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As Habilidades Sociais podem ser definidas de maneira simples como um conjunto de 

comportamentos que facilitam a comunicação entre pessoas. São também definidas como a 

relação entre as possíveis respostas observáveis em situações de interação social e os 

estímulos que as desencadearam e que elas desencadearam a curto e médio prazo. Pensando 

em habilidades socais e a importância da mesma em diversos momentos de uma carreira 

profissional, pode-se destacar a importância para profissionais na área da saúde, em especial 

para tratar de questões relacionadas a comunicação de noticias difíceis.  

Quando falamos de noticias difíceis, pensamos logo na morte, mas não é só ela que causa 

sofrimento em um paciente ou família. Quando se tem um diagnóstico ou prognostico que 

não é o desejado tem-se uma má difícil. Com ela, muitas vezes, vem a dúvida do quanto ou 

como comunicar, sendo essa uma das tarefas mais penosas para um profissional de saúde, até 

porque muitos não foram nem preparados para lidar com situações em que não se possa curar 

um paciente.  Por isso a habilidade de comunicar é uma das mais importantes para se 

desenvolver, além de usar a comunicação também como forma de escuta, para que ela seja 

um instrumento terapêutico na identificação das necessidades emocionais e espirituais. Além 

disso ao interagir com paciente/família é importante que o profissional mostre atenção, 
empatia e carinho com seu comportamento e sinais não verbais, outros postos-chave 
são a expressão facial, o contato visual, a distância adequada e o toque nas mãos, braços 
ou ombros, entre outras ações. 
Sendo assim, pensando no ambiente da graduação como um solo fértil para o 

desenvolvimento de indivíduos socialmente habilidosos, percebe-se que apesar das 

competências exigidas, não é fornecida uma estrutura que favoreça o desenvolvimento das 

mesmas, o que pode levar a resultados como baixo desempenho acadêmico e evasão do 

ensino superior. Além disso, a falta ou defasagem de habilidades sociais, pode impactar 

diretamente na forma como esse aluno vai interagir com seu paciente no futuro, como 

questões relacionadas a interpretação do outro, tom de voz, formas e intensidade de 

comunicação, etc. E essa interação profissional - paciente e até mesmo profissional – família 

do paciente se intensifica quando é necessário ter uma conversa difícil, como exemplo tem-se 

diagnósticos, prognósticos, evolução do estado de saúde e de forma mais acentuada, a morte. 

O objetivo então é avaliar as habilidades que o aluno tem e em segundo momento utilizar do 

treinamento de habilidades sociais como forma de preparar o futuro profissional de saúde a 

lidar com seu entorno laboral, com foco em situações que envolvem noticias difíceis.  

Como método será utilizado o Treinamento de Habilidades que é definido como o feito de 

maneira direta, neste caso, será feito através de Role-Plays, simulando a comunicação de 

noticiais difíceis em situações variadas, com questionários sobre o desempenho dos alunos 

autor reportados antes e depois das vivências esta área de estudos. Estudos empíricos sobre a 

efetividade do Treinamento de Habilidades Sociais em diversas populações, de idades 

diferentes e de campos de atuação variados, verificam que avaliar os participantes antes e 

depois do treinamento efetivamente, identifica mudanças nos padrões a médio e longo prazo. 

Dessa forma, espera-se avaliar as Habilidades Sociais de universitários oportuniza que as 



intervenções de desenvolvimento de habilidades possam ser realizadas de maneira mais 

assertiva, contemplando os alunos em suas potencialidades e fraquezas. Por fim, os 

resultados de intervenções baseadas em metodologias ativas de ensino são alunos com 

maiores escores de Habilidades Sociais em avaliações, possibilidade de melhor desempenho 

interrelacional, respostas mais adequadas, que podem ter sido criadas a partir das vivências, e 

profissionais mais habilidosos socialmente, resultados que se espera de um bom profissional 

de saúde.  
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