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I - INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

A ENTREVISTA MÉDICA COMO HABILIDADE BÁSICA 

 Entrevistar é uma habilidade adquirida. Alguns indivíduos conversam mais facilmente, mas 

uma entrevista médica feita habilmente não é apenas uma conversa. É a pedra fundamental na 

sua educação médica. Boa comunicação com o paciente e sua família permitir-lhe-á utilizar outros 

conhecimentos médicos básicos. Muitas autoridades valorizam a história clínica como sendo 85% 

do total do trabalho médico (exame físico e exames complementares são outros elementos). 

Alguns médicos são capazes de obter dados essenciais, significativos e acurados em curtos 

períodos, enquanto outros apenas os conseguem com esforço e perdendo muito do material 

essencial. Isto será preciso para desenvolver a competência na entrevista médica. Também 

permitirá diagnósticos mais acurados, tratamentos mais precisos, além do que poderão ganhar 

tempo tanto o paciente quanto o médico. O objetivo da entrevista médica é obter a informação 

histórica e médica necessária sobre o paciente, para possibilitar-lhe o melhor cuidado possível. 

 

II - ELEMENTOS ENVOLVIDOS 

 Para fins didáticos, as habilidades de entrevista médica são divididas em cinco áreas: 

 1- observação 

 2- questionário 

 3- escuta 

 4- comunicação não verbal 

 5- registro 

 

1. OBSERVAÇÃO 

Uma parte importante da avaliação de qualquer paciente é a observação cuidadosa. Uma grande 

quantidade de informação estará disponível se você treinar para tornar-se um observador 

habilidoso. Podem os hábitos corporais indicar que tipo de trabalho o indivíduo realiza? Existe 

dificuldade com a função motora? E com a linguagem, memória e orientação? O paciente 

responde às perguntas de maneira incoerente com a sua aparência geral? Neste tipo de 

observação nós estaremos avaliando elementos do bem-estar geral ou da falta de bem-estar do 

paciente e talvez do seu estilo de vida. Isto é diferente da comunicação verbal. Na comunicação 

verbal nós estamos interpretando o humor do paciente ou alguma mensagem que ele esteja 

projetando. Por exemplo, se em sua observação do paciente, você notar que o mesmo tem dois  

dedos amputados, poderá deduzir que ele não é um pianista. Contudo, se ele tem todos os dedos 

intactos, mas o dedo médio está estendido, poderá estar enviando uma mensagem ou indicando 

um humor, uma forma de comunicação não verbal. 

 

2. QUESTIONÁRIO 

 Divide-se em cinco partes diferentes de perguntas: 

 1- perguntas abertas 

 2- focadas 

 3- fechadas 

 4- dirigidas 

 5- compostas 

 

2.1. Perguntas abertas 

 São perguntas com ampla liberdade para serem respondidas e não limitam mais que 

grosseiramente a área a ser questionada. Perguntas abertas permitem ao paciente responder 

com a maior liberdade possível. O paciente identifica os elementos de sua própria doença que 

quer discutir inicialmente. As respostas podem estar na área física, na esfera emocional ou 

familiar. O paciente tem liberdade para comunicar seus problemas sem quaisquer influências 

introduzidas por uma linha particular de pergunta. Ex.: "Fale sobre a sua doença. “Por que você 

está no hospital”? "Eu gostaria de ouvir (ou saber) mais sobre sua família.” Isto pode ser seguido 

por: “Algo mais? ou o que você desejaria contar-me?” "Na primeira parte você deve concentrar-

se no perfil do paciente e não no problema atual, portanto suas perguntas devem ser mais assim: 

"Fale-me sobre você (ou sua família ou seu trabalho)". 
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2.2. Perguntas focadas 

 O entrevistador define a área a ser questionada, mas deixa ao paciente considerável 

liberdade para responder. Ex.: "Descreva a sua dor torácica. “Aqui você define duas áreas: um 

sintoma, a dor e a região do corpo, o tórax”. O paciente pode então responder: "Ela é uma dor 

aguda, em queimação que desce pela região anterior do meu tórax". Perguntas focadas podem 

também incluir outras áreas que não os sintomas, por exemplo: “O que você faz para viver?”. 

 

2.3. Perguntas fechadas 

 Existem perguntas que podem ser respondidas por um "sim" ou "não" ou por um número, 

tais como idade, número de filhos, vezes por dia, etc. Existem ainda perguntas que especificam 

uma data, dia, local ou nome de pessoa. A quantidade de informação é muito pequena, mas 

naturalmente, pode ser muito importante. 

 A maioria dos entrevistadores progride das perguntas gerais (abertas) para as mais 

específicas (focadas e fechadas). Os dois tipos de perguntas dirigidas e compostas são definidos 

para esclarecimento e nós as condenamos. Elas não devem ser usadas. 

 

2.4. Perguntas dirigidas 

 O entrevistador induz o paciente a uma resposta e está implícito a influência ou um valor 

mantido pelo entrevistador. Por exemplo: "Você está sentindo-se melhor, não está?" ou "Você 

tem tomado a medicação que prescrevi, não tem?" Este não é o caso em uma simples verificação 

de dados: “Você tem mais de 18 anos, não tem”? “Nenhum valor está implicado nesta pergunta e 

isto a torna mais uma pergunta fechada”. 

 

2.5 Perguntas compostas 

 Duas ou mais perguntas feitas sem dar tempo ao paciente para que responda às primeiras 

delas. Uma série de perguntas separadas ou uma pergunta que exija resposta com múltiplos 

componentes. Exemplo: “Conte-me sobre você”. “Qual a sua idade, onde você nasceu e o que 

você faz para viver”? 

 Você deverá começar as entrevistas com perguntas abertas e então, dependendo das 

respostas fazer perguntas focadas e depois fechadas. Algumas vezes, a maior parte da 

informação virá das perguntas abertas. Em outras, como no caso de pacientes prolixos, com 

respostas vagas, suas perguntas necessitarão ser mais focadas e diretas. Em muitas entrevistas 

serão utilizados os três tipos de perguntas anteriormente citadas. Perguntas dirigidas e 

compostas devem ser evitadas. Posteriormente você usará um analisador de entrevistas, no qual 

identificará os tipos de perguntas que fez e isto lhe permitirá avaliar sua técnica de entrevista. 

 

3. ESCUTANDO 

 Habilidade em escutar é tão importante quanto à de perguntar, talvez ainda mais 

importante, e é mais difícil de aprender. Você demonstra seu interesse pela linguagem corporal e 

pelo comportamento. Boas técnicas de escuta levam o paciente, a saber, que você escutou o que 

ele disse e o que ele queria dizer. Boas técnicas de escuta permitirão que o paciente corrija ou 

complemente suas percepções.  

As habilidades específicas são: 

 1- confirmação 

 2- silêncio 

 3- empatia 

 4- sumário 

 5- confrontação 

 6- parafraseado: redeclaração e interpretação 

 

3.1. Confirmação 

 Quando a mensagem é simples e direta, isto leva o paciente, a saber, que você o ouve e 

sua resposta o encoraja para prosseguir. 

Exemplo: "Tudo certo; eu entendo". 

 

3.2. Silêncios 

 É uma das habilidades difíceis de aprender, particularmente se você está inconfortável ou 

inseguro. Existirá uma compulsão em interromper e ajudar o paciente. Já o silêncio é uma das 

mais valiosas habilidades de escuta. Quando o paciente disser algo difícil de acreditar, isto 
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significa uma frágil defesa de sua ação, transferência de culpa ou por outro lado, fez você sentir 

que gostaria de contradizê-lo, desafiá-lo, confrontá-lo, um certo período de silêncio contemplativo 

de sua parte permitirá que o paciente reorganize ou modifique seu pronunciamento. Isto não é 

fácil de ser obtido. 

 

3.3. Empatia 

 O entrevistador percebe tão acuradamente quanto possível a emoção que ele acredita que 

o paciente sentiu ou está sentindo. Isto difere de parafrasear, pois você está identificando o 

estado emocional ou o sentimento e não apenas o conteúdo histórico ou informação factual. 

Quando o paciente revela algo que você acredita ser importante emocionalmente, é muito 

confortável receber uma resposta na qual você reconhece este sentimento. Por exemplo: 

 Paciente:  "Eu não sabia o que pensar esta manhã”. 

   “Quando acordei não podia sentir desde o cotovelo até meus dedos". 

 Médico:  "Isto deve ter sido atemorizante para você." 

 

3.4. Sumário 

 É frequentemente de muita valia para o entrevistador fazer breves sumários do relato, do 

ponto de vista do paciente. Isto é especialmente verdadeiro nas seguintes circunstâncias: 

 a) quando o paciente tenha relatado algo muito longo, confuso ou desconexo, um sumário 

feito por você pode mostrar se captou os eventos importantes e inter-relações da história; 

 b) quando você acredita ter investigado suficientemente uma área, um sumário pode 

permitir que tanto você quanto o paciente mudem confortavelmente para outro tópico. 

 Provavelmente, mais que qualquer outra técnica, os sumários comunicam ao paciente que 

você está interessado em um entendimento correto dos eventos que o mesmo relata. Ao mesmo 

tempo, os sumários inapropriados dizem ao paciente que você não escutou cuidadosamente a 

história ou que o relato não foi muito adequado. Sumários que sejam aceitáveis pelo paciente 

requerem grande trabalho. Eles fornecem muita retro alimentação positiva na sua habilidade para 

escutar. 

 

3.5. Confrontação 

 Significa fazer uma observação sobre o comportamento, a aparência ou a história do 

paciente, sem que alguns desses dados  tenha sido voluntariados. Frequentemente isto implica 

em reconhecer ou esclarecer discrepâncias. Exemplos: "Você disse ter uma família muito unida, 

mas não me contou nada acerca de seus filhos" ou "Você disse que gostava do seu trabalho, mas 

parece-me muito desencorajado sempre que fala sobre o mesmo". 

 

3.6. Parafraseado: redeclaração e interpretação 

 Em geral, isto significa repetir ao paciente algo que ele já havia dito, de uma forma direta 

e abreviada (redeclaração) ou refazer a frase do relato do paciente, com suas próprias palavras 

(interpretação). Parafrasear revela ao paciente que você entendeu o que ele disse, pode clarificar 

o que foi dito ou pode servir para notificar ao paciente que você não compreendeu o que foi dito. 

 A redeclaração é apropriada quando o paciente está contando uma história muito longa, 

complicada ou quando divagar demasiadamente. Isto permite a você reconduzir a entrevista em 

uma direção produtiva, sem quebrar a continuidade da mesma. Os pacientes, quase que 

invariavelmente, respondem à redeclaração de suas palavras, promovendo elaborações nos 

pontos que você deseja esclarecer. Exemplo: 

 Paciente: "Para lhe falar a verdade, doutor, eu não estou nada bem". 

 Médico: "Não está nada bem?" 

 A interpretação é uma declaração que produz uma inferência ou que sintetiza alguma 

informação através da perspectiva do entrevistador. Exemplos: 

 Paciente: "Eu tenho tido muitos resfriados ultimamente. Parece que estou com o nariz 

obstruído e espirrando”. 

Médico: "Isto leva a pensar que você tem uma alergia”. 

 Paciente: "Meus filhos me visitam a toda hora quando estou em casa. Eles parecem ter 

prazer nisto e alternam-se para visitar-me no hospital”. 

Médico: "Parece que você tem uma família muito unida”. 
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4. CONHECIMENTO NÃO VERBAL E COMUNICAÇÃO 

 Em qualquer interpretação entre indivíduos uma grande quantidade de informações é 

comunicada não verbalmente. Consciente e inconscientemente nós nos expressamos e 

recebemos mensagens dos outros através da linguagem corporal. Nossos sentimentos e 

propósitos podem ser mais perfeitamente transmitidos pela expressão facial e postura do que por 

palavras. Ansiedade, tédio, ira, depressão e medo são emoções geralmente comunicadas por 

mensagens não verbais. Podemos desenvolver consciência suficiente para perceber e interpretar 

adequadamente uma grande quantidade de informação. Podemos estar alertas para situações nas 

quais as expressões do paciente ou linguagem corporal estejam transmitindo uma mensagem 

diferente daquela que está sendo verbalizada. 

 

Estes são os meios de auxiliar a comunicação: 

 

4.1. Postura 

 As chances para a comunicação aumentam quando estamos sentados ou de pé 

confortavelmente, não tensos ou ansiosos e sentamos na ponta das cadeiras.  Não devemos 

cruzar os braços e as pernas, cerrar os punhos ou cobrir parte da face com as mãos. 

 Devemos, se possível, nos posicionar no mesmo plano do paciente (pode ser difícil quando 

o paciente está no leito). A pessoa que está no plano mais alto comumente domina a 

conversação. Devemos permanecer a uma distância culturalmente aceitável e não ter luz direta 

atrás de você ou do paciente. 

 

4.2. Aparência geral 

 Usar roupa limpa, confortável e apropriada. Um avental médico pode ou não auxiliar a 

comunicação. Deve ser considerado o impacto de outros símbolos médicos tais como: 

estetoscópio, martelo para reflexos, prontuário, etc.  

 

4.3. Expressão facial 

 Manter o contato visual tanto quanto possível. Sorrir quando apropriado. Observar os 

olhos do paciente e as expressões faciais do mesmo de acordo com a progressão da entrevista. 

 

4.4. Mãos 

 Frequentemente as mãos podem ser muito expressivas. Estão suas articulações 

falangeanas mais pálidas do que as do paciente? Não cerre os punhos ou aperte as mãos. Posição 

de súplica é permissível. 

 

4.5. Ambiente 

 O meio ambiente é importante e afeta a comunicação. Distrações com ruídos, rádio ou TV 

limitarão a comunicação. A privacidade é essencial, particularmente quando informações pessoais 

e privadas estão sendo discutidas. Deve-se evitar o horário das refeições e interrupções das 

enfermeiras. 

 

5. ANOTAÇÕES 

 Uma entrevista bem realizada fornece-nos as informações básicas sobre o paciente e sua 

doença. A informação deve ser organizada e anotada de maneira que seja inteligível no tanto no 

momento quanto no futuro. Suas anotações médicas deverão ser ordenadas, claras, concisas, 

acuradas e compreensíveis, para que qualquer outro membro de sua equipe de cuidados médicos 

que entre em contato com as mesmas possa entender o paciente e sua doença. 

 As entrevistas terão diferentes metas. Para um problema simples e direto tal como um 

ferimento, a entrevista deve ser breve e direta, para uma avaliação de um problema complexo, a 

entrevista deverá ser mais extensa e detalhada. O tempo, o local e as circunstâncias é que 

ditarão quão completas deverão ser. As mesmas habilidades de observação, de perguntar, de 

escutar e anotar deverão ser utilizadas. Você aprenderá a conduzir seus pacientes e maximizar a  

acurácia das informações obtidas. Muito embora haja habilidades básicas da entrevista médica, é 

importante para você manter sua personalidade e estilo. Você não pode e não deve tentar 

programar-se para ser um Dr. Hollywood ou outro. 

    



III - PROCESSO 

 

1. COMEÇANDO UMA ENTREVISTA 

 Será bom no início ter um esquema definido do que você vai fazer. Mais tarde, quando 

estiver mais acostumado, este esquema pode ser modificado e internalizado para adequar-se ao 

seu próprio estilo de entrevista. Seguem alguns pontos básicos: 

 

1.1. Cumprimentar o paciente 

  É provavelmente melhor não dizer, "como vai" para um paciente, deixe isto para mais 

tarde; comece com, "Bom dia". Aperte a mão de seu paciente se isto lhe parecer confortável e 

apropriado. 

 

1.2. Introdução e identificação pessoal 

 Decida qual o título mais confortável para você enquanto for um estudante, por exemplo: 

estudante de medicina, médico em treinamento, etc. Exemplo: Eu sou José (ou Maria) Fernandes, 

um (uma) estudante de medicina da Faculdade de Medicina da PUC. 

 

1.3. Propósito da visita e estimativa do tempo 

  Relate o propósito e estime a duração da entrevista. Ex.: "Estou aprendendo a fazer 

entrevistas e gostaria de lhe fazer algumas perguntas" ou "Eu gostaria de entrevistá-lo para uma 

disciplina que estou cursando. Isto levará de 20 a 30 minutos". 

 

1.4. Permissão do paciente 

 Obtenha a permissão do paciente, por exemplo: "Está bem para o Sr/Sra” Se não estiver 

bem ou se alguma circunstância tornar a entrevista inconveniente, peça desculpa e pergunte se 

você pode retornar em outra hora. 

 

1.5. Ambiente 

 Tornar o ambiente tão confortável quanto possível. Fechar a cortina que separa os leitos, 

se houver. Colocar sua cadeira para que fique a uma distância confortável e no mesmo plano 

visual do paciente, para que ele não tenha que manter sua cabeça em um ângulo desconfortável, 

etc. 

 

1.6. Conteúdo 

 Para sua primeira pergunta use uma que seja tão aberta que proporcione ao paciente a 

maior amplitude possível. Exemplos: "Por que o Sr. está no hospital?", "Qual o motivo de Sr. 

estar aqui?" ou "Conte-me sobre sua doença". Prossiga então sua entrevista. Exemplo: 

Estudante: "Bom dia, Sr. Ferreira (o paciente estende a sua mão e você o cumprimenta). Eu sou 

Roberto Linhares, estudante de Medicina da PUC, estou aprendendo a entrevistar pacientes. Eu 

gostaria de entrevistá-lo para o curso que estou fazendo. Essa entrevista será apresentada 

somente para um professor e alguns alunos e serve para minha avaliação. Isto levará cerca de 25  

a 30 minutos. Está tudo bem para o Sr? ” 

Paciente: "Estou contente em vê-lo. Por favor, sente-se. Eu gosto de conversar com estudantes 

de medicina". 

Estudante: "Deixe-me arrumar seu travesseiro de uma maneira mais confortável. Eu gostaria de 

saber sobre o Senhor e sobre sua família, mas primeiro eu gostaria de saber por que o Senhor se 

encontra no hospital”. 

 

1.7. Conclusão 

 Faça uma conclusão definida para a entrevista. Para indicar o final da entrevista você pode 

dizer, "obrigado por ter sido tão cooperativo", ou "obrigado pela entrevista; eu desejo que as 

coisas melhorem para o Senhor”. 

 Não diga que voltará a não ser quando estiver certo de que o fará. Ofereça uma 

oportunidade para informações adicionais. É valioso perguntar "Há algo mais?". Pacientes podem 

ter esquecido uma resposta ou podem querer retornar a algum ponto enquanto eles decidiam se 

podiam ou não ter confiança. E também menos ameaçador trazer assuntos delicados ao final da 

interação médico-paciente. Ocasionalmente assuntos muito importantes poderão ser relatados 

nos últimos minutos. 
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2. LINHAS GERAIS 

 

2.1. Ajuste sua postura a situação 

 Alguns pacientes poderão ter dor, estar muito enfermos ou ter sérios problemas. Sob 

essas circunstâncias, o entrevistador deverá permanecer sério. Outro paciente poderá estar de 

bom humor e alguma descontração pode ser apropriada. 

 

2.2. As perguntas devem ser breves e não complexas 

 Use terminologia compreensível ao paciente. Não use perguntas compostas, isto é, duas 

ou mais perguntas sem tempo para o paciente responder as primeiras da série. Ex.: "Conte-me 

sobre você”, “Que idade tem e onde nasceu?”, etc. 

 

2.3. Esclarecer significados 

 Esteja certo que você entendeu o que o paciente quis transmitir com certa terminologia, 

tal como dor, constipação, insônia, etc. Estas podem ser definidas de maneira muito diversa por 

dois indivíduos. 

 

2.4. Progressão a perguntas diretas 

 Em resposta a uma pergunta sobre sua doença, um paciente pode relatar que ele tem 

tossido por duas semanas e que está eliminando escarro. Você deverá focar a tosse e obter mais 

informações. Finalmente, você necessitará ser direto para saber acerca da quantidade de escarro 

produzido em um dia e acerca do aspecto do mesmo. 

 

2.5. Seguir associações 

 Quando um paciente está relatando sua história, ele pode mencionar outras áreas-

problemas. É apropriado insistir com aquilo na hora ou esperar para fazê-lo depois se você está 

no meio de um problema particular. Ex.: Quando um paciente está falando que sofre de cefaléia, 

ele cita o fato de que ela ocorre simultaneamente com náusea e então continua a falar sobre a 

freqüência da cefaléia. É importante retornar à náusea para compreender o que o paciente quis 

dizer com aquele sintoma. 

  

3. COMO VOCÊ SE SENTIRÁ 

 Conduzir uma entrevista médica com um paciente é provavelmente uma nova experiência 

para a maioria dos estudantes em formação inicial. A maioria das novas experiências são 

realizadas com algum grau de insegurança e desconforto. Existem muitas razões pelas quais o 

nível de desconforto pode ser alto. Você ainda não está muito habilitado em entrevistar. Você não 

sabe muito sobre a prática médica e não pode "possivelmente" ajudar o paciente. Talvez seja 

mais ameaçador o medo de provocar algum prejuízo. "E se o paciente falar demais", "for muito 

longe", "ficar muito envolvido" ou "Deus me livre pensar que eu serei o médico responsável 

tomando conta do seu caso". 

 Quase todos os estudantes têm alguns desses temores. Uma resposta típica a esses 

sentimentos de insegurança é mudar o conceito de que o estudante de medicina deve fazer 

entrevistas com pacientes reais. 

 Devemos lhes assegurar que os pacientes têm um mecanismo de defesa para si próprios, 

do desconforto e do sofrimento. Um paciente não revelará informação que possa ser ameaçadora 

ou que ele e você não sejam capazes de manobrar. Pacientes têm concordado de antemão em 

submeter-se à entrevista. Eles entendem que você é um estudante e estão motivados por um 

desejo de ajudá-los em sua educação médica. 

 Você não lesará o paciente ao mostrar um interesse no mesmo e gastando tempo em 

ouvi-lo, o paciente pode beneficiar-se com esta experiência. Assim que suas habilidades 

aumentarem, você se sentirá mais confiante e confortável. Esta primeira exposição ao paciente 

lhe fornecerá alguma correlação clínica com seu curso básico. 
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IV. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DO PACIENTE 

A história médica é constituída dos seguintes elementos: 

 1- dados de identificação 

 2- perfil do paciente 

 3- queixa principal e problemas atuais 

 4- revisão de sistemas 

 5- história médica pregressa e história familiar 

6- lista de problemas 

 A princípio, você deve concentrar-se em obter dados relativos aos três primeiros itens. 

Posteriormente, você aprenderá a obter o restante do registro médico. 

         

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

          A maioria dos dados já será obtida pelo acadêmico durante a entrevista inicial. Procure 

saber se você cobriu cada um dos seguintes pontos (muitos deles serão incluídos numa narrativa 

do perfil do paciente): 

1- idade, no último aniversário; 

2- estado civil: determinar se o paciente é solteiro, casado, divorciado, viúvo e obtenha uma 

rápida idéia da constelação familiar; 

3- sexo: por observação; 

4- origem étnica: padrões de doenças diferem entre grupos étnicos, sendo importante determinar 

este dado; 

5- ocupação: nome do emprego ou breve descrição dele; 

6- residência: tipo de residência do paciente, cidade e estado; 

7- fontes de referência: médico particular, hospital ou decisão própria. 

 

2. PERFIL DO PACIENTE 

 

2.1. Definição e Importância 

 O perfil do paciente é uma afirmação dele como indivíduo e como é a sua vida. Nós 

queremos saber acerca de seus antecedentes, sua família, seu emprego, seus problemas e 

habilidades para lidar com os mesmos. O que ele é, sob que circunstâncias vive, e se farão 

grande diferença no manejo da doença e planos de reabilitação. Por exemplo, uma fratura de 

tornozelo pode ser um pequeno inconveniente para um advogado, mas uma lesão séria para um 

atleta profissional. Um médico trata a pessoa inteira e não apenas regiões isoladas do seu corpo. 

É essencial obter informações concernentes aos aspectos social, econômico, emocional e 

ocupacional da vida do paciente. 

 

2.2. CONTEÚDO DO PERFIL DO PACIENTE 

 

2.2.1. Família (imediata e aparentada) 

 É importante determinar a estrutura familiar do paciente. Isto inclui não apenas a família 

imediata, mas também outros parentes. Indicar a posição do paciente na família como pai, mãe 

criança, etc. Uma pergunta aberta poderia ser: "Você mora com sua família?”, se a resposta é 

afirmativa, então diga: "Você pode me contar alguma coisa sobre eles?", "De quem é a decisão 

primária na família?” ou “As decisões são divididas?”, a quem o paciente confidencia seus 

problemas, “Ao marido, esposa, filhos, pais?”, Os membros da família são fonte de conforto e 

apoio ou de problemas?", "Como  esta doença irá afetar a vida familiar? " 

 

2.2.2. Educação/Treinamento  

 Como nem todas as pessoas chegam ao curso superior e algumas não têm diploma de 

segundo grau ou nem mesmo de primeiro grau, é mais conveniente perguntar ao paciente adulto 

que escolaridade ou treinamento teve. Você pode estar certo de que os pacientes com Mestrado 

ou Doutorado serão rápidos em dar esta informação, enquanto outros que têm habilidades 

adquiridas fora do meio acadêmico, compartilharão esta informação sem explicar que tem 

pequena ou nenhuma educação formal. Isto freqüentemente salva do embaraço o entrevistador. 

Informações visando a educação e o treinamento darão ao médico uma perspectiva do interesse 

do paciente e prováveis opções de vida. 

 



 

 5 

 2.2.3. Ocupação (passadas e presentes) 

 Ao perguntar para o paciente que espécie de trabalho executa é importante questionar seu 

grau de satisfação com o emprego, a segurança que ele sente e quais seus objetivos. Se o 

paciente está próximo da aposentadoria, inquirir quais os planos e metas para os anos de 

aposentadoria. 

 Discutindo o trabalho com um paciente deve-se perguntar sobre a satisfação quanto ao 

trabalho, seja este em casa ou fora dela. É também importante saber como o paciente gasta seu 

tempo livre. Uma pergunta que frequentemente conduz o estudante de medicina para conhecer 

melhor o paciente é: "Conte-me acerca de um dia típico de sua vida?". 

 Decisões em relação a terapêutica, duração da hospitalização e seguimento futuro são 

freqüentemente influenciadas pela ocupação do paciente. Graus de problemas físicos e 

emocionais devem ser determinados. Duração do dia de trabalho, clima, localização, acesso a 

serviços médicos e estabilidade do emprego, podem também ser importantes. 

 

2.2.4. Sistemas de apoio 

          Pessoas/Organizações 

É essencial, ao se entrevistar um paciente, determinar as fontes de apoio em sua vida, é a 

família, os amigos, grupos religiosos ou comunitários? Quem é a pessoa a quem o paciente 

recorre quando em situações de sobrecarga, quando se sente "lá em baixo" preocupado ou 

ansioso? Em quem o paciente confia para decidir assuntos de importância? Uma forma de 

perguntar seria: “Quem é a primeira pessoa que surge em sua mente com quem você gostaria de 

partilhar algumas das novidades extremamente boas ou algumas ruins?”, “Você pode me falar 

acerca de seu relacionamento com esta pessoa?”. 

 Outros interesses 

 Você vai encontrar algumas pessoas que não falam sobre seus problemas, mas os põem 

para fora na quadra de tênis, etc. Interesses ou hobbies podem ser fontes de força e orgulho. Um 

método efetivo de se conhecer uma pessoa é pedir-lhe para descrever seu dia típico. Interesses 

ou atividades que não foram mencionados podem ser lembrados, e o caráter da pessoa 

(preocupado, disciplinado, relaxado) freqüentemente surge com este exercício. É importante 

determinar fontes particulares de apoio ou falta de sistemas de apoio do paciente. 

 

2.2.5. Sobrecargas presentes  

 Quais são as sobrecargas freqüentes na vida do paciente? Seu problema de saúde atual é 

uma sobrecarga? Existe sobrecarga no campo das finanças, carreira, relação conjugal, crianças, 

parentes mais velhos, etc.? Estas sobrecargas estão estimulando ou imobilizando o paciente? Não 

é o momento do acadêmico de medicina tornar-se terapeuta neste ponto da entrevista, mas se 

alguns problemas insolúveis são detectados seria produtivo sugerir que o paciente os discutisse 

com o seu médico, que por sua vez ofereceria auxílio ou referência de fonte de ajuda. A 

habilidade do paciente em manejar sobrecargas tem influência direta na saúde. 

 

2.2.6. Situação financeira (relativa a custos médicos) 

 A hospitalização ou o problema de saúde estão causando preocupação financeira ao 

paciente ou a sua família? Muitos dos pacientes vistos estão cobertos no mínimo por algum tipo 

de convênio, mas é bom pesquisar se, em adição a doença, o paciente também não está lutando 

com problemas financeiros relacionados a ela própria. 

 

2.2.7. Impacto e interpretação da doença 

 Apesar de que a natureza da doença do paciente possa ser bem definida na mente do 

médico, é essencial determinar se o paciente está ciente quanto à natureza de sua doença e o 

curso de ação apropriado. Quão grave o paciente acredita ser a doença e se este crédito é exato. 

Que efeito terá esta doença sobre o paciente e sua família a curto e longo prazo? A natureza da 

doença reduz a imagem do paciente aos olhos de outros?  

 

2.2.8. Humor 

 O humor do paciente pode fortemente influenciar decisões de manejo, como duração da 

permanência hospitalar, terapêutica e extensão da supervisão necessitada pelo paciente. Deve-se 

fazer um levantamento cuidadoso não apenas para determinar o humor (por ex. nervoso, 

assustado, triste, calmo, cuidadoso, maníaco, etc.), mas também para seu humor predominante 

e as variações. 
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2.2.9. Impressão do paciente 

 Ao finalizar o perfil do paciente, escreva uma declaração simples indicando como este 

paciente faz você sentir-se. 


