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1. RESUMO 

O estudo visará medir e analisar a empatia de estudantes do curso de 

medicina de uma universidade do interior de São Paulo. A pesquisa consistirá em 

um estudo analítico e transversal a ser realizado em um encontro com alunos do 

primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano da graduação de medicina, 

utilizando-se um questionário geral para caracterização dos alunos e a escala 

Inventário de Empatia. O instrumento será aplicado no âmbito acadêmico, em um 

horário previamente agendado de ambas as partes, sem que ocorra danos às 

atividades rotineiras, no decorrer do ano de 2016. A empatia é um dos pilares da 

relação médico-paciente, e influencia desde o diagnóstico até a adesão ao 

tratamento. Observa-se uma discrepância entre estudos no que diz respeito à 

evolução da empatia, enquanto estudos sugerem que os alunos tendem a ficar 

menos sensíveis para aspectos humanos da relação médico-paciente, outros 

encontraram evolução positiva da empatia. Espera-se encontrar melhora da empatia 

ao longo do curso e deparar com seu aumento em estudantes que visam 

especialidades médicas orientadas para as pessoas.   

 

2. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a medicina sofreu enormes influências dos avanços 

tecnológicos, com isso a prática médica baseia-se cada vez mais em terapêuticas e 

meios complementares de diagnósticos sofisticados. Entretanto, essa evolução pode 

colocar em risco a relação médico-paciente, uma vez que o atual dinamismo dos 

serviços de saúde distancia o médico da interação com o paciente, sem enxergá-lo 

como pessoal. Sabe-se que essa relação é fundamental na prática clínica e está 

vinculada a quatro elementos principais: conhecimento, confiança, lealdade e 

respeito1,2.  

Ainda, é consenso que a relação médico-paciente promove a satisfação tanto 

do paciente quanto do médico, contribuindo significantemente para a adesão, 

tratamento e evolução do doente2. Dentre os fatores que influenciam nessa relação, 

destaca-se a empatia. A palavra “empatia” originou-se do termo alemão “einfühlung”, 

esse termo foi traduzido para o inglês com o nome de “empathy”, cujo significado é 

conhecer a consciência de outro indivíduo, através do esforço da mente3. Dessa 

forma, no contexto médico, a empatia remete à sensibilização do profissional pelas 

mudanças sentidas e refletidas, momento a momento, pelo paciente4. 



 Estudos sugerem que a empatia declina ao longo do curso, à semelhança do 

que ocorrerá com muitos médicos no decurso da prática clínica5,6,7. Alguns dos 

aspectos que fazem parte da carreira médica como: longas horas de trabalho; 

privação de sono; dependência da tecnologia para diagnósticos e limitadas 

interações com o paciente à beira do leito, influem para essa diminuição no decorrer 

da graduação2,5, o que prejudica a interação entre profissional e paciente.  

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste estudo será mensurar e analisar a empatia de estudantes do 

curso de medicina de uma universidade particular do interior de São Paulo.   

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa consistirá em um estudo analítico, transversal a ser realizado em 

um encontro com alunos do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano da 

graduação de medicina de uma universidade do interior de São Paulo, que ocorrerá 

no segundo semestre de 2016.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A análise da evolução da empatia dos estudantes será realizada através da 

aplicação de um questionário estruturado, autoaplicável e não identificável para 

garantir o anonimato. Serão aplicados um questionário geral (sexo, idade, admissão 

ou não em Medicina no 1º ano de candidatura e, em caso negativo, número de 

tentativas para ingresso no curso, graduações prévias e especialidade médica 

pretendida) e o Inventário de Empatia, criado por Falcone et al.3. A aplicação do 

Inventário de Empatia (IE) será feita de forma coletiva, em sala de aula. Os 

aplicadores apresentarão os objetivos da pesquisa, assim como uma explicação 

prévia de como responder ao inventário. Os estudantes serão esclarecidos sobre a 

finalidade de tal prática e de possíveis perguntas a respeito da mesma.  

 O Inventário de Empatia foi construído e validado no Brasil com o propósito 

de medir a habilidade empática de indivíduos adultos, de acordo com um modelo 

multidimensional. O IE é composto por 40 questões que avaliam quatro fatores que 

compõem a habilidade empática. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



A literatura demonstra que no transcorrer do curso de medicina ocorre 

diminuição da habilidade empática5,6,7.  Os desafios relacionados com a prática 

médica, incluindo longas horas de trabalho e privação do sono, são razões que 

podem contribuir para este declínio. Todavia, outros trabalhos relatam uma evolução 

da empatia ao longo da graduação, principalmente relacionado com atividades 

educativas e reflexivas (Habilidades de Comunicação) e início precoce do contato 

com o paciente1,2,4.  

 Diante do que foi exposto, espera-se encontrar melhora da empatia ao longo 

do curso visto que a disciplina de Habilidades de Comunicação compõe a grade 

curricular da Faculdade de Medicina de Franca. Acredita-se deparar também com 

resultados concordantes em relação às especialidades médicas, uma vez que os 

estudantes com maior empatia medida pode associar-se com a carreira orientada 

para pessoas5. 
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