação 

económica por essa prática, o que dificulta o envolvimento de outros médicos com boas práticas. 

... Selecção dos Orientadores 

Na opinião dos entrevistados, os Orientadores deveriam estar sujeitos a um processo de selecção, 

devendo haver compensações económicas pelo exercício dessa função, o que por conseguinte 

implicaria um maior nível de exigência na selecção e estes deveriam ser avaliados pelo seu 

desempenho.  

... Desinteresse / Desmotivação dos Alunos 

Existem alunos que por não sentirem nenhuma motivação pela Área de Medicina Geral e Familiar, 

realizam o estágio de uma forma displicente, o que deixará o Orientador insatisfeito e nalgumas 

situações poderá perder o seu próprio interesse em supervisionar. 
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... Falta de Médicos de Família 

A falta de Médicos de Família tem possibilitado a integração de médicos estrangeiros na Área de 

Medicina Geral e Familiar, o que é motivo de preocupação para um dos orientadores, porque se a 

consulta é a grande referência desta área, a barreira da língua estrangeira poderá condicionar a 

qualidade e eficácia dos Cuidados de Saúde Primários. 

... Falta de Formação 

Aos Orientadores do Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano não lhes é dada formação. 
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Desafios da Supervisão à Formação dos Orientadores 

A presente temática, está organizada em três categorias: 

� Adaptação à Nova Função 

� Emergência das Necessidades de Formação 

� Modalidades de Formação 

Adaptação à Nova Função 

Nesta categoria em análise, registam-se quatro sub-categorias – Aspectos Gerais, Redesenhar a 

Organização das Actividades Clínicas, Desenvolvimento Profissional e Melhorar a Relação entre a 

Prática Médica e a Prática Pedagógica – com 37 unidades de registo e 15 indicadores. 

Quadro XXXI 

Adaptação à Nova Função 

Categoria: Adaptação à Nova Função 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� A adaptação não foi complicada, porque tinha uma formação muito sólida. 1 1 Aspectos 
Gerais � Já estou adaptado ao processo. 2 1 

� Há sempre coisas que mudam, como a gestão de tempo e como a 
necessidade de maior disponibilidade. 

               
1 

                
1 

� Necessidade de grande organização das actividades de natureza clínica, 
para poder ser passível de apresentação sistemática aos alunos. 

                
4 

             
1 

� É necessário redesenhar e organizar a actividade clínica (consequência de 
ter alunos). 

                        
4 

              
1 

� Alterou a minha prática ao nível da organização do trabalho, pelo tempo que 
investimos na orientação e formação de Alunos. 

              
1 

                 
1 

Redesenhar  a 
Organização  das 

Actividades 
Clínicas 

� Estar sempre atento e estabilizado. 1 1 

� A actividade supervisiva implica mudanças e essas mudanças implicam 
formação (necessidade de actualização permanente de conhecimentos). 

      
1 

                
1 

� Podem implicar formação e auto-formação. 4 2 

� O formador por definição tem consciência da necessidade de se manter 
permanente informado. 

                     
3 

          
1 

� Na área formativa falamos mais em desenvolvimento profissional contínuo do 
que em formação médica continua. 

           
1 

              
1 

� De um modo geral, vão-se realizando actividades formativas (auto-formação, 
cursos) em vários períodos, ao longo da vida. 

                
4 

                    
2 

Desenvolvi-
mento 

Profissional 

� Por sentirmos permanentemente necessidades de formação, procura-se o 
desenvolvimento profissional contínuo, não só nas áreas específicas da 
actividade bem como nas próprias actividades de formação. 

 00 
0 0  
6 

  0 
0 0  
2 

(...) 
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(...) 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� A actividade pedagógica tem um impacto directo na sua actividade diária, 
que é fazer clínica e não ensinar (a vocação primária não é o ensino). 

               
3 

                 
1 

Melhorar a 
Relação entre a 
Prática Médica 

e a Prática 
Pedagógica 

� “Ensinar”, aparece como um “excerto” importante e relevante à actividade 
diária. 

                 
1 

                 
1 

... Aspectos Gerais 

Para um dos entrevistados a adaptação foi relativamente fácil devido à forte formação que possui, para 

o outro a adaptação ao processo já está concluída.  

... Redesenhar a Organização das Actividades Clínic as 

A adaptação à nova função implicou redesenhar / reorganizar, por um lado a actividade clínica para 

poder ser passível de apresentação sistemática aos alunos e o trabalho, ao nível da gestão de tempo e 

disponibilidade, porque é preciso investirmos no processo de formação. 

Ser Orientador de alunos implica estar sempre atento e estabilizado. 

... Desenvolvimento Profissional 

A actividade supervisiva implica mudanças e essas mudanças implicam formação e auto-formação. 

O formador por definição tem consciência da necessidade de actualização permanente de 

conhecimentos, pelo que procura o seu desenvolvimento profissional contínuo, realizando actividades 

formativas (auto-avaliação e cursos), em vários períodos ao longo da vida. 

... Melhorar a Relação entre a Prática Médica e a P rática Pedagógica 

A principal função do médico de família é prestar cuidados de saúde, não sendo por isso o ensino a 

sua vocação primária. Contudo, “Ensinar”, aparece como um “excerto” importante e relevante à sua 

actividade diária. 
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Emergência das Necessidades de Formação 

Para esta categoria foram definidas sete sub-categorias, agrupando 22 indicadores e 59 unidades de 

registo 

Quadro XXXII 

Emergência das Necessidades de Formação 

Categoria: Emergência das Necessidades de Formação 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� Ao nível curricular era importante conhecermos as alterações implementadas 
ao curso de Medicina com o Processo de Bolonha. 

                             
1 

        
1 

Na Área do 
Desenvolvi-

mento 
Curricular � Desenho de programas formativos. 6 2 

� Formação de Formadores, não no sentido clássico, mas sim no sentido dirigido. 3 2 

� Nós apesar de tudo temos alguma formação nestas áreas, nomeadamente 
em comunicação. 

                  
1 

          
1 

� Como orientador de Internato tive algumas formações (nomeadamente, a 
estrutura de uma agenda comum, a estrutura de um plano partilhado com 
áreas particulares de um ou de outro, como fazer um plano de formação). 

0  0 
0 0 
1 

0 0 
0 0  
1 

Na Área de 
Formação 

Pedagógica de 
Formadores 

 
� Fiz há algum tempo formação na área pedagógica (Curso organizado pela a 

Euract, Associação de Médicos Professores e Orientadores de Internos de 
Medicina Geral e Familiar). 

   0 
0 0  
1 

0 0 
0 0  
1 

� Temos formação na Área da Pós-Graduação, mas no 6.º Ano não temos. 1 1 

� Não temos formação específica na Área de Supervisão. 5 2 

� Formação não só a nível médico mas também pedagógico, apesar de nem 
sempre darmos por isso. 

                      
2 

       
1 

� Existe uma multiplicidade de temas importantes que todos os orientadores 
deveriam ter uma noção. 

              
2 

         
2 

� Para o orientador é muito importante perceber o que é que é esperado dele 
naquele estágio e como é a melhor forma de o conseguir levar a cabo na 
maior parte das vezes. 

  0 
0 0  
4 

  0 
0 0  
1 

� Seria um enorme benefício que todos os orientadores do 6.º Ano tivessem 
alguma formação na área pedagógica. 

                      
2 

          
1 

Na Área da 
Supervisão 
Pedagógica 

� Compreender os princípios e os conceitos da Caderneta. 4 2 

Na Área da 
Relação 

Pedagógica 
� Gestão de conflitos que é uma ferramenta importante (com alunos e doentes). 4 1 

� Metodologias de avaliação (Instrumentos / ferramentas que me sirvam para 
avaliar). 

               
10 

            
4 

� Sendo a grelha de avaliação uma boa ferramenta, eventualmente estarei 
disponível para uma acção em sala. 

               
1 

             
1 

Na Área da 
Avaliação 

� Orientação de como fazer a avaliação é importante, porque sentimos que 
podemos não a estar a fazer correctamente e com isso prejudicar os alunos. 

               
3 

                
1 

� A informática é uma área em que sinto alguma fragilidade, por isso desafio 
os alunos a fazerem trabalhos que me mandam por e-mail. 

                
1 

                 
1 

� Informática é uma área que eu tenho necessidade e por isso procuro aprender. 3 1 

� Os conhecimentos de informática que tenho, dão para o meu dia a dia. 1 1 

Na Área da 
Informática 

� Os alunos sabem muito mais de informática que eu. 1 1 

(...)  
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(...) 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

Na Área da 
Medicina Geral 

e Familiar 

� Problemas prevalentes na área de MGF - exames, nomeadamente 
reumatológicos é muito importante. 

                       
2 

                  
1 

... Na Área do Desenvolvimento Curricular 

Conhecimento das alterações que foram efectuadas ao nível do Curso de Medicina, nomeadamente 

com a implementação do Processo de Bolonha. 

... Na Área da Formação Pedagógica de Formadores 

Formação de Formadores, não no sentido clássico, mas sim no sentido dirigido. 

Nomeadamente em áreas como: a estrutura de uma agenda comum, a estrutura de um plano 

partilhado com áreas particulares de um ou de outro, como fazer um plano de formação. 

... Na Área da Supervisão Pedagógica 

Aos Orientadores do 6.º Ano não têm sido dada formação e seria um enorme benefício que todos 

tivessem alguma formação na área pedagógica, porque existe uma multiplicidade de temas 

importantes que todos deveriam ter uma noção. 

... Na Área da Relação Pedagogia 

A Gestão de Conflitos que é uma ferramenta importante na interacção que se estabelece com os 

alunos e os doentes. 

... Na Área da Avaliação 

Sendo as Metodologias de avaliação uma boa ferramenta na Avaliação do aluno, é importante o 

orientador sentir que está a fazê-lo correctamente e com isso não prejudicar os alunos. Neste sentido, 

é essencial haver formação nesta área. 

... Na Área da Informática 

Os conhecimentos de informática que os Orientadores possuem são os suficientes para o seu dia a 

dia, contudo gostariam de aprender mais porque sentem que os alunos sabem muito mais. 

... Na Área da Medicina Geral e Familiar 

Um dos Orientadores referiu que gostaria de ter formação no âmbito dos problemas prevalentes na 

Área de Medicina Geral e Familiar. 
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Modalidades de Formação 

Para esta categoria foram criadas quatro sub-categorias – Aspectos Gerais, Com Recurso às 

Tecnologias, Cursos Temáticos de Curta Duração que permitam Ganhos Significativos e Grupos de 

Trabalho Inter-Pares – tendo sido identificados 20 indicadores e 39 unidades de registo. 

Quadro XXXIII 

Modalidades de Formação 

Categoria: Modalidades de Formação 

Frequência  

U.R. U.E. Sub-Categoria Indicadores 

N N 

� Formação de adultos implica um misto de actividades. 1 1 

� Existe uma dualidade entre a necessidade formativa e a disponibilidade de 
depois poder frequentar. 

                  
2 

          
2 

� Não havendo qualquer tipo de compensação, acrescido da dificuldade de 
disponibilidade, não motiva a frequência de actividades formativas. 

              
1 

             
1 

� Actividades formativas em horários pós e peri laborais 1 1 

Aspectos 
Gerais 

� Pela dificuldade de disponibilidade, dever-se-ia ter outro tipo de acções. 1 1 

� Plataforma informática com modelos de vídeo (sessões) e informações / 
documentação – tipo tutorial, de orientação, estudo acompanhado. 

              
5 

                
1 

� A Internet poderá potenciar várias formas de eventualmente de se poder 
conferenciar / discutir ideias. 

               
1 

              
1 

� Para aspectos gerais, dever-se-á fazer alguma preparação à distância - por 
e-mail, por preenchimento ou leituras on-line. 

            
1 

            
1 

� Por forma a complementar a formação à distância poder-se-ia fazer uma 
reunião pontual, no sentido de discutir/rever/esclarecer alguns aspectos. 

           
1 

           
1 

Com Recurso 
às Tecnologias  

� Grupos de discussão online 2 1 

� Workshops interactivos de curta duração 1 1 

� Cursos mono-temáticos, ou com um conjunto restrito de temas no âmbito de 
uma área (20 a 25 pessoas). 

                            
5 

              
1 

� Acções em sala de aula terão que ser muito direccionadas para alguns 
aspectos em que claramente os ganhos são muito grandes. 

          
1 

          
1 

� Acções presenciais para facilitar a discussão. 4 2 

� O recurso a acções de formação presenciais terá que ser muito pontual e de 
curta duração. 

           
3 

           
2 

Cursos 
(Temáticos, de 
Curta Duração)  

� A formação em sala de aula vai a médio e a longo prazo ser ultrapassada 
pela dificuldade de disponibilidade das pessoas. 

              
1 

               
1 

� Conhecer e partilhar o que é feito nos Centros de Saúde (nomeadamente as 
dificuldades sentidas e como elas são resolvidas). 

                
2 

             
1 

� É importante sabermos / ouvirmos o que os colegas estão a fazer para 
termos uma unanimidade na maneira como trabalhamos. 

                
3 

              
2 

� A troca de experiências com os outros orientadores é importante para 
perceber se estamos a fazer bem. 

                       
2 

         
1 

Grupos de 
Trabalho                   

Inter-Pares 

� Era importante existirem reuniões inter-pares para partilhar dificuldades e 
como resolvê-las, para acertar maneiras de trabalhar e avaliar. 

          
1 

                 
1 
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... Aspectos Gerais 

Para além da formação de adultos implicar um misto de actividades, existe uma dualidade entre a 

necessidade efectiva de formação e a disponibilidade para a frequentar, pelo que o desejável será 

prever várias modalidades de actividades de formação em horário pós e peri laborais. 

É de salientar que, o facto dos Orientadores não serem remunerados pelo trabalho de supervisão 

associado à falta de disponibilidade, desmotiva a frequência de acções de formação. 

... Com Recurso às Tecnologias 

Plataformas informáticas - tipo tutorial / estudo acompanhado e grupos de discussão on-line, com a 

eventualidade de pequenas reuniões pontuais para discutir/rever/esclarecer alguns aspectos. 

... Cursos (Temáticos de Curta Duração) 

Apesar das acções de formação presenciais poderem fomentar a discussão, o recurso às mesmas 

teria que ser pontual, de curta duração e monotemáticas ou direccionadas para temáticas muito 

específicas, em que os ganhos fossem significativos.  

... Grupos de Trabalho Inter-Pares 

Para os Orientadores da Área de Medicina Geral e Familiar era essencial haver a partilha de 

experiências, isto é, perceberem como os pares estão a desenvolver os seus processos formativos, as 

dificuldades que têm sentido e como as têm resolvido. 

Outro aspecto que seria interessante era que com essa partilha de experiencias se pudesse vir a 

estabelecer uma uniformidade de actuação por parte dos Orientadores.  
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Capítulo IV – Construção do Questionário 

Na elaboração do presente Questionário foi considerado por um lado o enquadramento teórico e 

normativo – acerca da Supervisão, em geral e da Supervisão Clínica em Medicina Geral e Familiar no 

Estágio Clínico Profissionalizante do  6.º Ano, em particular – por outro lado a análise dos dados 

recolhidos pelas cinco entrevistas. 

O questionário é constituído por três partes: Identificação, Formação Contínua e Supervisão Clínica. 

PARTE I - Identificação 

Foram consideradas seis questões, que se encontram no quadro seguinte: 

Quadro XXXIV 

Identificação 

 

1. Sexo M  F  4. 

       

Anos de Serviço  enquanto Orientador do Estágio 
Clínico Profissionalizante do 6.º Ano 

          
2. Idade      Menos de 5 Anos   
          
 Até 35 Anos      De 5 a 10 Anos   
          
 De 35 a 40 Anos      De 11 a 20 anos   
          
 De 41 a 45 Anos      De 21 a 30 Anos   
          
 De 46 a 50 Anos      Mais de 30 anos   
          
 Mais de 50 anos         
        
3. Anos de Experiência enquanto Especialista em 

Medicina Geral e Familiar 
5. Experiência enquanto Orientador do Estágio 

Clínico Profissionalizante do 6.º Ano 
          
 Menos de 5 Anos      Pontual   
          
 De 5 a 10 Anos      Sistemática   
          
 De 11 a 20 anos         
          
 De 21 a 30 Anos      
       
 Mais de 30 anos      

 

 

 

Nesta primeira parte o objectivo principal é fazer uma caracterização da população respondente, na 

medida em que para a planificação de acções de formação é importante ter a noção de quem vão ser 

os seus destinatários. 
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A idade dos inquiridos pode ser um aspecto importante, mas o que poderá ser de facto determinante 

são os anos de experiência enquanto especialistas de Medicina Geral e Familiar, porque as classes 

profissionais são um bom indicador da maturidade profissional, da forma como cada um foi evoluindo 

ao longo da sua carreira (Ciclos de Vida), ou seja, é necessário considerar que cada pessoa é uma 

pessoa que tem um percurso seu e só seu e, nesse sentido, é fundamental ter em conta o ciclo de vida 

profissional dos docentes, bem como os seus interesses, aspirações e desejos (Nóvoa, 1992).                         

No entanto, não poderemos esquecer que a história de vida, os valores, os interesses ... as motivações 

de cada um, definem a personalidade de uma pessoa, logo a evolução que ela possa fazer na sua 

carreira profissional vai logicamente ser condicionada por todos estes factores. Mas em termos gerais, 

poderá ser um aspecto a ser tomado em consideração para a definição das turmas para as acções de 

formação, porque as pessoas dentro de um mesmo grupo apesar das suas diferenças, acabam por 

estar mais próximas umas das outras.  

Segundo Dominicé (1989), "a experiência pode não constituir em si uma aprendizagem, mas a 

aprendizagem não pode passar sem a experiência". (cit. Nunes, L.,1995) 

A intensidade e duração da experiência que esses médicos têm em contexto clínico no Ensino Pré-                           

-Graduado, poderá conduzir-nos a diferentes necessidades de formação. 

Em suma, é importante ter em conta estes aspectos "(...) na medida em que a formação é um 

processo de mudança de comportamentos e atitudes, que visa ao emprego (transferência) das 

aquisições feitas, implicando, portanto, o sujeito, parece ainda desejável que um plano de formação 

equacione as aspirações, os desejos, as preocupações dos indivíduos em situação." (Rodrigues e 

Esteves, 1993, p. 71) 
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PARTE II - Formação Contínua 

Foram definidas quatro questões com várias opções de resposta, em que os sujeitos teriam que 

seleccionar somente as cinco que considerassem mais importantes, atribuindo-lhes o respectivo 

número de ordem. 

1.ª Questão - Finalidades da Formação Contínua 

Esta questão foi elaborada com o objectivo de identificar o posicionamento dos Orientadores face à 

Formação Contínua. 

Os itens propostos foram definidos com base nos Decretos-Lei N.º 95/97, de 23 de Abril e N.º 207/96, 

de 2 de Novembro, bem como na análise dos dados referentes à Temática “Trabalho do Orientador, 

em Contexto Clínico”. 

Quadro XXXV 

Finalidades da Formação Contínua 

    

6. Na perspectiva de Orientador, face a cada uma da s possíveis finalidades a atingir com a 
Formação Contínua, abaixo indicadas, por favor indi que as 5 (e só cinco) que sejam para si 
prioritárias, escrevendo ao lado de cada uma o núme ro de ordem, de acordo com a seguinte 
escala: 1 = 1.ª prioridade ... 5 = 5.ª prioridade: 

 6.1. Adquirir novos conhecimentos.   
    

 6.2. Actualizar conhecimentos   
    

 6.3. Aprofundar conhecimentos.   
    

 6.4. Aperfeiçoar competências profissionais e pedagógicas.   
    

 6.5. Adquirir maior domínio de algumas técnicas pedagógicas.   
    

 6.6. Renovar a prática pedagógica.   
    

 6.7. Obter maior segurança na prática supervisiva.   
    

 6.8. Encontrar soluções para os problemas da prática pedagógica.   
    

 6.9. Conhecer melhor as propostas da Reforma Curricular.   
    

 6.10. Reflectir sobre os problemas da prática pedagógica.   
    

 6.11. Trocar experiências com os Colegas.   
    

 6.12. Promover a auto-formação dos Orientadores.   
    

 6.13. Incentivar a prática de investigação.   
    

 6.14. Promover a inovação educacional.   
    

 6.15. Contribuir para a progressão na carreira profissional.   

 

Esta questão poderá traduzir as representações que os inquiridos têm, daquilo que julgam ser 

importante desenvolver no seu processo de formação. 
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2.ª Questão – Princípios Orientadores 

Pretende-se com esta questão saber como é que os inquiridos desejariam que fossem organizadas as 

acções de formação. 

Quadro XXXVI 

Princípios Orientadores 

 

7. Para cada um dos princípios orientadores a ter e m conta na organização de acções de formação, 
por favor assinale o seu grau de importância (Enume re os itens de 1 a 8; sendo a 1 a mais 
relevante e a 8 menos relevante): 

 7.1. Partir das necessidades específicas dos orientadores.   
    
 7.2. Considerar as particularidades da Especialidade de Medicina Geral    

 e Familiar.   
    
 7.3. Ser focalizada na prática pedagógica.   
    
 7.4. Ser centrada da resolução de problemas.   
    
 7.5. Ser centrada na gestão de conflitos.   
    
 7.6. Ser centrada no trabalho de equipa.   
    
 7.7. Possibilitar o conhecimento das metodologia e técnicas pedagógicas.   
    
 7.8. Possibilitar o intercâmbio de experiências entre orientadores.   
    

Outros que considere muito importantes: 

 

 

 

A elaboração desta questão bem como dos seus itens teve como base na análise dos dados das 

entrevistas. Tal facto pode ser verificado na Temática "Desafios da Supervisão à Formação dos 

Orientadores". 

Foi salvaguardada a hipótese dos sujeitos poderem colocar outras sugestões. 

O aspecto realçado – princípios orientadores – é um indicador muito útil, na medida em que, se for 

considerado na planificação das acções de formação possibilitará adequar a oferta formativa àquilo 

que os formandos ambicionam. 
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3.ª Questão – Modalidades de Formação 

Quadro XXXVII 

Modalidades de Formação 

 

8. Da seguinte lista de modalidades possíveis de Acçõe s de Formação, por favor indique as                                      
5 (e só  cinco)  que  sejam  para  si  mais relevantes, escrevendo  ao lado  de cada  uma  o número  de 

ordem, de acordo com a seguinte escala: 1 = Mais Re levante ... 5 = Menos Relevante: 

 8.1. Cursos Temáticos de curta duração.   
    
 8.2. Módulos de Formação.   
    
 8.3. Participação em Seminários.   
    
 8.4. Participação em Oficinas de Trabalho  (Workshops) de curta duração.   
    
 8.5. Ensino Tutorial em Plataforma Informática.    
    
 8.6. Participação em Grupos de Discussão On-Line.   
    
 8.7. Participação em Grupos de Trabalho / Debate (presencial).   
    
 8.8. Participação em Círculo de Estudos.   
    
 8.9. Participação em Projectos, com investigação.   
    
 8.10. Envolvimento em práticas de Supervisão Pedagógica.   
    
 8.11. Pesquisa Pessoal.   
    
 8.12. Auto-Formação / Leitura.   

 

Como fica patente, com esta questão pretendia definir-se quais eram as modalidades preferenciais dos 

orientadores. 

A sua elaboração foi feita com base na análise dos dados obtidos da análise conteúdo das entrevistas 

– mais especificamente na Temática "Desafios da Supervisão à Formação dos Orientadores" e na 

Categoria "Modalidades de Formação" – bem como no Decreto-Lei  N.º 207/96, de 2 de Novembro. 

A pertinência desta questão deve-se ao facto de que, se a modalidade de formação for ao encontro 

dos desejos do formando, provavelmente os "frutos" obtidos serão mais significativos. 
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4.ª Questão - Áreas de Formação 

Com esta questão pretendia-se fazer um levantamento das necessidades de formação sentidas                 

pelos inquiridos. Nesse sentido e como base na análise dos dados obtidos –  nomeadamente na 

Temática "Desafios da Supervisão à Formação dos Orientadores" e na Categorias "Emergência das 

Necessidades de Formação" – formulámos a seguinte pergunta: 

Quadro XXXVIII 

Áreas de Formação 

 

9.  Encontra em seguida uma lista de áreas possívei s para Acções de Formação relacionadas com a 
Actividade Supervisiva. Por favor, das seguintes ár eas indique o grau de interesse que teria em 
frequentar acções de formação, escrevendo ao lado d e cada uma o número de ordem, de acordo 
com a escala de 1 = Máximo Interesse ... 5 = Mínimo  Interesse: 

 9.1. Desenvolvimento Curricular (alterações efectuados ao Curso de Medicina).   
    

 9.2. Formação Pedagógica de Formadores.   
    

 9.3. Actualização Científica da Especialidade de Medicina Geral  e Familiar.   
    

 9.4. Supervisão Pedagógica.   
    

 9.5. Métodos e Técnicas de Ensino.   
    

 9.6. Metodologias de Avaliação.   
    

 9.7. Planificação.   
    

 9.8. Feedback   
    

 9.9. Novas Tecnologias - Informática.   
    

 9.10. Relação Pedagógica (Exemplo: Gestão de Conflitos, Comunicação …)   
    

 9.11. Princípios da Caderneta / Dossier de Estágio do Aluno.   
    
Outros que considere muito importantes: 

 

 

 

Contudo, gostaríamos de salientar dois aspectos: 

� Na Área de Formação Pedagógica de Professores - um dos indicadores identificados refere 

que "Formação de Formadores, não no sentido clássico, mas sim no sentido dirigido."  (E1) e 

nesse sentido optamos por acrescentar os itens 9.5., 9.6., 9.7. e 9.8.. 

� Área da Supervisão Pedagógica – foi incluído o item "Compreender os princípios e os 

conceitos da Caderneta.", mas como é uma especificidade do Estágio clínico Profissionalizante 

do 6.º Ano e não propriamente da referida Área, achamos que seria pertinente criar um item 

autónomo (9.11.). 

Ainda foi considerada a hipótese dos sujeitos poderem colocar outras sugestões. 

Se na definição dos Planos de Formação forem consideradas as áreas/temáticas apontadas pelos 

inquiridos, poder-se-á tomar medidas para adequar a oferta à procura. 
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PARTE III - Supervisão Clínica 

Logo no início desta parte formulou-se a seguinte chamada de atenção: 

Focalize agora a sua atenção nos contributos da Sup ervisão Clínica e no s                                     
obstáculos que a sua execução lhe coloca. 

com o intuito de alertar o inquirido para que, a partir daquele momento, já não estaríamos a falar de 

Formação Contínua, mas sim num aspecto muito concreto, na Supervisão Clínica. 

Nesta Parte III, foram formuladas três questões que tiveram como base primordial a apresentação e 

análise dos dados obtidos pelas entrevistas. 

Nestas questões os inquiridos já teriam que classificar cada um dos itens, sem excepção, segundo 

uma duas escalas diferentes. Contudo, nas questões elaboradas foram consideradas escalas de 

quatro níveis para não correr o risco de a maioria das respostas se situar precisamente no meio.  

1.ª Questão – Importância atribuída à Supervisão Cl ínica. 

Pretendíamos constatar qual era o posicionamento dos Médicos de Família face à Supervisão Clínica, 

tal como ela se realiza hoje, ou seja queríamos aferir como esta é encarada. 

Para esta questão foram definidos 19 itens. 
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Quadro XXXIX 

Importância Atribuída à Supervisão Clínica 

    

10.  Gostaríamos de conhecer a sua posição sobre a Supervisão clínica. Assim, pedíamos-lhe que 
nos diga se considera que os contributos  que a Supervisão Clínica dá à educação médica de 
futuros médicos, está a ser: 

NI - Nada Importante  
   

PI - Pouco Importante  
   

I - Importante  
   

MI - Muito Importante  
 

A Supervisão Clínica dá a possibilidade ao Aluno de : 

                                                                                                                          NI      PI       I       MI 
          

10.1 aplicar  na prática  a teoria adquirida  e  perceber se esta é ou não         
 suficiente.         
          

10.2. aprender em  que  é que  difere uma  abordagem de  Cuidados de          
 Saúde Primários dos Cuidados de Saúde Secundários.         
          

10.3. adquirir,   no  contacto  com  os  doentes,  mais  conhecimentos  e          
 gestos profissionais.         
          

10.4. compreender  que  a  relação  médico-doente  na  área  de MGF é         
 construída com base na continuidade e confiança.         
          

10.5. compreender  que a relação médico-doente na área de MGF pode         
 influenciar tanto o diagnóstico como o tratamento.         
          

10.6. inteirar-se do que é uma avaliação bio-psicosocial.         
          

10.7. compreender que a consulta ombro-a-ombro é a grande referência         
 da área de MGF.         
          

10.8. compreender   que  existem   algumas   particularidade  na  prática         
 clínica em centro de saúde.         
          

10.9. compreender  que  o papel do Médico de Família não  é comparti-         
 mentado  e  que em muitas  situações  precisa de apoio de outras          

 especialidades.         
             

10.10. compreender  o  que é a área  de  MGF  e a sua prática,  tornando         
 possível a opção por esta especialidade.         
          

10.11. ganhar proficiência nos gestos próprios da MGF.         
          

10.12. observar  e questionar  as práticas do orientador,  não só do ponto         
 de vista médico, mas também do ponto de vista pessoal.         
          

10.13. ser   apoiado   e   acompanhado   no  desenvolvimento   dos  seus         
 Conhecimentos e das suas capacidades ao nível dos Cuidados de         
 Saúde Primários.         
          

10.14. obter  feedback do  orientador  e  definir momentos de revisão, de          
 avaliação e de reacerto do seu trajecto de aluno.         

 

 (...) 
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(...) 

 

                                                                                                                          NI      PI       I       MI 
          

10.15. reflectir sobre os aspectos relevantes, no final de cada consulta,          
 com apoio do supervisor.         
          

10.16. ser  aconselhado   a  desenvolver   actividades   complementares /         
 específicas, como leituras, trabalhos e histórias clínicas, analisadas         
 e debatidas com apoio do supervisor.         
          

10.17. obter   ajuda   na   técnica  de  entrevista,   ao nível  dos  aspectos          
 relacionais.         
          

10.18. obter  ajuda  no  registo  clínico,  ao  nível  do  filtrar da informação         
 obtida a partir do doente.         
          

10.19. ser  acompanhado  na  descodificação  do  que  é  observar  e  ser         
 responsável pelo doente.         
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2.ª Questão – Obstáculos à realização da Supervisão  Clínica. 

Esta pergunta é muito importante, porque nos possibilita, de certo modo, conhecer os problemas e até 

as limitações que estão a dificultar a implementação da supervisão no Estágio Clínico 

Profissionalizante do 6.º Ano. A possibilidade de identificar quais são esses obstáculos, permitirá 

combater a situação que se está a verificar, para além do que poderá fornecer-nos pistas do que é 

necessário fazer. 

Os itens definidos foram 19. 

Quadro XL 

Obstáculos à Realização da Supervisão Clínica 

 

11.  Segue-se uma lista de possíveis obstáculos  à implementação da Supervisão no Estágio Clínico 
Profissionalizante do 6º Ano. Exprima o grau do  se u acordo ou desacordo em relação à 
existência de cada um deles na sua prática, tendo e m atenção a seguinte escala: 

TA - Totalmente de Acordo  
   

A - Acordo  
   

D - Desacordo  
   

TD - Totalmente em Desacordo  
 

                                                                                                                         TA      A       D      TD 
          

11.1. Lista  extensa  de  procedimentos / gestos  que  os alunos  devem         
 aprender no estágio de MGF.         
          

11.2. Existência  de procedimentos / gestos que  fazem parte da prática         
 de enfermagem.         
          

11.3. Registo do "nível de realização" dos procedimentos / gestos muito         
 exigente.         
          

11.4. Pertinência e modo de utilizar a caderneta / dossier do aluno pouco         
 esclarecida / explicada aos orientadores.         
          

11.5. Ensino   dos   procedimentos / gestos   depende   do   doente,  do         
 orientador os realizar e da sua destreza em os executar.         
          

11.6. Actividade supervisiva fragilmente regulamentada.         
          

11.7. Exercício da função de orientador requerer investimento conside-         
 rável de tempo na formação dos alunos.         
          

11.8. Partilha  da  prática  clínica  com o  aluno é  "intimidatório" porque         
 pode evidenciar erros da mesma.         
          

11.9. Não ser uma função valorizada nos concursos.         
          

11.10. Função não remunerada.         
          

11.11. Pouco rigor na selecção dos orientadores.         
          

11.12. Função sem formação profissional específica.         

 

 (...) 
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(...) 

 

                                                                                                                         TA      A       D      TD 
          

11.13. Desenvolvimento   do   acompanhamento   depender   muito   da          
 Direcção dos Centros de Saúde.         
          

11.14. Intimidade com o doente comprometida pela presença do aluno.         
          

11.15. Duração das consultas significa ver menos doentes.         
          

11.16. Função  sem  tempos  previstos  para  discutir / rever / analisar os         
 casos dos doentes antes e depois das consultas.         
          

11.17. Função  sobreposta a todas as actividades clínicas que são muito         
 exigentes.         
          

11.18. Disponibilidade  do  doente  em  participar no processo de ensino,         
 permitindo ser observado pelo aluno.         
          

11.19. Insegurança do orientador sobre a forma mais adequada/correcta         
 de avaliar o aluno.         
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Pré-Teste do Questionário 

Por opção nossa, o Questionário construído foi sujeito a juízos de opinião de quatro Orientadores o 

que nos permitiu identificar alguns “erros” de formulação e incompreensões nas perguntas relativas à 

Supervisão Pedagógica. 

De acordo com as sugestões apresentadas, procedeu-se às correcções, que foram essencialmente na 

reformulação dos itens das questões referenciadas. Contudo, por razões de tempo, não nos foi 

possível submeter o presente Questionário à prova enquanto instrumento de investigação, ou seja, não 

nos foi possível fazer o pré-teste do mesmo. 

No entanto, consideramos que o Questionário elaborado (ver Anexo III) reúne as condições de ser 

submetido à necessária validação (pré-teste) para que possa ser futuramente aplicado a uma amostra 

alargada de Orientadores. 
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CONCLUSÃO                                                                                     

Ao terminarmos este estudo é o momento de fazermos uma reflexão global sobre a fundamentação 

teórica, as opções metodológicas, os dados recolhidos e analisados e, sobretudo, de elaborarmos 

conclusões de acordo com o problema definido e com os objectivos traçados. 

Acreditamos que mais do que alcançar grandes resultados, fica subjacente que nada terminou, nada 

está definitivamente concluído, antes pelo contrário, acreditamos que este estudo possa ser o inicio de 

um processo inacabado, mas que poderá ser o impulsionador para descortinar novos caminhos e 

pistas de trabalho que se venham a revelar de alguma utilidade em eventuais estudos consequentes. 

Ficou claro na primeira parte do nosso estudo (Enquadramento Teórico e Normativo), que o ensino 

clínico é considerado por diversos autores como um momento privilegiado e nobre na formação dos 

futuros médicos. É de salientar que, é no ensino clínico (sendo, constituído por três anos, sendo o 

último o Estágio Clínico Profissionalizante) que o aluno contacta directamente com a realidade prática, 

com situações / problemas reais que lhe permitem complementar e clarificar a sua formação teórica, 

como também para a aquisição e desenvolvimento de vários tipos de competências e atitudes. 

O objectivo da nossa investigação centrou-se nas necessidades de formação dos Orientadores, uma 

vez que pela nossa experiência enquanto elemento da equipa que implementou e acompanhou o 

desenvolvimento do Estágio Clínico Profissionalizante do 6.º Ano da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, constatou-se que existiam dificuldades de vária ordem relativamente ao modo 

como os Orientadores do ensino clínico exerciam a respectiva função, e ainda ao facto de estes, 

conforme ficou claro no nosso estudo, não terem sido preparados / formados para serem educadores 

mas sim médicos. É de salientar que, focalizámo-nos na Área de Medicina Geral e Familiar, por esta ser 

uma área com uma realidade muito própria (extra-hospitar), ou seja, que decorre em centros de saúde. 

Neste sentido, com este estudo propusemo-nos compreender as representações acerca das 

necessidades de formação, tal como poderiam ser percepcionadas e expressas por um grupo de cinco 

Orientadores da Área de Medicina Geral que participam no ensino clínico do Estágio Clínico do 6.º Ano 

por nós entrevistados, podendo-se destacar como objectivos pertinentes: obter elementos que 

caracterizem as representações do Orientador face às suas actividades de supervisão; recolher 

informações sobre as práticas supervisivas que conduzem à satisfação / insatisfação do Orientador; e 

diagnosticar necessidades de formação do Orientador no âmbito da sua actividade supervisiva. 

A nossa revisão bibliográfica – em que fizemos uma selecção de conteúdos que nos pareceram mais 

pertinentes, adequados e relevantes à problemática em estudo – forneceu-nos uma perspectiva do 

conhecimento existente sobre a supervisão e das necessidades de formação, o que nos permitiu siste-

matizar as ideias principais e os conceitos relevantes sobre os quais construímos este estudo empírico. 

Do ponto de vista metodológico pensamos que é pertinente referir, nesta conclusão, que o conceito de 

necessidades de formação em que nos baseamos, considera por um lado as expectativas, desejos e 

aspirações e por outro os obstáculos e dificuldades sentidas no dia-a-dia dos Orientadores entrevis-

tados, que apesar de ter sido um referencial útil no desenvolvimento desta investigação, é insuficiente 
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para abordar a generalidade do fenómeno em estudo, uma vez que se baseia em concepções de 

necessidades não consensuais. Contudo, permite-nos apreender algumas necessidades já conscien-

cializadas pelos entrevistados, bem como traçar algumas reflexões e encontrar contributos para a 

compreensão do que é ser Orientador em contexto clínico extra-hospitalar – como desempenham as 

suas actividades, que papéis e competências mobilizam e como “crescem” na função. 

As questões que permitiram o desenhar esta investigação serviram para estruturar quer a recolha de 

dados, estruturadas no guião que teve por base a realização das entrevistas, quer  na apresentação e 

tratamento dos resultados. 

Com esta investigação pretendíamos então obter elementos que possibilitassem a construção de um 

questionário de levantamento de necessidades de formação, mas para esta construção tivemos em 

atenção que como as necessidades de formação têm uma "identidade ecológica", um contexto próprio, 

era necessário optar por realizar entrevistas semi-directivas para tentarmos compreender quais são as 

preocupações e as dificuldades percepcionadas pelos Médicos de Família. 

Contudo, poderemos questionar-nos em que medida o discurso dos entrevistados nos permite aceder 

às representações sobre as necessidades de formação, nomeadamente àquelas que o próprio 

Orientador ainda não tem consciência. Neste contexto, o recurso a outras técnicas metodológicas 

como por exemplo, a análise de "incidentes críticos" ou a "observação naturalista", poderiam nos ter 

fornecido informações mais precisas ou ter evidenciado determinados aspectos dos dados recolhidos. 

O presente estudo permitiu-nos, dentro das dos limites da metodologia utilizada e descrita anteriormente, 

reunir um conjunto de dados que nos permite afirmar que os Orientadores entrevistados, gostam de 

exercer a função supervisiva, obtêm ganhos de natureza cognitiva, de atitude, de revisão e refresca-

mento, considerando-se facilitadores do processo de ensino-aprendizagem, cujo papel poderá ser 

operacionalizado em: ser um prático que orienta e estimula / motiva, partilha, transmite conhecimentos, 

acompanha, avalia, mobilizando competências técnicas transversais e específicas no sentido do 

desenvolvimento pessoal e profissional do aluno e também do próprio Orientador. 

Da análise dos dados recolhidos pelas entrevistas podemos evidenciar que foram identificadas pelos 

Orientadores algumas aspectos positivos relativamente ao desenvolvimento actividade supervisiva, 

como sejam: a pertilha; a possibilidade de melhorar a sua prática clínica porque tem que a partilhar 

com o aluno; a actualização de conhecimentos; poder ver o "crescimento" formativo e como profis-

sionais dos alunos; o interesse, motivação e entusiasmo dos alunos pelo estágio; a relação que se 

estabelece com os alunos; e o reconhecimento que obtêm dos alunos, pares e doentes. Contudo, 

como não há "bela sem senão", foram igualmente evidenciados pelos Orientadores, as algumas 

dificuldades e aspectos negativos em que destacamos os seguintes: a disponibilidade de tempo para 

dedicar e investir na formação; a sobreposição da actividade supervisiva a prática clínica; a alteração 

da prática clínica; o desinteresse / desmotivação dos alunos, ser uma actividade que não está bem 

regulamentada, nem remunerada; a falta de formação. 

Outros dois aspectos apontados que, poderão ser pertinentes realçar, mas relativamente ao Orientador 

propriamente são que: os médicos não encontram vantagens que superem o tempo que teria que ser 
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dispendido e o risco de serem avaliados e criticados pelos alunos, acrescido do facto de que não existe 

compensação económica por essa prática, o que dificulta o envolvimento de outros médicos com boas 

práticas; e que os Orientadores deveriam estar sujeitos a um processo de selecção, devendo haver 

compensações económicas pelo exercício dessa função, o que por conseguinte implicaria um maior 

nível de exigência na selecção e estes deveriam ser avaliados pelo seu desempenho. 

Centrando a nossa atenção nestes aspectos, bem como nas expectativas quando à formação 

desejada, concluímos pelo estudo efectuado e apenas em relação aos Orientadores entrevistados que 

existe um conjunto de necessidades de formação já consciencializadas e por isso referidas, nas 

seguintes áreas: Desenvolvimento Curricular, Formação Pedagógica de Formadores (não no sentido 

clássico, mas sim no sentido dirigido); Supervisão Pedagógica; Relação Pedagogia; Avaliação; 

Informática; e na Medicina Geral e Familiar. 

Com efeito, para além da formação de adultos poder envolver um misto de actividades, foi evidenciado 

pelos Orientadores entrevistados que existe uma dualidade entre a necessidade efectiva de formação 

e a disponibilidade para a frequentar, pelo que segundo estes seria desejável antever várias 

modalidades de actividades de formação, em horário pós e peri laborais. As modalidades de formação 

que, sobressaíram das representações dos Orientadores são: com o recurso às tecnologias – 

Plataformas informáticas - tipo tutorial / estudo acompanhado e grupos de discussão on-line, com a 

eventualidade de pequenas reuniões pontuais para discutir/rever/esclarecer alguns aspectos; cursos 

temáticos (monotemáticos ou direccionados para temáticas muito específicas), de curta duração e que 

permitam ganhos significativos; e Grupos de Trabalho Inter-Pares (partilha de experiências). 

Em suma, da análise dos dados transparece que os Médicos de Família entrevistados têm consciência 

que não têm formação pedagógica para o exercício das suas funções e do quanto esta poderia 

contribuir para melhorar o seu desempenho, percepcionando as áreas de conhecimento em que 

sentem carências / limitações que gostariam de colmatar. Assim, poderemos admitir que o conteúdo 

das entrevistas "acaba" por ter valor em si mesmo para a construção do Questionário a que nos 

propusemos. 

Deste modo, com base no enquadramento teórico, no resultado da análise dos dados recolhidos dos 

Orientadores entrevistados, bem como em alguma legislação, procedemos à construção do 

Questionário, de acordo com o explicitado na "Construção do Questionário". Assim, sistematizando, o 

questionário foi organizado da seguinte forma: 

� Parte I: Relacionada com a Identificação do inquirido, sendo constituída por cinco perguntas;  

� Parte II: Relacionada com Formação Contínua, sendo constituída por quatro questões relativas 

a: Finalidades da Formação Contínua; Princípios Orientadores; Modalidades de Formação; e 

Áreas de Formação; 

� Parte III: Relacionada com a Supervisão Clínica, sendo constituída por duas questões, 

relativas aos contributos e aos obstáculos da sua execução. 
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A nossa intenção inicial neste estudo era construir e validar o Questionário enquanto instrumento de 

investigação, contudo, por razões de tempo não foi de todo possível ir tão longe quanto tínhamos 

desejado, por isso apesar do mesmo ter sido numa primeira fase submetido ao juízo de quatro 

Orientadores, será importante que numa eventual utilização futura, o mesmo seja sujeito a esse último 

passo – a validação. 

Os desejos de mudança, as expectativas e as dificultadas percepcionadas pela análise e interpretação 

dos protocolos das entrevistas, poderão ser o ponto de partida para uma estratégia a seguir na 

formação dos Orientadores, com o intuito de ajudar o supervisor no desenvolvimento das suas 

actividades em articulação estreita entre o Centro de Saúde e a Faculdade. 

Neste sentido, poder-se-ão projectar-se algumas recomendações a ter em linha de conta num possível 

plano de formação para os Orientadores de Medicina Geral e Familiar do 6.º Ano, podendo também 

estas, constituir linhas de orientação para investigações futuras. Salienta-se que, apesar de nos 

focalizarmos na Área de Medicina Geral e Familiar, a maioria das recomendações / linhas de 

orientação são extensíveis às outras especialidades do Estágio Clínico. Assim sugerimos que: 

� Seja definido uma Formação na Área da Supervisão Clínica, que possibilite dotar o Orientador 

de competências pedagógicas e de capacidades / atitudes reflexivas, para o exercício da 

função, enquanto supervisor de processos de formação. 

� Seja definida uma Formação sobre o Estágio Clínico do 6.º Ano, tendo por base a Caderneta / 

Dossier do Aluno no sentido de, por um lado explicitar os objectivos, procedimentos e 

avaliação e por outro dar resposta às dúvidas e inseguranças dos Orientadores. 

� Sejam promovidos Grupos de Discussão Inter-Pares, nomeadamente na Área de Medicina 

Geral e Familiar, no sentido de partilhar experiências e as dificuldades que têm sentido e como 

as têm resolvido.  

� Seja reforçada a articulação entre as Direcções dos Centros de Saúde e a Faculdade, no 

sentido de envolver mais médicos com boas práticas na supervisão de alunos. 

� Seja elaborada / definida uma Caderneta / Dossier para o Orientador em que conste, não 

apenas informações gerais sobre o Estágio Clínico, mas também orientações mais precisas de 

como se deveria desenvolver o processo formativo. 

� Fazer participar os Orientadores da Área de Medicina Geral e Familiar do 6.º Ano mais 

experientes e dinâmicos, no acompanhamento de novos orientadores ou daqueles que 

pontualmente colaboram no ensino - anualmente o número de centros de saúde e de 

Orientadores tem aumentado para fazer face ao aumento do número de alunos.  

� Seja promovido um levantamento de necessidades de formação, para que a Faculdade possa 

com base no que é percepcionado por quem está no terreno - os Orientadores - planear 

acções de formação que vão ao encontro aos reais interesses de quem colabora na educação 

médica dos futuros profissionais. 
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Pela temática escolhida para a Dissertação de Mestrado, fica evidente que consideramos importante 

estudar a perspectiva dos Orientadores sobre as dificuldades e lacunas que vivem enquanto 

supervisores do ensino clínico de Medicina bem como, os seus desejos de melhoria de desempenho 

de modo a identificar necessidades de formação que contribuam para o desenvolvimento pedagógico 

da sua acção formativa. 

Contudo, concordamos que “(…) as decisões de planeamento, acompanhamento, regulação                   

e avaliação da formação podem e devem ser sustentadas na análise de necessidades, pré-existentes 

ou emergentes no curso dos processos formativos. (…) Neste sentido, pode dizer-se que análise de 

necessidades não é um fim em si mesma, nem termina na identificação de necessidades, 

prolongando-se na tomada de decisão, de que é um suporte.” (Rodrigues, 1999, p. 183) 

Permitimo-nos terminar afirmando que, nesta perspectiva é essencial a construção de dispositivos de 

formação com base na análise de necessidades, aos quais está inerente uma racionalidade crítica e 

disponibilizá-los aos Orientadores do Estágio Clínico do 6.º Ano que neste momento tentam dar o seu 

melhor na Formação dos Futuros Médicos ... mas podem, sem dúvida, ser ajudados! 

*     *     *     *     * 

Como o final deste estudo representa, no fundo, o ultrapassar um ciclo da minha vida, sinto 

necessidade de fazer uma avaliação de toda essa experiência de um percurso formativo, que à base 

de muito esforço e dedicação se foi desenvolvendo ao longo da Licenciatura, a que se seguiram 15 

anos no mercado de trabalho que me dotaram de conhecimentos e experiências que efectivamente 

contribuíram para aquilo que conseguimos realizar.  

Reflectindo agora sobre o caminho percorrido, constato que, quer a minha formação académica quer a 

minha experiência profissional, contribuíram determinantemente para aquilo que sou hoje, mas 

também sei que todo o ser humano é um ser “inacabado” que está em constante aprendizagem, numa 

busca frenética em querer conhecer mais e melhor o mundo que o rodeia. Assim, este foi mais um 

passo na busca de conhecimento. 

Durante este período de tempo, para a prossecução desta dissertação, sentimos que os conhecimentos 

e competências na área da Formação de Professores eram postos à prova, bem como a capacidade 

de aprendizagem, de adaptação, de reflexão e de auto-formação. O desafio foi sempre constante, 

proporcionando o desenvolvimento, quer pessoal quer profissional – em que a auto-formação e a auto-

reflexão são peças chave. Neste sentido, consideramos que a "(...) formação não se constrói pela 

acumulação (de cursos, conhecimentos, ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 

reflectividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal." 

(Nóvoa, 1991, p. 23)  

Além do mais, “Sinto que é extremamente compensador aprender, em grupo, nas relações com outra 

pessoa, como na terapia, ou por mim próprio. Julgo que uma das melhores maneiras, mas das mais 

difíceis, para mim de aprender é abandonar a minha própria atitude de defesa, pelo menos temporaria-
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mente, e tentar compreender como é que a outra pessoa encara e sente a sua própria experiência. 

Para mim, uma outra forma de aprender é confessar as minhas próprias dúvidas, procurar esclarecer 

os meus enigmas, a fim de compreender o melhor significado actual da minha experiência.” (Rogers, 

cit. Alarcão, 1991, p. 76).  

A realidade é que os homens só conjuntamente têm capacidade para se educar numa dinâmica 

contínua, constituindo cada um “per si”, um elo de uma cadeia de que o mundo é o intermediário e 

nesse sentido não sei responder até que ponto se processou o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional. Apenas fiquei com a noção que a prática de investigação reflexiva conduzirá necessaria-

mente à mudança das minhas atitudes e comportamentos. 

Actualmente, como os desafios com que somos confrontados são imensos, a Formação Contínua de 

Professores deve ser encarada como uma exigência do mundo moderno, em que o seu principal 

objectivo deve ser “(...) ajudar os professores a vencer e a ultrapassar as dificuldades decorrentes do 

progresso científico e tecnológico, e das transformações sociais e culturais da sociedade.” (Raimundo, 

1991, p. 270) 

Para o professor não basta adquirir conhecimentos, ele terá de realizar uma busca contínua de 

saberes que se ajustem à realidade onde está inserido. Para consubstanciar essa procura deverá 

reorientar os seus processos para encontrar as verdadeiras necessidades de um professor e isso 

passa muito pela sua capacidade de análise e de reflexão. 

 “A Formação Contínua corresponde a um processo educacional que permite uma abordagem 

dinâmica dos problemas do ensino, da cultura, das questões do Ser e do Devir, a adaptação à 

mudança, a renovação das interpretações do mundo. Garante o desenvolvimento do homem, ajuda-o a 

percorrer caminhos diferentes em direcção a novas utopias.” (Pais, 1991, p. 231) 

Segundo afirma Ponte (1991), será assim imprescindível que os professores sejam mais criativos e 

autónomos na avaliação dos problemas e na formulação das propostas educativas que apresentam 

aos seus alunos. Para isso é fundamental que se tornem mais conscientes e reflexivos acerca do seu 

papel na comunidade educativa numa perspectiva de valorização da função docente. 

Neste sentido, gostaria de reforçar a ideia de que, nós enquanto Licenciados em Ciências da 

Educação temos, de facto, um papel a desempenhar no actual panorama da Formação Contínua de 

Professores, enquanto portadores de um determinado saber. Penso que “(...) a intervenção das 

Ciências da Educação na formação dos professores não deve ser encarada nem como um 

procedimento de legitimação científica da formação nem como a aquisição de um conjunto de 

conhecimentos aplicáveis à prática pedagógica, mas como um conjunto de mediações utilizáveis para 

perceber e compreender os múltiplos aspectos do drama educativo, dar sentido a um projecto, 

controlar os feitos de um método ou de um dispositivo” (Gilles Ferry, cit Correia, 1989, p. 80). 

Nesse sentido, nós enquanto portadores de um determinado saber poderíamos intervir em equipas 

multiprofissionais; Garcia (1994, p. 22) refere que a Equipa «(...) é um grupo em formação e 

simultaneamente formador, “terapêutico”, não só porque desenvolve capacidades de adequação a 
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contextos mutáveis, imprevisíveis e incertos, mas também porque age com os indivíduos, em grupo, 

inseridos em contextos sócio-institucionais, devolvendo aos indivíduos e aos grupos, através de lógicas 

de ajuda relacional, os seus lugares de sujeitos de acção (...) a equipa ao reunir vários profissionais, 

possibilita um “envolvimento e participação” tanto maior quanto as tarefas a desenvolver têm 

significado aos olhos de cada um dos seus elementos (Moscovici e Doise, 1991), constituindo esta 

implicação a base de todo o processo interventivo». 

Com este estudo, espero sinceramente ter estado à altura desse desafio e que de alguma forma possa 

ter dado o meu contributo. 

Permito-me terminar como uma citação do Prof. Doutor Albano Estrela (1992, p. 44): “Em minha 

opinião, as exigências no campo da formação de professores correspondem a um conjunto de novas 

perspectivas, que implicam uma estratégia de inversão da situação actual. Inversão que se fundamenta 

numa real inversão de valores orientadores de formação profissional e da "profissionalidade do 

professor" [...] Será uma concepção que pretende quebrar o ciclo em que a formação de professores 

tem estado, por um lado centrado em práticas mais ou menos consuetudinárias e por outro em teorias 

que procuram explicar e melhorar essas mesmas práticas. Procura-se a abordagem directa dos 

problemas, das questões do profissional em situação de "profissionalidade", incluindo esta a pessoa e 

a situação em que ela se encontra.” 
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