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INTRODUÇÃO: O processo de aprendizagem na área da saúde envolve o 

desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a prática clínica, como 

o conhecimento teórico, o cuidado com o paciente, a comunicação clínica e 

interpessoal e o profissionalismo. Tendo isso em vista, o OSCE (Objective Structured 

Clinical Examination), ou Exame Clínico Objetivamente Estruturado, se trata de uma 

metodologia-ativa considerada como um pilar fundamental para o processo de ensino-

aprendizagem diante do ensino superior (FRANCO et al., 2015), sendo que articula 

dimensões teóricas e práticas, visando promover ao discente o aprimoramento de 

habilidades e competências gerais e específicas relacionadas à prática profissional 

concernente ao curso estudado. Essa metodologia é organizada por estações e em cada 

uma delas existe um caso clínico específico ou situação-problema, de maneira 

simulada, que ocorrem diante de um ambiente previamente organizado e de um tempo 

pré-determinado (OLIVEIRA e SILVA, 2018). Compreende-se que o OSCE é 

frequentemente utilizado nos cursos de medicina e enfermagem, por exemplo, e cada 

vez mais tem sido apontada a relevância da utilização dessa metodologia diante do 

curso de graduação em Psicologia. Nesse sentido, o ato de cuidar está presente no 

cotidiano de diferentes profissionais da saúde, sendo que estes precisam 

frequentemente lidar com situações-limite, que envolvem geralmente processos como 

saúde-doença, assim como nascimento e morte. Ao refletir sobre o tabu que circunda o 

tema da morte nos dias de hoje, percebe-se que é também um assunto que pode ser 

enfrentado com dificuldade por parte destes profissionais, visto que geralmente se 

deparam com a morte de maneira direta e contínua. Eles vivenciam e participam do 

sofrimento, da doença e das dificuldades a respeito da morte e do morrer juntamente 

com os pacientes, o que pode gerar sofrimento e angústia para aquele que cuida. À 

vista disso, existe um déficit no processo de ensino-aprendizagem no que se refere à 

formação de enfermeiros para lidar com as questões da morte surgidas em sua atuação 

profissional (LIMA et al., 2018), assim como na graduação em Psicologia. Em uma 

pesquisa realizada no ano de 2003, com 23 alunos do Curso de Psicologia da 

Universidade Federal de Rondônia, os resultados apontaram que a maioria dos 

graduandos afirmaram que o tema da morte e do morrer não são abordados com 

frequência ou incluídos como temática específica dentro de nenhuma disciplina 

(JUNQUEIRA e KOVÁCS, 2008). A escassez nas pesquisas que tratam a respeito 

dessa falha demonstra que o tema da morte precisa ser abordado desde a formação 



profissional, com metodologias que possibilitem o desenvolvimento de conhecimento, 

competência técnica, raciocínio, percepção e sensibilidade (LIMA et al, 2018). 

OBJETIVOS: Conhecer a relevância da utilização do OSCE (Objective Structured 

Clinical Examination) para o processo de Ensino-Aprendizagem na preparação do 

graduando em Psicologia diante do atendimento clínico de situações de morte, perdas 

e separações. 

METODOLOGIA: Foi realizado um estudo qualitativo e descritivo, com coleta de 

dados realizada principalmente nas bases de dados Scielo e Pepsic, incluindo artigos 

que tratavam sobre o OSCE e sua relevância durante a graduação, especialmente em 

Psicologia e, também, acerca da Educação para a Morte no curso de graduação em 

Psicologia. 

RESULTADOS: O OSCE é uma metodologia-ativa para o desenvolvimento e 

capacitação teórico-prática e ética de alunos de graduações na área da saúde, o que 

inclui o curso de graduação em Psicologia. Sua utilização, quando bem fundamentada 

e organizada pela instituição de ensino, pode fomentar a aprendizagem dos discentes, 

através da vivência simulada de casos clínicos e situações-problemas frequentes e 

relevantes para sua atuação. Tudo isso pode resultar no aprimoramento de habilidades 

e competências exigidas para que estes alunos possam realizar seu trabalho da maneira 

mais preparada e assertiva possível. Portanto, as dificuldades comumente enfrentadas 

por estes profissionais quanto ao cuidado de sujeitos que estão passando por situações 

de perdas e separações, têm a possibilidade de serem minimizadas e elaboradas 

durante sua formação, a fim de que estejam mais bem preparados para tais situações 

quando estiverem inseridos no mercado de trabalho. 

DISCUSSÕES: O déficit apresentado com relação à educação para a morte no curso 

de graduação em Psicologia é um problema, visto que o psicólogo, mesmo que não 

tenha a intenção de trabalhar diretamente com a questão da morte, precisa obter o 

preparo técnico, teórico e ético para lidar com situações de perda e separação, a fim de 

aprimorar o cuidado com pacientes que eventualmente tragam tais demandas. Ao 

considerar o cenário da atual pandemia por Covid-19, que implicou numa alta taxa de 

mortalidade e intensificação do sofrimento do luto, a atuação do profissional da 

Psicologia neste âmbito é fundamental para a promoção e prevenção da saúde mental 

no período de pós-pandemia. Portanto, a utilização do OSCE como metodologia-ativa 

de ensino-aprendizagem, a qual prioriza a vivência prática dos alunos, pode ser uma 

ferramenta importante para o desenvolvimento das competências e habilidades dos 

acadêmicos da graduação em Psicologia sobre o tema da morte, ao visar, cada vez 

mais, a utilização da temática das perdas, separações e luto, como casos clínicos e 

situações-problema a serem aplicados para avaliação dos discentes durante o OSCE. 

 

PALAVRAS-CHAVE: OSCE; Metodologia de Aprendizagem; Morte e Morrer. 
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