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R E S U M O

Este tra ba lho fo ca li za a co mu ni ca ção na re la ção mé di co-pa ci en te, iden ti fi can do pon tos po ten -

ci al men te ge ra do res de di fi cul da des lin guís ti cas para o mé di co. Os as pec tos fo ca li za dos di zem

res pe i to, pri me i ra men te, ao em pre go, pe las par tes en vol vi das numa si tu a ção de co mu ni ca ção, de

va ri e da des lin guís ti cas di fe ren tes; e em se gun do lu gar, às es tra té gi as dis cur si vas em pre ga das.

De fen de mos que, para o mé di co, é fun da men tal ter cer te za de que com pre en deu o pro ble ma que

lhe foi tra zi do, mas, para isso, terá de pro cu rar con fir mar com o pa ci en te, em di fe ren tes mo men tos 

da con sul ta, sua com pre en são das in for ma ções que está re ce ben do e sa ber pas sar-lhe, de modo

com pre en sí vel, seu jul ga men to da si tu a ção clínica e as ações necessárias. As situações que

ilustram os problemas aqui referidos fazem parte da experiência profissional dos autores.

A B S T R A C T

This ar ti cle dis cus ses com mu ni ca ti on in the physi ci an-pa ti ent re la ti ons hip with the aim of

iden tif ying po ten ti al ins tan ces of lin guis tic obs ta cles for the physi ci an. The use of dif fe rent lin -

guis tic va ri ants and dis cur si ve stra te gi es by the par ti es in vol ved in com mu ni ca ti on are high ligh -

ted. The ar ti cle shows that it is es sen ti al for physi ci ans to be cer ta in that they un ders tand the pro -

blem brought by the pa ti ent or fa mily, but this re qui res at tempts to con firm this un ders tan ding at

dif fe rent mo ments du ring the in ter vi ew, plus fe ed back on the physi ci an’s ap pra i sal of the cli ni cal

si tu a ti on and re com men ded me a su res. Si tu a ti ons il lus tra ting the text are ta ken from the aut hors’

own pro fes si o nal experience.
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INTRODUÇÃO

Este tra ba lho tem por ob je ti vo ser vir de tex to in tro du tó rio na

for ma ção mé di ca, no to can te à in te ra ção lin guís ti ca ne ces sá ria no

aten di men to de sa ú de. Por essa ra zão, pro cu ra mos iden ti fi car as -

pec tos po ten ci a is de in com pre en são nas tro cas lin guís ti cas en tre

mé di co e pa ci en te. O foco do tex to está no mé di co e em as pec tos

que po de ri am ca u sar in su ces so em sua bus ca de or ga ni za ção da in -

for ma ção. Pro cu ra mos cha mar a aten ção para o fato de que a

anam ne se, im por tan te e com ple xa téc ni ca que o mé di co uti li za

para to mar de ci sões em be ne fí cio do pa ci en te, exi ge co nhe ci men -

tos de áre as di ver sas, como ne u ro ciên ci as, lin guís ti ca (en quan to

ne u ro ciên cia e en quan to ciên cia so ci al), li te ra tu ra, clí ni ca, fi lo so fia,

com pu ta ção e co mu ni ca ção. Essas áre as pre ci sam se in ter co nec tar

para po der mos avan çar nes se com ple xo do mí nio. 

A prá ti ca clí ni ca ca rac te ri za-se, es sen ci al men te, na re la ção

en tre o pro fis si o nal mé di co e o pa ci en te, sem ig no rar que ou tros

ato res, como os fa mi li a res, po dem fa ci li tar ou di fi cul tar essa re la -

ção. Essa in te ra ção deve ocor rer em am bi en te de con fi an ça mú -

tua e de com pre en são en tre aque le que pro cu ra au xí lio e o pro fis -

si o nal ca pa ci ta do para pro ver esse au xí lio, para que seja fa vo re -

ci da a boa apli ca ção do mé to do clí ni co no qual o mé di co se ba se -

ia para to mar de ci sões. O mé di co co lhe o ma i or nú me ro pos sí vel

de in for ma ções re le van tes so bre o do en te e sua do en ça, in ter pre ta

es sas in for ma ções, ra ci o ci na, sem pre num con tex to de in cer te za,

com base epi de mi o ló gi ca e fi si o pa to ló gi ca, e de ci de so bre o di -

ag nós ti co mais pro vá vel, por ve zes com o au xí lio de exa mes

com ple men ta res. De ci de en tão se ape nas ob ser va a evo lu ção do

pa ci en te ou es co lhe a in ter ven ção mais ade qua da em fun ção do

prog nós ti co mais fa vo rá vel (sem ou com in ter ven ção). Por tan to,

as ações mé di cas fun da men ta is vi sam ao es ta be le ci men to do di -

ag nós ti co, do prog nós ti co e da te ra pêu ti ca1.

Para a efi cá cia des sas ações, a in te ra ção mé di co-pa ci en te é de 

im por tân cia pri mor di al. Só por meio dela o mé di co pode ca rac -

te ri zar o es ta do tran si en te de evo lu ção do in di ví duo, de fi nin do

esse es ta do se gun do pa drões re co nhe ci dos como sa ú de ou do -

en ça. Tais pa drões são es ta be le ci dos por in ter mé dio dos sím bo -

los emi ti dos pelo pa ci en te, iden ti fi ca dos por meio da lin gua gem

e da ob ser va ção. Esse es ta do tran si en te e evo lu ti vo da vida é

fun ção do ge no ma úni co des sa pes soa e da cons tan te in te ra ção

des ta com o am bi en te, in clu in do os as pec tos so ci o cul tu ra is. 

Du ran te o en con tro ini ci al mé di co-pa ci en te, am bos so frem

in fluên ci as re cí pro cas e bus cam es ta be le cer um pa drão de co -

mu ni ca ção que per mi ta a evo lu ção co mum do en ten di men to do

pro ces so sa ú de-do en ça. Fa tos re cen tes e do pas sa do in flu en ci am 

este pro ces so, e a in for ma ção ob ti da na anam ne se pode for ne cer

da dos e per mi tir o re co nhe ci men to dos sím bo los que con fi gu ram

de ter mi na do pa drão e ca rac te ri zam os es ta dos evo lu ti vos des se

pro ces so. Assim, co nhe cen do a evo lu ção da vida do pa ci en te e

seu es ta do atu al, po de re mos ela bo rar pre vi sões so bre o com por -

ta men to fu tu ro des se sis te ma com ple xo, de modo a in ter vir de

modo be né fi co na que les ca sos que pos sam ser au xi li a dos pe las

in ter ven ções te ra pêu ti cas para re cu pe ra ção ou ma nu ten ção do

es ta do de sa ú de. 

Os avan ços no co nhe ci men to do fun ci o na men to ce re bral, tra zi -

dos pe las ne u ro ciên ci as, têm per mi ti do com pre en der que o pro ces -

so de in te ra ção or ga nis mo/am bi en te ocor re em to dos os ór gãos de

cada in di ví duo, in clu in do o cé re bro, e du ran te toda a vida. Assim,

to dos os te ci dos pa re cem ser do ta dos de plas ti ci da de, ou pro pri e -

da de de se mo di fi car e de se re or ga ni zar cons tan te men te. Cada ser

hu ma no (e seu cé re bro) é úni co e, para que pos sa en ten der ou tros,

há ne ces si da de da com pre en são dos va ri a dos sím bo los emi ti dos

por cada um, mes mo que fa lem a mes ma lín gua. Na cons tru ção

des se pro ces so de co mu ni ca ção to dos se mo di fi cam2,3. 

Par te das di fi cul da des do jul ga men to clí ni co de cor re da in te -

ra ção ini ci al e se quen ci al com os pa ci en tes. Este tra ba lho, mar ca -

do pela ori en ta ção prag má ti ca, tem como ob je ti vo con tri bu ir

para a com pre en são dos fa to res en vol vi dos no pro ces so co mu ni -

ca ti vo e ana li sar a re la ção en tre mé di cos e pa ci en tes. A hi pó te se

aco lhi da é que as fa lhas de cor rem em par te das re pre sen ta ções

que os mé di cos têm de si mes mos e dos pa ci en tes, como ci da -

dãos4. Na aná li se do dis cur so mé di co, iden ti fi ca mos e des cre ve -

mos os per cal ços mais co muns na co mu ni ca ção. A par tir da re -

for mu la ção do prin cí pio co o pe ra ti vo de Gri ce5, em nova con tex tu -

a li za ção éti ca e pe da gó gi ca, pro po mos es tra té gi as para o apri -

mo ra men to da arte de per gun tar e in ter pre tar, com vis tas ao al -

can ce de me tas es pe cí fi cas e al ter na ti vas de tre i na men to para os

tra ba lhos lin guís ti cos de in te ra ção en tre mé di co e pa ci en te6,7. 

Nas se ções que se se guem apre sen ta-se uma vi são ge ral so bre a

com pre en são da lin gua gem. Em se gui da, dis cu te-se a ques tão da

va ri a bi li da de lin guís ti ca, ou seja, como as va ri e da des re gi o na is, so -

ci a is e pro fis si o na is de uma lín gua fa zem com que, mu i tas ve zes,

sur jam pro ble mas na in te ra ção. Dis cu tem-se exem plos se le ci o na -

dos a par tir da ex pe riên cia dos au to res e, nos dois úl ti mos seg men -

tos, dis cu te-se o pa pel do mé di co nes ta in te ra ção e são en ca mi nha -

das su ges tões para a su pe ra ção de im pas ses co mu ni ca ti vos.

COMPREENDENDO O QUE É DITO 

Logo após o nas ci men to, tem iní cio um pro ces so cog ni ti vo com -

ple xo que le va rá o in di ví duo ao do mí nio de uma lín gua (ou lín -

guas). Essa lín gua será aqui de sig na da lín gua ma ter na; o con jun to de 

enun ci a dos des sa lín gua que o in di ví duo ou vi rá no con ví vio com

os que o cer cam será aqui de sig na do ex pe riên cia lin guís ti ca. 

Com base na ex pe riên cia lin guís ti ca a que é ex pos to na in fân -

cia, cada in di ví duo cons trói seu co nhe ci men to da lín gua ma ter -

na, isto é, sua gra má ti ca, o co nhe ci men to que lhe per mi ti rá fa lar e
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en ten der um nú me ro in fi ni to de fra ses que não fa zem par te de

sua ex pe riên cia lin guís ti ca pré via. No sen ti do em que aqui se

em pre ga o ter mo gra má ti ca, to dos os fa lan tes do mi nam uma gra -

má ti ca, in de pen den te men te do ní vel de es co la ri da de.

Uma vez que cada in di ví duo cons trói sua gra má ti ca, as gra má -

ti cas va ri am, mes mo que se leve em con ta ape nas o nú cleo fa mi li ar.

Em ge ral, es sas di fe ren ças não re ce bem a aten ção dos fa lan tes ou

se quer são com pre en di das como di fe ren ças no co nhe ci men to lin -

guís ti co. Eis um exem plo: os pais de um dos au to res des te tex to,

ori un dos do in te ri or de Por tu gal, cor ri gi am-no quan do cri an ça

com re la ção ao em pre go da for ma MOR TO, para eles ape nas par ti -

cí pio/ad je ti vo re la ci o na do a MOR RER, mas não a MA TAR. 

Assim, para os pais, se ria le gí ti mo em pre gar Ele está mor to para fa -

lar de al guém que mor res se em de cor rên cia de uma do en ça, por

exem plo, mas ja ma is para al guém as sas si na do. A cor re ção, caso a

cri an ça em pre gas se MOR TO para MA TAR, vi nha sem pre sob a

for ma Então não está mor to; ma ta ram-no. O diá lo go que se se guia

in va ri a vel men te (Se ma ta ram ou se mor reu não está mor to? – ao

que os pais re tru ca vam com um so le ne não) de mons tra va como

ne nhu ma das par tes com pre en dia que am bos es ta vam di an te de

usos dis tin tos: para os pais, a cri an ça fa la va er ra do, e eles pro cu ra -

vam cor ri gi-la; para a cri an ça, aqui lo não era en ten di do como uma

cor re ção, mas como uma res pos ta ab sur da.

Uma ex pres são como a gra má ti ca do por tu guês é, por tan to, uma

for ma de ge ne ra li zar a re fe rên cia às gra má ti cas dos fa lan tes de por -

tu guês. Não há duas cri an ças que com par ti lhem os mes mos da dos

lin guís ti cos pri má ri os; elas ou vem co i sas di fe ren tes. A des pe i to da

va ri a ção na ex pe riên cia, as gra má ti cas re sul tan tes des sa cons tru ção 

in di vi du al são se me lhan tes, o que tor na pos sí vel a in ter co mu ni ca -

ção3,8. Cons tru í da a gra má ti ca, será pos sí vel ao in di ví duo pro du zir

(e tam bém com pre en der) um nú me ro in fi ni to de fra ses, bem como

pa ra fra se ar ou tros enun ci a dos, iden ti fi car am bi gui da des e dis tin -

guir pos si bi li da des e im pos si bi li da des em sua lín gua. 

A ex pe riên cia lin guís ti ca a que uma cri an ça está ex pos ta,

além de va ri a da, é com pos ta por evi dên ci as es par sas3. Os da dos

não re ce bem mar cas es pe ci a is, se jam frag men tos de fra ses ou até 

mes mo cons tru ções mal for ma das; ape sar dis so, ne nhu ma cri an -

ça ge ne ra li za tais ca sos. Essa ques tão, re fe ri da como po bre za do es -

tí mu lo, é to ma da como evi dên cia a fa vor de se pos tu lar um me ca -

nis mo men tal ina to na aqui si ção lin guís ti ca. Os es tu dos so bre

um tipo es pe ci al de fala di ri gi do a cri an ças para que elas en ten -

dam me lhor os adul tos, em ge ral re fe ri do como ma ter na lês ou

ma nhês (do in glês mot he re se), não evi den ci am qual quer cor re la -

ção en tre, de um lado, o uso de es tru tu ras sim ples ou de es tru tu -

ras com ple xas pelo adul to e, do ou tro, o do mí nio de ape nas um

dos ti pos pela cri an ça9.  

 A cons tru ção in di vi du al de uma lín gua na men te/cé re bro

do fa lan te não nega a in ter-re la ção com o meio. Não se nega que

em par te uma lín gua é apren di da, por que a cri an ça não de sen -

vol ve uma lín gua se for iso la da do con ta to lin guís ti co. Além dis -

so, a cri an ça fala a(s) lín gua(s) que faz(em) par te de sua ex pe riên -

cia lin guís ti ca, e não qual quer das ou tras cer ca de 6 mil lín guas

ain da fa la das no mun do10. 

Detectando e distinguindo os sons da fala

Em ter mos ge ra is, a com pre en são da fala é uma ta re fa com -

ple xa. Den tre os mu i tos ru í dos, te mos de de tec tar e dis tin guir

aque les que são lin guís ti cos. Nos so pre pa ro para essa ta re fa é

im pres si o nan te: per ce be mos cer ca de dez fo nes por se gun do na

fala nor mal de uma lín gua em que te mos fluên cia11, po den do

mes mo che gar a 50 ou 60 fo nes por se gun do4,11. E é bom que as -

sim seja, por que, com ve lo ci da de nor mal, enun ci a mos cer ca de

seis sí la bas por se gun do12. Mes mo quan do ou tros ru í dos in ter fe -

rem no si nal acús ti co, con se gui mos lançar mão de estratégias

que levam a compreender o que deve ter sido dito. 

Stern berg4 e Eysenck & Ke a ne11 re la tam um ex pe ri men to em

que a fra se It was found that the *eel was on the... era dita aos par ti ci -

pan tes do tes te, e es co lhi da a úl ti ma pa la vra en tre as al ter na ti vas

axle (eixo), shoe (sa pa to), ta ble (mesa) ou oran ge (la ran ja). Na po si -

ção as si na la da com o as te ris co, no lu gar de uma con so an te era

in se ri do um ru í do não lin guís ti co (tos se, por exem plo), de modo

que a con so an te não era pro nun ci a da. Os par ti ci pan tes, por con -

se guin te, não po di am ou vir a con so an te ini ci al, por que ela não

era dita, mas qua se ne nhum se lem bra va de ter ou vi do o ru í do.

Em face da so li ci ta ção para di ze rem o que ti nham ou vi do, os

par ti ci pan tes re com pu nham a fra se, aju da dos pelo con tex to, e

afir ma vam ter ou vi do uma das fra ses seguintes:

¡ The whe el was on the axle (a roda es ta va no eixo)

¡ The heel was on the shoe  (o sal to es ta va no sa pa to)

¡ The meal was on the ta ble (a re fe i ção es ta va na mesa)

¡ The peel was on the oran ge (a cas ca es ta va na la ran ja)

Di fi cil men te di ze mos pa la vras em iso la do, mas as en ten de -

mos, ape sar de se rem enun ci a das num con tí nuo so no ro. Na fala

es pon tâ nea, os si lên ci os nos enun ci a dos ocor rem pre fe ren ci al -

men te não a cada fron te i ra en tre pa la vras, mas nas fron te i ras que 

co in ci dem com fron te i ras en tre uni da des sin tá ti cas e an tes das

ca te go ri as le xi ca is ma i o res12. Além dis so, uma sé rie de pro ces sos 

fo né ti cos aju da a es con der as fron te i ras en tre pa la vras. Na fala

es pon tâ nea, uma fra se como as abe lhas afri ca nas, por exem plo, é

res si la bi fi ca da em a.za.be.lha.za.fri.ca.nas, mas, mes mo as sim,

per ce be mos as três pa la vras ali con ti das. Ape sar de enun ci ar -

mos con tí nu os so no ros, con ta mos com fa to res que nos aju dam a
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re co nhe cer as pa la vras num enun ci a do, e nes sa ta re fa nos sa í -

mos bem. Assim, caso o mé di co não te nha pro ble mas de au di -

ção, a per cep ção do si nal acús ti co da fala do pa ci en te e a seg men -

ta ção des se si nal em uni da des de som e sig ni fi ca do não se rão a

fon te de pro ble mas en tre ele e o paciente.

Re co nhe cer o si nal acús ti co é par te do co nhe ci men to de uma

pa la vra. Para co nhe cer uma pa la vra, é ne ces sá rio não só do mi -

nar a re la ção exis ten te en tre uma ca de ia so no ra e seus sig ni fi ca -

dos, mas tam bém: (a) po der atri bu ir uma clas se gra ma ti cal a essa 

uni da de de som e sig ni fi ca do, o que per mi te dis tin guir se quên -

ci as se me lhan tes (Como foi o jan tar? / No jan tar eu nun ca como mu i -

to) que não são a mes ma pa la vra; e (b) co nhe cer as pro pri e da des

que per mi tem em pre gar apro pri a da men te as pa la vras que têm

mais de uma for ma (eu como, mas não eu co mes). 

Co nhe cer o vo ca bu lá rio da lín gua não im pe de que, na fala es -

pon tâ nea, pos sam ocor rer er ros mo men tâ ne os, de cor ren tes da si -

mi la ri da de so no ra, da si mi la ri da de exis ten te en tre os sig ni fi ca dos

de pa la vras dis tin tas, ou de am bas. Ou ain da quan to à co lo ca ção

dos ele men tos. Esse tipo de erro é co mu men te re fe ri do como lap sus

lin guae. Ait chi son12 apon ta que esse tipo de erro se gue pa drões pre -

vi sí ve is. Eis al guns exem plos do pri me i ro tipo: ener gia/aler gia (so li -

ci ta do a pas sar in se ti ci da em co que i ros, um em pre ga do diz ao pa -

trão que não pode fa zer isso por que tem ener gia); ali men ta ção/or na -

men ta ção (um agri cul tor diz que a mur ta ser ve para ali men ta ção em

Cam pi na Gran de, onde os ar te sãos tra ba lham com ela); pe ris có -

pio/es te tos có pio (uma se nho ra ob ser va que es tu dan tes de Me di ci na

ado ram an dar com o pe ris có pio no pes co ço). 

Eis um exem plo do se gun do tipo: a re pór ter de te le vi são, em

face de uma onda de frio, co men ta que as pes so as ti ra ram do ar -

má rio gor ros, lu vas e ca cha réis (por ca che cóis). Um exem plo do

ter ce i ro tipo: pre sos de pe dram pre sí dio (por de pre dam). 

Os lap sos po dem afe tar a or dem das pa la vras. Numa en tre -

vis ta na rá dio CBN (por He ró do to Bar be i ro em 20-06-2008), per -

gun tou-se ao en tre vis ta do quan to de san gue po dia en tão ha ver

no ál co ol, em lu gar de quan to de ál co ol pas sa va a ser ace i to no

exa me de san gue de um mo to ris ta.

Nem sem pre o erro de se le ção é uma con fu são mo men tâ nea.

O fa lan te pode des co nhe cer a for ma cor ren te e con fun dir re gu -

lar men te ter mos em que per ce be al gu ma se me lhan ça fô ni ca. 

Este pode ser um fa tor de in com pre en são caso o con tex to não

seja su fi ci en te para le var a per ce ber que há algo es tra nho.

Con se guir seg men tar o enun ci a do em pa la vras não é con di -

ção su fi ci en te para evi tar pro ble mas na co mu ni ca ção. Para en -

ten der uma fra se é ne ces sá rio mais do que so mar os sig ni fi ca dos

dos ter mos que a com põem: é pre ci so per ce ber que as pa la vras

fa zem par te de uma or ga ni za ção es tru tu ral com ple xa. Essa es -

tru tu ra é a sin ta xe da lín gua, que seus fa lan tes co nhe cem a pon to

de po de rem, sem di fi cul da des, in ter pre tar fra ses como as se -

guin tes:

a. Nes ta ter ra de há bi tos es tra nhos, as pes so as la vam-se ape nas uma

vez por mês.

 Nes ta ter ra de há bi tos es tra nhos, la vam-se as pes so as ape nas uma

vez por mês. [adap ta do de Gri ce5] 

b. O pre si den te está em casa.

O pre si den te está na casa. [adap ta do de Gri ce5]

c. O ca chor ro que per se guiu o gato ma tou o rato.

d. Ele voou para São Pa u lo, e a só cia, para João Pes soa.

e. Como foi que você achou o ca dá ver?

– Mor to. [adap ta do de Ra po so6] 

As fra ses em (a) di fe rem na me di da em que não têm o mes mo

su je i to para la var. A di fe ren ça en tre as fra ses no par em (b), em casa

ver sus na casa, se deve a um ele men to da es tru tu ra gra ma ti cal, o ar ti -

go a. É di fí cil ten tar ex pli car a al guém qual o sig ni fi ca do de um ar ti -

go, por que não se tra ta de um sig ni fi ca do que faça re fe rên cia a um

ser, ação ou qua li da de. A pre sen ça de ar ti go (na casa ver sus em casa)

leva a in ter pre tar que a casa de que se fala não será, ne ces sa ri a men -

te, a do pre si den te. A fra se em (c) ilus tra a in ter pre ta ção de re la ti vos, 

como que, com pre en di dos pron ta men te por um fa lan te de por tu -

guês. Em (d), não há nada que diga ex pli ci ta men te que a só cia se -

guiu para João Pes soa de avião; no en tan to, nin guém que ou vis se

essa fra se per gun ta ria se a só cia vi a jou di ri gin do o pró prio car ro. 

Em (e), as co i sas se com pli cam: a per gun ta po de ria di zer res pe i to à

po si ção em que o cor po foi en con tra do, ou ao modo como se che ga -

ra à lo ca li za ção do ca dá ver (uma de nún cia? o aca so?), ou di zer res -

pe i to aos fe nô me nos que aju da ri am a de tec tar o tem po trans cor ri -

do des de a mor te, ou ser uma in da ga ção so bre o tipo de le sões que

o cor po apre sen ta va. A in for ma ção pre ten di da por quem per gun ta, 

num con tex to em que já se sabe que há um cor po, cer ta men te não

se ria a es co lhi da na res pos ta em (e); tal res pos ta só se ria pos sí vel se

a per gun ta fi zes se men ção não a um ca dá ver, mas a uma ví ti ma,

por exem plo. 

A in ter pre ta ção da fra se (c) pa re ce tri vi al. Entre tan to, as es -

tru tu ras en ca i xa das po dem ser in trans po ní ve is em ca sos de fa -

lan te que apre sen te agra ma tis mo13.

A cons tru ção in di vi du al do co nhe ci men to lin guís ti co é fon te de 

va ri a ção en tre fa lan tes per ten cen tes ao mes mo gru po so ci al. Essa

va ri a ção pode ser tão pou co per ce bi da para os fa lan tes quan to a

pos si bi li da de de o acen to se cun dá rio re ca ir na pri me i ra ou na se -

gun da sí la ba de uma pa la vra se o nú me ro de sí la bas pre tô ni cas for

ím par14, como nos exem plos a se guir, em que a sí la ba tô ni ca foi as si -

na la da com su bli nha do, e o acen to se cun dá rio, com itá li co:

a.ba.ca.xi/a.ba.ca.xi;  a.pren.di.za.gem/a.pren.di.za.gem.

Assim, numa co mu ni da de lin guís ti ca, ape sar da se me lhan ça 

nos usos lin guís ti cos de seus in te gran tes, há va ri a ção, isto é, di fe -
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ren tes ex pres sões lin guís ti cas de um mes mo fe nô me no. Mes mo

quan do mé di co e pa ci en te per ten cem à mes ma co mu ni da de lin -

guís ti ca, co nhe cer as pa la vras e apli car-lhes um lu gar numa es -

tru tu ra sin tá ti ca não são ga ran tia de que que i xas como “te nho

uma ca cho e i ra no pe i to”, “quan do aca bo a na ta ção sin to como se 

ti ves se agu lhas nos de dos da mão di re i ta”, “sin to co ce i ra no co -

ra ção” se rão fá ce is de in ter pre tar. A va ri a ção é ma i or se le var mos 

em con ta fa lan tes com di fe ren tes ori gens, so ci a is ou re gi o na is.

Esta é a si tu a ção co mum no aten di men to mé di co, em es pe ci al

numa gran de ci da de como o Rio de Janeiro. 

VARIABILIDADE LINGUÍSTICA

Em de cor rên cia da cons tru ção in di vi du al da gra má ti ca, avul -

ta o pro ble ma da va ri a bi li da de, sen do im pos sí vel co nhe cer a lín -

gua toda, isto é, to das as pa la vras em uso em to das as re giões em

que se fala por tu guês, por to dos os gru pos pro fis si o na is e so ci a -

is, mais as re gras que per mi tem to das as cons tru ções sin tá ti cas

de to dos es ses gru pos e lu ga res. As va ri e da des re gi o na is, so ci a is

e pro fis si o na is de uma lín gua fa zem com que, mu i tas ve zes, sur -

jam pro ble mas na in te ra ção. Fo ca li za mos a se guir duas si tu a ções 

de va ri a ção que po dem ge rar pro ble mas de co mu ni ca ção: (a)

diferenças linguísticas entre falantes de origens geográficas

distintas; (b) o jargão profissional.

Diferenças decorrentes da região de onde vêm os
falantes

Quem vive boa par te de sua vida numa dada re gião in cor po -

ra mar cas lin guís ti cas que iden ti fi ca rão sua pro ce dên cia – seu di -

a le to re gi o nal, um con jun to de tra ços lin guís ti cos que iden ti fi ca a

re gião de ori gem do fa lan te. Os di a le tos re gi o na is po dem ter ou

não pres tí gio so ci al, qua dro que pode se al te rar com o tem po,

como no caso do di a le to ca ri o ca. Ra mos15 de mons trou que, em

20 anos, a ace i ta ção do di a le to ca ri o ca como mo de lo para os de -

ma is fa lan tes do País ba i xou de 19,9% para 8,5%. Se gun do a pes -

qui sa, para os mi ne i ros de Belo Ho ri zon te, o di a le to mais pró xi -

mo ao pa drão se ria o di a le to pa u lis ta no, e o di a le to ca ri o ca, o

mais dis tan te des se pa drão. O jor na lis ta Sid ney Re zen de (co mu -

ni ca ção pes so al), apre sen ta dor de no ti ciá rio lo cal na mes ma

rede, con fir ma os da dos de Ra mos15: a fala ca ri o ca pode ser ace i -

ta no RJ-TV, mas, se em pre ga da em rede na ci o nal, po de ria im pli -

car au men to na di fi cul da de de com pre en são da no tí cia para

quem não é da re gião. Esta ri am nes se caso da dos en con tra dos

em. Fer re i ra16, re fe ren tes ao in te ri or de Ser gi pe, que apon tam o

apa ga men to de ma te ri al fô ni co em pa la vras que, em ou tras re -

giões, são pro pa ro xí to nas: ca vi ca e ca vi cla, por cla ví cu la; ócus por

ócu los ou ainda veronca por verônica (medalha).

A pro nún cia não é, po rém, a úni ca mar ca que di fe ren cia fa -

lan tes de re giões dis tin tas, e a di fi cul da de re sul tan te de usos des -

co nhe ci dos de uma pa la vra ou de pa la vras des co nhe ci das pode

ser mais di fí cil de con tor nar. Os exem plos a se guir apre sen tam

usos des co nhe ci dos para um ca ri o ca: (a) Jus ta men te, quan do a mu -

lher per de os tem po, a gen te fa la mo que ela amar rou o fa cão, não é?16

(car ta 92n); (b) Vi li de, uma pin ta bran ca que sai no pre to do olho17

(car ta 94n). A ex pres são per der os tem po equi va le a “en trar na me -

no pa u sa”, sem re la ção com per der tem po; e a subs ti tu i ção por

“amar rar o fa cão” não che ga a aju dar. Vi li de, si nô ni mo de ca ta ra -

ta, não tem uso no Rio de Ja ne i ro. Nos dois ca sos o ou vin te per ce -

be que algo lhe foge à com pre en são e po de rá pe dir ex pli ca ções

para elu ci dar suas dúvidas.

O pro ble ma é mais di fí cil de de tec tar, e nos pre o cu pa nes te

ar ti go, quan do os in ter lo cu to res não per ce bem que fa lam de co i -

sas dis tin tas, com a mes ma de no mi na ção. No Rio de Ja ne i ro,

mos qui to de sig na in se tos de di fe ren tes es pé ci es, mas nun ca aque -

les de sig na dos pelo ter mo mos ca. Assim, uma casa che ia de mos -

qui tos pode sig ni fi car co i sas di fe ren tes para um ca ri o ca e para

um pa ra i ba no, por exem plo, sem que per ce bam que não fa lam

exa ta men te da mes ma co i sa. Uma si tu a ção des se tipo ocor reu

du ran te um in qué ri to de sa ú de re a li za do em po vo a dos do su -

des te do Pi a uí nos anos 1990. O ques ti o ná rio con ti nha a per gun -

ta Você já foi pi ca do por es cor piões? A área ti nha mu i tos re la tos

des se tipo de aci den te, mas os en tre vis ta dos res pon de ram que

nun ca ha vi am sido pi ca dos por um es cor pião, mas que já ha vi -

am sido pi ca dos por um ou tro ani mal ve ne no so, a la cra ia. A dú -

vi da quan to à in ter pre ta ção das res pos tas só foi di ri mi da com a

apre sen ta ção de dois de se nhos aos par ti ci pan tes do in qué ri to,

um que re pro du zia uma la cra ia, e o ou tro, um es cor pião. O di a le -

to dos pes qui sa do res de no mi na va es cor pião o que o dos pes qui -

sa dos de no mi na va la cra ia. 

Na se gun da me ta de do sé cu lo 20, no Rio de Ja ne i ro, a per gun ta

Você co nhe ce o bar be i ro? era co mu men te fe i ta pe los mé di cos a pa -

ci en tes vin dos de áre as en dê mi cas da do en ça de Cha gas. Hoje, o

ve tor do més ti co as sim de no mi na do está er ra di ca do na an ti ga área

en dê mi ca, e a mi gra ção di mi nu iu con si de ra vel men te. Assim, essa

é atu al men te uma per gun ta que pode soar inu si ta da, vin da de um

mé di co que le van ta da dos so bre a vida de seu pa ci en te.

Jargões profissionais e vocabulários sociais 

As pro fis sões con tam com lé xi cos es pe cí fi cos, que fa ci li tam a

co mu ni ca ção en tre pa res. No caso da me di ci na oci den tal, as ini -

ci a ti vas para pro ver a área de ter mi no lo gia uni fi ca da, evi tan do

di fe ren tes no mes para a mes ma do en ça, ti ve ram iní cio há al guns 

sé cu los. Na se gun da me ta de do sé cu lo 19, os Con gres sos Inter -
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na ci o na is de Esta tís ti ca – o pri me i ro ocor reu em 1853 em Bru xe -

las – dis cu ti ram pro pos tas de clas si fi ca ção de ca u sas de mor te

que vi a bi li zas sem es tu dos com pa ra ti vos de mor ta li da de. Fi nal -

men te, o Insti tu to Inter na ci o nal de Esta tís ti ca (su ces sor do Con -

gres so Inter na ci o nal de Esta tís ti ca), em sua re u nião de 1893,

apro vou uma Clas si fi ca ção Inter na ci o nal de Ca u sas de Mor te (a

Clas si fi ca ção Ber til lon) que foi ado ta da por mu i tos pa í ses e é

con si de ra da a pre cur so ra da Clas si fi ca ção Inter na ci o nal de Do -

en ças atu al men te em uso por todos os países signatários da

Carta da Organização Mundial da Saúde18.

A for ma ção mé di ca exi ge o do mí nio da ter mi no lo gia pa dro -

ni za da, que di fe re, mu i tas ve zes, da de no mi na ção não téc ni ca.

Pa ci en tes po dem não en ten der o que os mé di cos per gun tam se a

per gun ta en vol ver ter mos como su do re se, di u re se, rash... O va lor

in for ma ti vo de uma res pos ta do pa ci en te a per gun tas in com pre -

en di das é nulo. Nes se con tex to, o uso de ter mos téc ni cos pe los

pro fis si o na is da sa ú de pode re sul tar em pro ble mas na co mu ni -

ca ção com os pa ci en tes. Mes mo quan do o ter mo uti li za do soa

como o mes mo para am bos, isso pode não ser exa ta men te ver da -

de. Se o pa ci en te se que i xa de fe bre, pode es tar di zen do que sen -

tiu o cor po quen te ain da que o ter mô me tro não re gis tre au men to

da tem pe ra tu ra, mas este úl ti mo dado es ta rá sem pre pre sen te na 

de fi ni ção de fe bre pelo médico.

Por ou tro lado, es ta mos di an te de uma si tu a ção de li ca da. A

subs ti tu i ção de ter mi no lo gia por vo ca bu lá rio não téc ni co pode

ser mal com pre en di da. O pa ci en te pode sen tir-se me lin dra do ao

ou vir que a taxa de bo li nhas (em lu gar de pla que tas) no san gue

está ba i xa por con ta do den gue, mes mo que seu co nhe ci men to

so bre pla que tas de ri ve da in for ma ção re pe ti da men te ve i cu la da

na im pren sa de que é pe ri go so quan do ba i xam de ma is no or ga -

nis mo. Ou ain da: pode le var a des con fi ar da pró pria qua li da de

da for ma ção do mé di co.

O LADO ÉTICO E DISCURSIVO DA INTERAÇÃO

MÉDICO-PACIENTE

A in te ra ção mé di co-pa ci en te en vol ve mais do que a in for ma ção

cons tru í da pe los sons, sin ta xe e itens lé xi cos. A pro du ção de diá lo -

gos efi ca zes re pou sa na éti ca da com pre en são das ca rac te rís ti cas

fun da do ras dos dis cur sos que essa pes soa pro duz e a que é ex pos ta

na sua vida co ti di a na. Nes te tra ba lho, en ten de mos o lado éti co da

in te ra ção co mu ni ca ti va como res pal da do na ati tu de do mé di co, de

res pe i to à sua pró pria pes soa e à pes soa do pa ci en te, como ci da -

dãos res pon sá ve is, com di re i tos lin guís ti cos as se gu ra dos, que de -

vem ser res pe i ta dos e cu i da dos. Enten de mos tam bém que cabe ao

mé di co um tipo de cu i da do es pe cí fi co em face da com pe tên cia lin -

guís ti ca do pa ci en te. Com pre en de mos como dis cur so toda e qual -

quer ma ni fes ta ção ver bal, na for ma de tex to, oral ou es cri to, a que

se as so ci am re pre sen ta ções, va lo res, cren ças e ati tu des de seus

usuá ri os. A lis ta de dis cur sos é in fin dá vel, e po de mos co me çá-la

com o dis cur so po lí ti co, o re li gi o so e o pe da gó gi co, o dis cur so mé -

di co, o da edu ca ção mé di ca. 

O mé di co iden ti fi ca (no me ia) uma do en ça a par tir de um

mo de lo que se tra duz em um con jun to de si na is e sin to mas dis -

pos tos em se quên ci as tem po ra is, me di dos em sua in ten si da de,

qua li fi ca dos. O dis cur so do pa ci en te está es tru tu ra do em ter mos

das suas pró pri as re le vân ci as e não das re le vân ci as que o mé di co 

es pe ra. Cabe, pois, ao mé di co ori en tar es for ços e di ri gir es tra té -

gi as para iden ti fi car no dis cur so do pa ci en te os in dí ci os dos qua -

dros que re co nhe ce como uma do en ça. A ex pec ta ti va é que a ati -

tu de do mé di co seja de con fi an ça e res pe i to para com o pa ci en te,

de pron ti dão para a es cu ta, de hu mil da de na bus ca do saber.

 Um re cur so ex ce len te para o mé di co é a pa rá fra se pro du ti va:

per gun te de mais de uma ma ne i ra, re cor ra a si no ní mi as, peça, de

ou tro modo, que con te no va men te, que ex pli que com de ta lhes e se -

quen ci al men te a his tó ria re la ta da ou o de sen vol vi men to do sin to -

ma, ex plo re o es to que das al ter na ti vas: como, quan do, onde, com

que in ten si da de, com que fre quên cia, por quê? Não se con ten te, por

exem plo, com a res pos ta afir ma ti va à per gun ta se o pa ci en te sen tia

ou não can sa ço. Não vá logo in fe rin do tra tar-se de disp ne ia. O pa ci -

en te pode es tar se re fe rin do a mo le za, as te nia. Mes mo se for fal ta de ar, 

pro cu re en ten der se essa fal ta de ar se ex pres sa como uma res pi ra ção

su per fi ci al e ace le ra da (in di ca ti va de disp ne ia car día ca ou pul mo nar)

ou se o pa ci en te des cre ve uma ins pi ra ção pro fun da (su ges ti va de

disp ne ia sus pi ro sa, por an si e da de). Te mos um exem plo so bre dor

to rá ci ca. Per gun ta do se a dor no pe i to ocor ria com es for ço, o pa ci -

en te res pon deu que sim. A in ter pre ta ção do mé di co foi tra tar-se de

um caso de an gi na pec to ris por in su fi ciên cia co ro na ri a na. Per gun ta -

do de ou tra ma ne i ra, se a dor ocor ria du ran te ou após o es for ço, o

pa ci en te in for mou que a dor ocor ria ho ras após o es for ço. O pa ci en -

te fa zia uma re la ção en tre o es for ço ocor ri do ho ras an tes e a dor. No

en tan to, a dor du ran te o es for ço tem in ter pre ta ção clí ni ca di fe ren te

da dor ocor ri da pós-es for ço. Ao ou vir um pa ci en te que se que i xa de 

ton te i ra, pa la vra que tem inú me ras co no ta ções, o mé di co terá de

bus car uma des cri ção de ta lha da so bre se tem ou não re la ção pos tu -

ral ou sen sa ção de mo vi men to (ver ti gem), ou sen sa ção de es cu re ci -

men to vi su al, com sen sa ção de des ma io ou de ca be ça oca, etc. 

O princípio cooperativo como guia na interação
médico-paciente

O fi ló so fo da lin gua gem Paul Gri ce (1913-1988)5 pro pôs que

um prin cí pio co o pe ra ti vo pre si de as con ver sa ções e que os fa lan tes

lan çam mão des se prin cí pio, de for ma in cons ci en te, mas re gu lar
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e sis te má ti ca, para ga ran tir uma co mu ni ca ção efi ci en te. O prin -

cí pio se apre sen ta sob a for ma de qua tro má xi mas: quan ti da de,

qua li da de, re la ção e modo.  A má xi ma da quan ti da de se apre sen ta

nos se guin tes ter mos: Faça sua con tri bu i ção tão in for ma ti va

quan to for ne ces sá rio (para os pro pó si tos do in ter câm bio). Não

faça sua con tri bu i ção mais in for ma ti va do que se re quer. A má -

xi ma da qua li da de as sim se for mu la: Pro cu re cons tru ir uma con -

tri bu i ção ver da de i ra. Não diga o que você acre di ta ser fal so.

Não diga nada sem evi dên cia ade qua da. A má xi ma da re la ção é

mais su cin ta: Seja re le van te. Por fim, a má xi ma do modo se re fe re

a como di zer, de modo a evi tar obs cu ri da de, ambiguidade e

prolixidade.

Admi tin do-se que Gri ce5 tem ra zão, per gun ta mos por que

há im pas ses na co mu ni ca ção en tre mé di co e pa ci en te ou, de for -

ma ge ral, en tre as pes so as. Se gun do nos sa per cep ção, é por que,

no con tex to aqui ana li sa do, se tra ta de co mu ni ca ção sin gu lar, em 

que ao mé di co, in te res sa do no que o pa ci en te diz so bre as pec tos

es pe cí fi cos de sua pró pria ex pe riên cia de so fri men to e dor, cabe

ape nas per gun tar. Fren te a esse tipo es pe ci al de con ver sa ção,

pos tu la mos uma nova for mu la ção para as má xi mas des cri ti -

vo-pres cri ti vas que o mé di co, como en tre vis ta dor, cum pre ou

pro cu ra cum prir no cur so da en tre vis ta. Eis uma pri me i ra ver são 

des sas “no vas” má xi mas, es pe cí fi cas da in te ra ção mé di co-pa ci -

en te, com re fe rên cia ao termo de Grice:

¡ Con fi a bi li da de (qua li da de): mos tre ao pa ci en te que acre di ta no

que ele fala e que con fia nele;

¡ Infor ma ti vi da de (quan ti da de): uti li ze pa rá fra ses, re to me as per -

gun tas, per gun te de ou tra ma ne i ra, bus que de ta lhes dos fa tos 

ou sin to mas re la ta dos, pro cu re or de ná-los se quen ci al men te

no tem po, até ter evi dên cia con fiá vel de que ob te ve in for ma -

ção su fi ci en te;

¡ Cla re za (modo): evi te o jar gão téc ni co, evi te o epô ni mo, a am bi -

gui da de e a pro li xi da de; faça sua co mu ni ca ção o mais sim -

ples e cla ra pos sí vel;

¡ Aten ção/res pe i ta bi li da de (re la ção):  de i xe o pa ci en te fa lar, es cu te

com aten ção, não in ter rom pa sua nar ra ti va, “fi que rou co de

ou vir”; faça um “eco”, isto é, re pi ta a úl ti ma sen ten ça fa la da

pelo pa ci en te para in du zi-lo a con ti nu ar a nar ra ti va, se a ha -

via in ter rom pi do; pro cu re en ten der o que o pa ci en te re la ta,

ado te ati tu de de res pe i to à pes soa.

O papel do médico na cooperação

Para a edu ca ção mé di ca, a le var mos em con ta as ide i as de Co e -

lho Fi lho19, Mo ral1 e Rios20, a má xi ma da cla re za me re ce um co men -

tá rio à par te, pois a ex pec ta ti va é que haja uma tro ca con ver sa ci o nal 

que leve à in for ma ção ne ces sá ria para o mé di co iden ti fi car o pro -

ble ma de sa ú de que fez o pa ci en te pro cu rá-lo.  Iden ti fi car o pro ble ma

de sa ú de sig ni fi ca aqui tra du zir a fala do pa ci en te (o pro ble ma, como de -

fi ni do por ele) para os ter mos que cons tro em um sig ni fi ca do es pe -

cí fi co na lin gua gem do mé di co. Des te modo, o pro ble ma do pa ci -

en te pode ser en ca i xa do na clas si fi ca ção de do en ças que o mé di co

re co nhe ce se gun do sua te o ria das do en ças. 

A ex pec ta ti va é que am bos es te jam in te res sa dos em con tri bu ir

para a efi ciên cia da co mu ni ca ção, o que im pli ca que de vem es tar

em ati tu de co o pe ra ti va. Não ser co o pe ra ti vo, para cada um de les,

sig ni fi ca não ace i tar par ti ci par da si tu a ção co mu ni ca ti va, o que po -

de ria se ma ni fes tar de vá ri as ma ne i ras, como, por exem plo, da par -

te do pa ci en te, di zer que não quer fa lar/res pon der, fi car em si lên cio 

ou mes mo dar as cos tas e re ti rar-se. Da par te do mé di co, não pres -

tar aten ção ao que o pa ci en te diz, in ter rom per o pa ci en te, im pe dir

seu dis cur so, pas sar a es cre ver sem olhar para o pa ci en te, en tre ou -

tros in dí ci os de fra ca in te ra ção com ele. O mé di co pode achar que

não pre ci sa des te diá lo go, pois dis põe hoje de uma so fis ti ca da ba te -

ria de exa mes que vão mos trar o pro ble ma mu i to me lhor do que

qual quer co i sa que o pa ci en te diga. Essa cren ça de al guns mé di cos,

e de al guns pa ci en tes, cons tru í da sob in fluên cia do de sen vol vi -

men to tec no ló gi co, do mar ke ting de pro du tos e da mí dia, não en -

con tra su por te nos es tu dos que apon tam que mais de 70% dos di -

ag nós ti cos são fe i tos na anam ne se. 

Entre os vá ri os fa to res de in su ces so na co mu ni ca ção, da par -

te do mé di co, é cru ci al a es co lha dos ter mos. Antes de ser um

pro fis si o nal da sa ú de, o mé di co é um ser hu ma no cons tru í do na

lin gua gem, é mem bro de uma co mu ni da de dis cur si va e, na co -

mu ni ca ção com o pa ci en te, lida com a lin gua gem de um es tra to

so ci al ou in te lec tu al que lhe exi ge aten ção e ade qua ção no uso

dos ter mos e ex pres sões. O foco dos pro ble mas lin guís ti cos do

mé di co está no do mí nio dos re cur sos para ex tra ir o nú cleo do tó -

pi co dis cur si vo do pa ci en te, ma ni pu lar os sub tó pi cos, con cen -

trar a aten ção nes se nú cleo e fa zer avan çar a com pre en são so bre

o que o pa ci en te diz, me di an te per gun tas éti cas, cla ras, re le van -

tes, sé ri as, res pon sá ve is e comprometidas.

O su ces so ou in su ces so da anam ne se está re la ci o na do, em

par te, à ati tu de do mé di co em face da ver da de dos fa tos e sin to -

mas que é cons tru í da pelo pa ci en te. Cabe-lhe a pos tu ra se gun do

a qual a ver da de do pa ci en te exis te. Essa ver da de sa i rá da boca

do pa ci en te, des de que o mé di co seja co o pe ra ti vo, aten to, cu i da -

do so, di re ci o na dor. Espe ci al men te se ele con se guir en ten der que 

está ten tan do tra du zir de uma lín gua que, te o ri ca men te, os dois

fa lam (mes mo com to dos os pro ble mas aqui apon ta dos) para

uma ou tra que o pa ci en te não fala – ain da que seja cons tru í da

com os mes mos con jun tos de sons. Um dos pro ble mas é que o

mé di co, em ge ral, não per ce be que pas sou os três pri me i ros anos

Se bas tião Jo sué Vo tre  et al. Pergunte de mais de uma maneira

653 
 REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA

 33  (4)  :  648 – 657  :  2009



da fa cul da de apren den do uma nova lín gua (que muda o sig ni fi -

ca do de pa la vras an ti gas e acres cen ta um novo vo ca bu lá rio) e

não ape nas no vos ter mos da velha língua.

O modo de o mé di co ob ter as in for ma ções não está co di fi ca -

do numa fór mu la, mas o re fe ren ci al teó ri co aqui apre sen ta do an -

co ra a hi pó te se se guin te: há um es pec tro pos sí vel (iden ti fi cá vel)

de pro ble mas do pa ci en te que é, para o mé di co, pre de fi ni do. Pode

ser uma sé rie de per gun tas di re tas, cada uma de las apro fun dan -

do a an te ri or e acres cen do um de ta lhe que é re le van te para a

com pre en são do pro ble ma do pa ci en te. Uma per gun ta di re ta

pode as su mir di fe ren tes for mu la ções e re to ma das, iden ti fi ca das

por di fe ren tes cur vas pro só di cas. Quem co me ça a fa lar nor mal -

men te é o pa ci en te, mas quem deve con du zir as per gun tas é o

mé di co, que, nes se con tex to, é quem tem o sa ber/au to ri da -

de/po der21. Ao pa ci en te cabe res pon dê-las, até por que foi ele

quem pro cu rou o mé di co em bus ca de aju da. E ele o fará tão mais 

ade qua da men te, quan to mais o mé di co cri ar con tex tos po si ti -

vos, con fiá ve is, se gun do pre ve em as má xi mas do prin cí pio co o -

pe ra ti vo, formuladas acima. 

Ao lan çar mão de per gun tas di re tas, o mé di co deve es pe rar

res pos tas cur tas. Afi nal, cabe ao pa ci en te ser in for ma ti vo, cla ro e

re le van te ou, em ou tras pa la vras, dar uma res pos ta ade qua da,

re la ci o na da ao tó pi co fo ca li za do na per gun ta, fa lar da qui lo que

lhe foi per gun ta do e não de ou tras in for ma ções. Cabe ao mé di co

ava li ar o que o fa lan te vai lan çan do no seu dis cur so e se le ci o nar

o que leva ao foco do que quer sa ber. Isto não im pli ca in ter rom -

per a fala do pa ci en te e, sim, iden ti fi car, nes sa fala, mes mo que

apa ren te men te pro li xa, os pon tos fun da men ta is do dis cur so,

que po dem não es tar em uma res pos ta di re ta ao que o mé di co

per gun tou, mas em pa la vras, fra ses ou nar ra ti vas apa ren te men -

te sem re la ção com a per gun ta fe i ta. Para isto, é fun da men tal a

cons tan te aten ção ao que é dito pelo paciente.

Di zer ape nas o ne ces sá rio, nem mais, nem me nos, pode ser va -

riá vel, de pen den do do con tex to e da com ple xi da de do tó pi co.

Cabe ao mé di co, aten to ao prin cí pio da in te gra li da de, pro cu rar não

se dis tra ir, não per der gan chos pre ci o sos, que o le va ri am ao âma go

do pro ble ma. O ou tro lado da ques tão é que, para ser in for ma ti vo e

re le van te, o pa ci en te pode de i xar de lado a in for ma ção que con si -

de ra sem re le vân cia, mas que é fun da men tal para os pro pó si tos do

mé di co. É co mum o re la to de mé di cos so bre pa ci en tes que não

men ci o na ram algo que lhes pa re cia tri vi al, como, por exem plo,

uma dor de ca be ça, e que era uma in di ca ção re le van te para o di ag -

nós ti co. Um pa ci en te com hi per ten são ar te ri al pode não con si de rar

re le van te men ci o nar para o car di o lo gis ta um sin to ma de dor epi -

gás tri ca in ter mi ten te, por não per ce ber a im por tân cia de uma dor no 

es tô ma go que se quer sen te na que le mo men to para uma con sul ta

car di o ló gi ca, es pe ci al men te se já ha via pro cu ra do um gas tro en te -

ro lo gis ta e já re a li za ra uma en dos co pia. Essa dor epi gás tri ca, que é

re le van te, pois se tra ta de dor se cun dá ria à in su fi ciên cia co ro na ri a -

na, só será men ci o na da após ex ten sa anam ne se, com per gun tas fe i -

tas de vá ri as ma ne i ras. 

O prin cí pio ge ral da co o pe ra ção diz res pe i to à ade qua ção da

in for ma ção ve i cu la da ao seu con tex to co mu ni ca ci o nal. Há ou tra

ques tão que não pode ser es que ci da. Tra ta-se do cu i da do em as -

se gu rar que o que se diz ou aqui lo que se cala não cons tran ge o

ou tro. O ter mo po li dez é em pre ga do em lin guís ti ca para de no mi -

nar o cu i da do com “o efe i to do que di ze mos so bre as ou tras pes -

so as”22 (p. 18). Vi ve mos um tem po de aten ção às di fe ren ças, de

foco na ci da da nia con quis ta da e re cla ma da, em que a po li dez

pas sa a ser in ter pre ta da como mo e da forte.

CONSTATAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

A ob ser va ção in for mal do co ti di a no da in te ra ção no am bu la -

tó rio per mi te in fe rir, com ca u te la, ha ver pro ble mas na anam ne -

se, por que os alu nos têm di fi cul da de em pôr-se na pers pec ti va

dos pa ci en tes. O que faz sen ti do, pois é mu i to di fí cil, de pron to,

en trar na ló gi ca das nar ra ti vas dos pa ci en tes. Não é tri vi al a

cons ta ta ção de que os pa ci en tes têm ape nas o ter mo da cul tu ra

po pu lar para cada sin to ma, en quan to, para os alu nos/mé di cos,

há no mí ni mo dois ter mos, o téc ni co e o po pu lar. Con clu í mos,

pen san do na edu ca ção mé di ca, que os alu nos pre ci sam de opor -

tu ni da des de re fle xão e es for ço sis te má ti co na arte de en tre vis tar. 

Pre ci sam pres tar aten ção à re cur si vi da de, nos ter mos de Edel -

man2 (p. 150-1). Pre ci sam exer ci tar-se nos re cur sos para pe gar os

gan chos e as de i xas apre sen ta dos pe los pa ci en tes e des do brar-se

na ta re fa de sin to ni zar com a his tó ria das que i xas para co le tar o

que lhes im por ta. Pre ci sam de exer cí ci os sis te má ti cos para fo ca -

li zar o nú cleo de in te res se te má ti co na nar ra ti va dos pa ci en tes no 

tem po re cen te e de do mí nio das téc ni cas para en ca de ar e es pe ci -

al men te para dirigir a história dos pacientes. Com o domínio

desses recursos e técnicas, as entrevistas vão evoluir, e eles vão

alcançar resultados mais gratificantes com a anamnese.

Os alu nos que têm di fi cul da de em in te ra gir pro du ti va men te

com as ex pres sões pró pri as da cul tu ra dos pa ci en tes se rão os

ma i o res be ne fi ciá ri os do que es ta mos pro pon do. Qu an do não

en ten dem um ter mo ou uma ex pres são, os alu nos, em vez de

aban do na rem esse ter mo ou ex pres são, ten de rão a pe dir ela bo -

ra ção e re des cri ção e, com isso, a sal var o tó pi co, que pode ser

cru ci al para os pa ci en tes. Por exem plo, se rão le va dos a ex plo rar

e ma pe ar o cam po das pos si bi li da des para en ten der o que os pa -

ci en tes po dem es tar que ren do di zer com tive uma dor no pe i to. Ou

quan do ou vem que o pa ci en te pas sou por um amo fi na men to. Pas -
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sa rão a re a gir co o pe ra ti va men te a quem diz que está com um

aba ca xi no co ra ção, ou uma ca cho e i ra no pe i to, ou um va zio na ca be ça,

ou que o tra ta men to foi si nis tro. 

Com essa es tra té gia, os alu nos, en quan to in ter lo cu to res pro fis -

si o na is, irão in cor po rar a suas ro ti nas co mu ni ca ti vas uma ati tu de

de es cu ta, para se im preg nar do que o pa ci en te cons trói com di fi -

cul da de, pelo cons tran gi men to di an te do po der do mé di co e a as si -

me tria no do mí nio da lin gua gem téc ni ca e dos re cur sos para sin te -

ti zar o que sen tem e vi ven ci am. Se os pa ci en tes fa las sem ale mão, a

as si me tria se ria ób via para am bos. No caso, ne nhum dos dois pa re -

ce per ce ber que fa lam lín guas di fe ren tes, ape sar do uso das mes mas

pa la vras (a lin gua gem téc ni ca não é ape nas um con jun to di ver so de

pa la vras – ela im põe sig ni fi ca do di ver so a pa la vras an ti gas). As di -

fe ren ças aqui men ci o na das são mais pro fun das do que nor mal -

men te se pen sa e vão além de di fe ren ças de clas se so ci al ou de es co -

la ri da de. Os alu nos que se exer ci ta rem sis te ma ti ca men te na fle xi bi -

li za ção das ma ne i ras de per gun tar dis po rão de um mo de lo de

como dar con ta, por es cri to, da anam ne se. Apren de rão a fa zer sín -

te ses con tex tu a li za das, de modo a re la tar, de for ma con ci sa e co e -

ren te, o que vi ram e ou vi ram.

Os ca lou ros con ti nu a rão a en can tar-se com a no men cla tu ra

téc ni ca, com os epô ni mos, com os ra di ca is gre gos, mas con tro la -

rão o uso des ses sa be res na in te ra ção com pa ci en tes que vêm de

ou tra área dis ci pli nar e de ou tro ní vel de for ma ção e in for ma ção.

Sa be rão tem pe rar o lé xi co e abrir mão dos ter mos téc ni cos ao se

co mu ni ca rem com os pa ci en tes e nes sa ma le a bi li da de ver bal e

cog ni ti va en ten de rão par te subs tan ci al do que os pa ci en tes di -

zem com ou tras lin gua gens, além da ver bal – os ges tos, o tom da

voz, o olhar, a ati tu de. Sa be rão que são tra du to res e que tra du zir é

uma ati vi da de que exi ge uma so fis ti ca ção téc ni ca apre ciá vel,

além de co nhe ci men to do con tex to de pro du ção do dis cur so –

não bas ta o di ci o ná rio. Esta rão ap tos a cap tar os sig nos que, na

co mu ni ca ção, iden ti fi ca rão o que é pri me i ro pla no ou fi gu ra, em

opo si ção ao que é fun do; e a per ce ber que a anam ne se não pre ci -

sa se com ple tar num só dia – ela pode se tor nar um diá lo go cres -

cen te, con ti nu a do.

Nes se con tex to, cabe-nos pro por es tra té gi as e tá ti cas para

ate nu ar as di fi cul da des na co mu ni ca ção en tre os alu nos e os pa -

ci en tes: es tra té gi as de en tre vis tas te má ti cas se mi es tru tu ra das,

cen tra das em fo cos de in te res se para os pa ci en tes, em que as in -

di ca ções e pis tas dos pa ci en tes são aco lhi das e tra ba lha das, mes -

mo que que brem o flu xo bá si co da anam ne se; es que mas ma leá -

ve is de re da ção de nar ra ti vas, em que a ob ser va ção pes so al e o

pa re cer pes so al se jam le va dos em con ta; exer cí ci os sis te má ti cos

do ato de nar rar ex pe riên cia pes so al e de ou tras pes so as, com

dis tin ção en tre o que se diz e o que se es pe ra que o ou vin te faça, a

par tir do que se diz; exer cí ci os so bre o modo de ope rar das con -

di ci o na li da des con tex tu a is, em que a pa la vra ver bal é um dos in -

gre di en tes do que se está que ren do co mu ni car; e por fim, cons -

ciên cia do pa pel da lin gua gem es cri ta, como do cu men to e como

guia para a to ma da de de ci sões, que po dem ser cru ci a is para a

so bre vi da do pa ci en te. “a lin gua gem ope ra re cur si va men te  para 

co nec tar o pen sa men to, a emo ção, a me mó ria e a ex pe riên cia, o

nú me ro de com bi na ções dis cri mi na ti vas pos sí ve is pra ti ca men te 

não tem li mi tes”2. (p. 150)

A ver da de que bus ca mos no exer cí cio da me di ci na é, por tan to, 

um va lor que deve ser tra ba lha do du ran te nos sas in te -

ra ções pes so a is e in ter pes so a is. A ri que za des sas in te -

ra ções não é sur pre sa se con si de rar mos a “as so ci a ti vi -

da de” e a “de ge ne ra ti vi da de” das in te ra ções re en -

tran tes em nos so cé re bro2. (p. 150-1)
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