Treino de competências de comunicação clínica em cenários pediátricos
simulados
Autores

Elizabete Maria Ferraz Loureiro*, Carla Dolores Rodrigues Carvalho de Sá Couto**,
Tiago Henriques-Coelho***
Apresentadores

Carla Dolores Rodrigues Carvalho de Sá Couto**

IntroduÃ§Ã£o: O treino de competências em comunicação clínica (CCC) reveste-se, atualmente, da maior
relevância, pelo que é crucial o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que estimulem o treino destas
competências em contexto clínico. O treino estruturado em CCC pode ser realizado através da utilização de
cenários simulados. As especificidades da comunicação clínica em pediatria podem ser trabalhadas e adquiridas
através de cenários com situações clínicas deviamente selecionadas, com objetivos pedagógicos direcionados
para as competências a adquirir.
Objetivos: Promover o treino de competências de comunicação clínica;Uso de estratégias pedagógicas (como a
simulação biomédica) que estimulem o treino destas competências em contexto clínico;
Metodologia: Na rotação de pediatria do 5º ano do MMED (FMUP), decorre um módulo que consiste numa
contextualização teórica breve sobre as CCC em contexto pediátrico e posteriormente, a participação dos
estudantes em 6 cenários simulados, em grupos de 2-3 estudantes, permitindo que todos os estudantes atuem
num cenário. Cada cenário foi desenhado para promover a aquisição de competências específicas da pediatria,
nomeadamente, explorando a comunicação com diferentes faixas etárias e a transmissão de más notícias. O
Debriefing assenta numa discussão estruturada e orientada, envolvendo facilitadores, participantes, doentes
simulados e pares.
Resultados: Um inquérito é enviado a todos os estudantes após o módulo. Este inquérito, anónimo e facultativo,
pretende avaliar as várias componentes do módulo e a auto-perceção dos estudantes sobre a importância e
aplicabilidade destas competências. Resultados preliminares indicam que os estudantes consideram este módulo
como â€œextremamente importanteâ€• (4 numa escala de Likert de 4 pontos) no currículo do MMED, com uma
adequada organização e estruturação dos cenários (mediana de 8 â€“ escala 1 a 10) e condução do debriefing
(mediana de 9 â€“ escala 1 a 10). Os estudantes referem ainda a necessidade de outras sessões semelhantes
(â€œPenso que esta aula deveria existir noutras unidades curriculares que privilegiam o contacto dos alunos
com os doentesâ€•).
ConclusÃµes: Prevê-se que este modelo de ensino integrado das CCC nas rotações de Pediatria seja eficaz e
sustentável através de uma abordagem estruturada com recurso à simulação e ferramentas de ensino e
avaliação estandardizadas, com uma aplicação direta e transversal a outras unidades curriculares.
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