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RESUMO 
 
 

O presente estudo teve como objetivo analisar os Programas de 
Residências Médica (PRM) em Cardiologia do Estado do Rio Grande do Norte, 
identificando quais os programas credenciados para funcionamento no Estado. 
Trata-se de estudo transversal e descritivo, incluindo a análise documental dos 
processos de credenciamento dos programas (PCP) de residência médica em 
cardiologia, vigentes no Estado do Rio Grande do Norte (RN) no ano de 2014 e 
a análise da percepção do residente sobre a sua formação como especialista em 
cardiologia. Além da análise documental dos PCPs, foi aplicado um questionário 
semiestruturado, com perguntas fechadas, do tipo Likert, e abertas a todos os 
residentes e egressos dos PRM analisados. Foram identificados dois PRM em 
Cardiologia no Estado do RN, sendo um programa sediado em instituição pública 
e outro em instituição privada. A análise documental mostrou uma maior 
quantidade de preceptores com um maior titularidade na instituição pública em 
relação à privada, assim como uma maior produção acadêmica, como 
publicações em revistas indexadas, publicação de livros, capítulos de livros e 
participação em congressos. A instituição privada apresenta uma melhor 
infraestrutura de urgências, com pronto socorro e Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) cardiológica. Percebe-se que os residentes têm consciência de como deve 
funcionar uma boa residência, assim como as fortalezas e fragilidades das 
residências que participam. A maioria dos residentes do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) destaca como fortalezas a organização, participação e 
qualidade dos preceptores, atividades práticas e discussões científicas, grande 
quantidade de pacientes e as visitas e discussões com preceptores nas 
enfermarias. Citam como maiores fragilidades a falta de serviços de urgência 
próprio, bem como UTI especializada. No Hospital do Coração de Natal (HCor), 
observa-se como ponto fraco a programação teórica e poucas práticas 
ambulatoriais. Como aspectos positivos, citam os preceptores, agilidade na 
realização dos exames, um bom número de pacientes graves e de 
procedimentos. Os residentes reconhecem que ambos os hospitais têm uma boa 
infraestrutura e suporte tecnológico, em especial aos métodos de imagens. A 
avaliação dos PRMCs possibilitou identificar as fortalezas de cada programa e 
os aspectos a serem aprimorados nos mesmos. Permitiu também a observação 
de dificuldades na aceitação de algumas normativas contidas na resolução da 
CNRM pelo residente, como a participação em atividades como a bioestatística, 
epidemiologia e metodologia da pesquisa, bem como a necessidades de 
melhorar a formação técnica específica, como na urgência e emergência. Desta 
forma, nossos resultados possibilitarão a elaboração de estratégias para 
aprimoramento continuado dos PRMC do estado. Ademais, possibilitou a 
elaboração do manual do residente em cardiologia, contendo, inclusive, o 
detalhamento do sistema de avaliação do residente, que poderá servir de modelo 
para outros programas de residência médica. 
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ABSTRACT 

 

The present study had as goal to evaluate Rio Grande do Norte state’s 

medical residency programs (MRP) in Cardiology. It’s a descriptive study, 

including a documental analysis of the program’s accreditation processes (PAP) 

of cardiology’s medical residency in Rio Grande do Norte state in 2014 and the 

analysis of the resident’s perception about his professional education as a 

specialist in Cardiology. Beside the documental analysis of the PAPs, it was 

applied a semi-structured questionnaire with closed questions Likert style and 

open questions to all the current and former residents of the MRPs analyzed. Two 

MRPs in Cardiology were identified in Rio Grande do Norte state, one hosted in 

a public institution and the other in a private institution. The documental analysis 

showed a greater amount of preceptors with a good level of ownership on the 

public institution in comparison with the private one, as well as a bigger number 

of publications, participation in congresses and in book’s publications. The private 

institution presents a better Urgency’s infrastructure, with emergency room and 

cardiologic ICU. It IS clear that the residents are aware of how a good residency 

must work, as well as the strengths and fragilities of their own residences. Most 

of Onofre Lopes Universitary Hospital’s residents point out as a strength the 

organization, participation and quality of the preceptors, practice activities and 

scientific debates, great amount of patients and the visits and debates with the 

preceptors on the sickrooms. As the greatest fragilities, they emphasize the lack 

of a urgency service of their own and a specialized ICU. In Coração Hospital of 

Natal (HCor), it is listed as weak points the theoretic scheduling and the few 

ambulatory practices. As positive aspects, they report the preceptors, the agility 

on the execution of exams, a good number of serious patients and procedures. 

In both residences, it is seen a certain difficulty in accepting the important and 

mandatory items imposed by the rules of the Medical Residences’ National 

Committee, such as: biostatistics, bioethics, medical ethic, epidemiology and 

research methodology. Besides that, the residents recognize that both hospitals 

have a good infrastructure and technological support, especially in imaging 

methods. The evaluation of PRMCs identifies the strengths of each program and 

the aspects to be improved in both programs. It also allowed the observation of 

difficulties in accepting some regulations contained in the CNRM resolution by 

the resident, such as participation in activities such as biostatistics, epidemiology 

and research methodology as well as the improvement needs of specific technical 

training, such as in emergency care. Thus, our results make possible to develop 

strategies for continued improvement of PRMC in RN state. In addition, it enabled 

the preparation of the resident’s manual in cardiology, containing even a 

breakdown of resident evaluation system, which could serve as a model for other 

residency programs.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Residência Médica (RM) é uma modalidade de ensino de pós-

graduação lato sensu, destinada a médicos sob a forma de curso de 

especialização. Caracterizada como “treinamento em serviço”, sob a 

responsabilidade de uma instituição de saúde, universitárias ou não, sob a 

orientação (preceptoria) de profissionais médicos qualificados1,2. 

Os programas de Residência Médica, no Brasil, tiveram início em 1944, 

no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sendo os primeiros 

programas nas áreas de Cirurgia, Clínica Médica e no Serviço de Fisio-Biologia 

Aplicadas. Em consequência dos movimentos reivindicatórios dos residentes, o 

Decreto presidencial no 80.281, de 5 de setembro de 19773, formalizou a 

institucionalização do Programa de Residência Médica (PRM) e criou a 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), para regulamentar essa 

modalidade de ensino no país1. Atualmente ela é regida pelo Marco Regulatório, 

lei 6932/814, que define as normas para que seja considerada uma residência e 

os direitos e deveres dos residentes. 

De acordo com dados disponibilizados pela CNRM, existem atualmente 

6.532 PRMs credenciados no país, responsáveis pela oferta de 29.568 vagas de 

residência médica5. Tais vagas predominam na Região Sudeste, particularmente 

no Estado de São Paulo. Apesar da existência deste número de programas de 

Residência Médica ativos no Brasil e da avaliação para recredenciamento dos 

mesmos pela CNRM, praticamente não há programas regulares de avaliação da 

qualidade dos mesmos considerando as peculiaridades de formação de cada 

programa. O acompanhamento regular e sistemático do residente após a sua 

formação é uma prática incomum em diversas áreas, especialmente entre 

instituições formadoras de profissionais da saúde. Existem poucos dados, e 

praticamente não há publicações com informações sobre o perfil dos programas 

de especialização e o desempenho dos profissionais formados ao longo da 

carreira. A carência de informações sobre os indicadores de um programa de 

residência médica que forme com qualidade é de extrema relevância, não 

somente como norteador de acompanhamento dos programas em vigência, 

como também para credenciamento de novos programas.2 



16 
 

 
 

 A avaliação da qualidade dos programas de formação de especialistas 

tem sido objeto crescente de estudo em todo o mundo. No Brasil, as Residências 

Médicas são avaliadas pela CNRM, entidade ligada ao Ministério da Educação 

(MEC), através de vistorias e preenchimento de questionário, incluindo um para 

o Residente, cujos aspectos pesquisados dizem respeito aos estágios 

obrigatórios, pelos quais os residentes devem ter contato e a infraestrutura dos 

serviços6. Entretanto, aspectos pedagógicos da formação e sua adequação às 

necessidades da formação do especialista, considerando o sistema de saúde 

vigente no país, não são abordados. Para suprir esta carência e melhor adequar 

os programas de residência médica, algumas instituições têm desenvolvido 

instrumentos próprios. No entanto existe uma carência de informações na 

literatura quanto à utilização e aplicabilidades de tais instrumentos7. Outros 

estudos mostram um enfoque diferente da avaliação do programa de residência 

médica, mostrando o perfil do egresso formado em pediatria na Universidade de 

São Paulo, reforçando a importância da utilização de vários enfoques, ou 

formatos de avaliação, como a avaliação da infraestrutura dos serviços, a 

percepção dos egressos e dos aspectos pedagógicos envolvidos na formação, 

para uma avaliação mais ampliada e adequada dos programas de residência no 

país.8  

A preocupação com a qualidade do treinamento do especialista em 

cardiologia vem sendo amplamente discutida e a necessidade de intervenções 

educacionais ressaltada como relevantes para o aprimoramento da formação, 

extrapolando, portanto as questões puramente técnicas e estruturais que foram 

objeto principal da construção dos programa de residência médica9. Alguns 

destes aspectos da avaliação dos programas de residência foram inseridos em 

um instrumento utilizado para a avaliação de programas de residências, 

publicado em 1997, que sugere a utilização de instrumentos com avaliação mais 

ampliada dos programas como forma de melhorar a formação do especialista10. 

 

 Nesse contexto, semelhante ao que a Sociedade Europeia de Cardiologia 

(ESC)11 já havia publicado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou em 

2011 a I Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Processos e 

Competências para a Formação em Cardiologia no Brasil, destacando os pré-
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requisitos para a formação por competência do especialista em cardiologia12, 

conforme transcrito no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia para a 

formação do especialista em cardiologia9. 

 

 

Duração do PRM em Cardiologia: 

 

Duração mínima de 24 meses, carga horária de 2.880 horas por ano (60 horas 

semanais, 48 semanas), incluindo:  

A - O programa deverá ter no mínimo 10% e no máximo 20% de sua carga 

horária exclusivamente para atividades teóricas: aulas, seminários, reuniões 

científicas, discussões de artigos de revistas (clube de revistas ou de 

atualização), sessões de discussão de métodos complementares. • Sugere-se 

ainda treinamento em técnicas básicas de pesquisa clínica e noções de 

metodologia, estatística e pedagogia (ou técnicas de comunicação), com o 

objetivo de dotar o médico de espírito crítico, discernimento científico e 

facilidade de comunicação.  

B - O treinamento prático sob supervisão deve ser distribuído em: • unidade de 

internação para assistência médica a pacientes internados em enfermaria, 

unidade de emergência, unidade de terapia intensiva; • unidade ambulatorial, 

recomendando-se idealmente pelo menos um turno (manhã ou tarde) de 

ambulatório para seguimento longitudinal de pacientes, durante os dois anos 

de formação; • métodos diagnósticos invasivos e não invasivos: mínimo de 

10% da atividade de treinamento.  

C - Avaliação: a instituição poderá elaborar critérios próprios, recomendando-

se transparência na adoção desses critérios, que deverão conter, além da 

avaliação subjetiva “em serviço”, autoavaliação e escala de atitudes e também 

critérios objetivos: provas escritas ou práticas. Além disto, a CJTEC-SBC 

(Comissão Julgadora de Títulos de Especialistas em Cardiologia) de realizará, 

anualmente, avaliação dos especializandos e residentes de programas 

credenciados, elaborada por especialistas da SBC, visando às experiências 
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práticas e ao conhecimento teórico. Essas provas serão utilizadas na avaliação 

tanto do médico residente como do serviço em questão, sendo um dos critérios 

no julgamento dos pedidos de recredenciamento. 

 

Corpo docente: 

A - O supervisor/coordenador do programa deverá ter, além dos pré-requisitos 

de preceptor, dedicação de tempo de pelo menos 12 horas semanais a 

atividades relacionadas ao programa. B - Os programas devem ter uma 

proporção mínima de um preceptor por especializando.  

Pré-requisitos para ser preceptor em Cardiologia:  

• Título de especialista em Cardiologia;  

• Atuar com compromissos didáticos em atividades como visitas, discussões 

de casos, discussões de exames, discussões de temas ou outras atividades 

científicas que possibilitem uma participação efetiva na formação e avaliação 

dos treinandos, e também do próprio programa. 

 

Centros de treinamento: 

Os centros de treinamento devem ter recursos mínimos, incluindo:  

A - Ambiente de enfermaria e ambulatório em número e casuística adequados 

(média de 5 a 8 pacientes da enfermaria sob cuidados de cada especializando 

e média de atendimento ambulatorial de 5 a 10 pacientes por turno para cada 

especializando);  

B - Eletrocardiografia, teste ergométrico, ecocardiografia, Holter, treinamento 

em radiografia de tórax, laboratório de hemodinâmica com técnicas 

diagnósticas e de intervenção percutânea. Recomenda-se a exposição ao 

treinamento em cardiologia nuclear, ressonância e tomografia cardiovascular;  

C - Avaliação de pacientes com marca-passos, ressincronizadores e 

desfibriladores (ambulatório específico de dispositivos implantáveis). 

Recomenda-se exposição ao treinamento em eletrofisiologia;  

D - Unidade de terapia intensiva e/ou unidade coronariana (dois a oito 

pacientes portadores de cardiopatias para cada especializando) e emergência;  
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E - Cirurgia cardiovascular com grande atividade (pelo menos duas cirurgias 

cardíacas por semana), serviço de pré e pós-operatório. Recomenda-se a 

exposição ao treinamento em transplante cardíaco;  

F - Cuidados hospitalares e ambulatoriais de cardiopatias congênitas;  

G - Treinamento em prevenção, promoção da saúde e reabilitação;  

H - Acesso a bibliotecas eletrônicas e livros de referência em clínica médica e 

cardiologia;  

I - Quando não houver um requisito mínimo na instituição, esta poderá 

estabelecer convênio com outra instituição, desde que também credenciada 

pela SBC12. 

 

Conteúdo programático do currículo em Cardiologia: 

A programação deve seguir aspectos específicos das competências 

necessárias para atuação em Cardiologia no Brasil. Desta forma, especificam-

se áreas do conhecimento em que o formando em Cardiologia deverá ser 

treinado de modo a desenvolver tais competências. 

1. Ética. 

2. Anamnese e exames clínicos. 

3. Exames complementares. 

4. Prevenção e promoção a saúde. 

5. Interconsulta cardiológica. 

6. Genética 

7. Farmacologia clínica. 

 

Hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, tabagismo, síndromes coronárias 

agudas, doença arterial coronária crônica, intervenção coronária percutânea, 

miocardiopatias, cardiopatia chagásica, doença pericárdica, tumores 

cardíacos, doenças cardíacas congênitas, cardiologia na mulher, doença 

cardíaca valvar, endocardite infecciosa, febre reumática, insuficiência 

cardíaca, hipertensão arterial pulmonar, reabilitação e fisiologia do exercício, 

arritmias, síncope, morte súbita e ressuscitação, doenças da aorta e trauma 

da aorta e coração, doença arterial periférica, doença venosa tromboembólica, 

doenças cardiovasculares do idoso, cirurgia cardíaca.4 
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 Cabe ressaltar que recomendações de formação do especialista em 

cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia12 são bastante similares às 

da Comissão Nacional de Residência Médica2. Entretanto, existe uma carência 

de informações sobre indicadores de qualidade específicos dos programas de 

residência médica em cardiologia, não existindo até o momento um instrumento 

universal de avaliação dos programas nacionais de residência médica em 

cardiologia. Outro aspecto relevante da recomendação pela SBC é a destacada 

necessidade em realizar autoavaliação e avaliação de atitudes, além das 

avaliações cognitivas e em serviço, do residente, bem como a avaliação do 

próprio programa de residência médica. Fatos esses que corroboram a 

necessidade de se desenvolver instrumentos específicos para sustentar tanto a 

avaliação integral do residente quanto do programa ao qual o residente está 

vinculado. 

No Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), o programa de 

Residência Médica em Cardiologia teve início em fevereiro 2010, com duas 

vagas de R1 e duas de R2, não tendo havido nenhuma avaliação de qualidade 

do programa até o momento. Pelo exposto, o desenvolvimento deste estudo 

poderá trazer componentes importantes para o aperfeiçoamento de programas 

de avaliação no contexto loco-regional e nacional, qualificando, 

consequentemente, a formação médica no país. 
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2 OBJETIVOS 

 

Geral 

 Analisar os Programas de Residência Médica em Cardiologia dos 

credenciados no Estado do Rio Grande do Norte. 

Específicos: 

1. Identificar as características de cada programa, buscando indicadores de 

qualidade para a formação do especialista em cardiologia; 

2. Avaliar a formação do especialista pelos programas de residência médica 

em cardiologia do Estado do Rio Grande do Norte, identificando os 

pontos fortes e as fragilidades dos mesmos. 

3. Analisar o uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) na 

formação do especialista em cardiologia. 
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3 MÉTODOS 

 

Trata-se de estudo transversal e descritivo, envolvendo os dois PRMCs 

credenciados pela CNRM no Estado do Rio Grande do Norte e 14 residentes 

vinculados aos mesmos. O estudo foi dividido em três etapas: Análise 

documental, percepção do residente e elaboração do Manual do Residente do 

HUOL. 

A análise documental teve como objetivo a apreciação de documentos 

como método para identificar variáveis específicas da formação do especialista 

em cardiologia13,14. Tal análise visou identificar especificamente os aspectos 

pedagógicos dos programas de residência, bem como a caracterização do corpo 

docente e da preceptoria para determinar indicadores de qualidade. 

Os documentos analisados nesse estudo foram os processos de 

credenciamento de programas (PCPs) dos programas de residência médica em 

cardiologia (PRMC) do Estado do Rio Grande do Norte, devidamente 

credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e vigentes 

no ano de 2014.  

Após a análise documental, foi elaborado um questionário 

semiestruturado para analisar a percepção dos residentes sobre a formação 

durante a residência médica em cardiologia, tendo como base também os 

questionários de instrumentos nacionais e internacionais disponíveis na literatura 

que abordam a avaliação de programas de residência médica6,7,9,10,16,17, bem 

como a resolução que normatiza o funcionamento dos PRMCs no âmbito 

nacional. Tal questionário foi construído na plataforma livre Google Drive®, 

sendo composto por 10 itens: quatro desses eram perguntas abertas e seis 

perguntas fechadas com escala de Likert de seis pontos. Ao responderem a um 

questionário baseado nesta escala, os respondentes especificam seu nível de 

concordância com uma afirmação. Esta escala foi descrita por Rensis Likert15 

(apêndice 1). Foram convidados a participar desta etapa do estudo os residentes 

de todos os PRMCs credenciados pela CNRM no Estado do Rio Grande do 

Norte, atuais (residentes do primeiro e do segundo ano) e egressos. Com o 

objetivo de minimizar o desconforto dos residentes em responder ao 

questionário, esse não foi enviado pelo pesquisador principal, visto que é o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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supervisor o de um dos PRMCs em avaliação. O questionário foi enviado através 

de e-mail por uma preceptora do PRMC do HUOL e os residentes recebiam um 

código de identificação da resposta para manter o sigilo da mesma. Assim, não 

era necessária a identificação nominal do residente, sendo o nome o único item 

optativo do questionário. Os demais tinham caráter obrigatório. 

Os dados obtidos com a análise documental e com o questionário 

semiestruturado foram relatados de forma descritiva, sendo as respostas às 

questões abertas apresentadas na forma de nuvem de palavras, criadas através 

da ferramenta livre online WordleTM18,19,20. A análise de texto usando nuvens de 

palavras têm sido crescente na última década, coincidindo com a 

disponibilização de recursos pela World Wide Web 2.0. Sua utilização permite 

visualização rápida das palavras que surgem com maior frequência no conteúdo 

analisado, sendo importante ferramenta, para devolutivas rápidas e visuais. A 

inserção do texto no aplicativo gera uma nuvem de palavras, as quais 

aparecerão em tamanho maior conforme sua maior frequência e as em menor 

frequência aparecerão tamanho menor21,22. 

A partir da obtenção dos dados obtidos pela análise documental foi 

elaborado um documento, Manual do Residente, para nortear as atividades no 

PRMC do HUOL, considerando as necessidades de melhoria identificadas nas 

citadas análises documentais e nas normativas relacionadas à residência 

médica. 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes, sob a CAEE de nº. 20181913.5.0000.5292 

e parecer nº. 496.648 (anexo I). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1. Análise documental 

 

 No estado do Rio Grande do Norte existem dois PRM em Cardiologia. O 

programa mais antigo é realizado em hospital público, o Hospital Universitário 

Onofre Lopes da UFRN, aberto em 2010, com duas vagas para residentes do 

primeiro ano (R1) e duas para residentes do segundo ano (R2) - tendo sido 

aumentadas para quatro e quatro, para R1 e R2 - respectivamente, no ano de 

2015. O PRMC do HUOL já formou sete cardiologistas, estando no momento 

com dois R1 e dois R2. O outro programa acontece em um hospital privado, 

Hospital do Coração de Natal, tendo sido credenciado em 2011, com duas vagas 

para R1 e duas para R2, já tendo formado um cardiologista e estando no 

momento com um R1 e um R2. Ambos os programas são credenciados pela 

CNRM do Ministério da Educação (MEC). Na tabela abaixo estão destacados 

alguns pontos importantes identificados na análise documental dos processos 

de credenciamento de programa (PCPs) das duas residências.  

 

Tabela 1 – Características identificadas na análise dos PCPs dos programas de 

residência médica em cardiologia do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Aspectos analisados HUOL HCor* Natal 

Preceptores 24 8 

Titulação dos preceptores 

Doutorado 

Mestrado 

Especialização 

 

04 

04 

18 

 

02 

01 

05 

Produção Científica 32 05 

Artigos publicados em Revista 

Indexada Medline 

Artigos publicados em Revista 

Indexada Scielo 

Artigos Publicados em Outras 

Revistas 

Capítulo de Livro 

 

05 

 

00 

 

02 

04 

 

01 

 

01 

 

00 

01 
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Autoria de Livros (Co-autoria) 

Edição de Livro 

Resumos em anais de Congressos 

Tese de Doutorado 

Dissertações de Mestrados 

 

02 

01 

10 

03 

03 

 

00 

00 

01 

01 

00 

Pronto Socorro 
Referenciado para 

SCA** 
Aberto 

UTI Geral Cardiológica 

*HCor Natal=Hospital do coração de Natal; **Síndromes Coronarianas Agudas 

 

4.2. Percepção dos residentes quanto à formação do especialista em seus 

programas. 

 

4.2.1. Percepções dos residentes de ambos os PRMC credenciados no 

Estado do Rio Grande do Norte 

 

 Foram obtidas respostas de 14 residentes, perfazendo um total de 100% 

dos participantes. Desses, 11 residentes eram do sexo masculino (78,6%). A 

distribuição dos respondentes de acordo com o ano de entrada no PRMC pode 

ser observada na figura 1. Onze participantes estavam vinculados ao PRMC do 

HUOL, enquanto que três eram vinculados ao HCor de Natal. 

 

 

Figura 01 – Número de respondentes por ano de entrada no programa de 

residência médica em cardiologia (N=14). 
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 Perguntados quanto à relevância das atividades teórica e práticas 

desenvolvidas no seu programa de residência, a melhor resposta - “concordo 

plenamente” - foi observada para procedimentos (N=10, 71,4%), seguida das 

atividades teóricas e no serviço de ergometria (N=9, 64,3%, para cada um 

desses itens de avaliação). As respostas para cada atividade estão 

apresentadas na figura 2. 

 

MAPA = Monitorização ambulatorial da pressão arterial; MP=Marcapasso; UTI=Unidade de 

terapia intensiva. 
 

Figura 02 – Percepção dos participantes quanto à relevância das atividades 

desenvolvidas em seus programas de residência médica (N=14). 
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 Tendo em vista a normativa de atividades obrigatórias a todos os 

programas de residência médica, quais sejam a bioestatística, bioética, ética 

médica, epidemiologia e metodologia da pesquisa, os participantes foram 

perguntados especificamente sobre elas. A ética médica e bioética 

apresentaram os itens com maior percentual de respostas “concordo 

plenamente”, sendo consideradas relevantes para a formação do residente, com 

N=8 (57,1%) e N=6 (42,9%), respectivamente. Por outro lado, chama atenção o 

elevado percentual de respostas entre as opções “indeciso”, “discordo”, 

“discordo plenamente” e “não tenho a atividade”, que juntas alcançaram 

percentual mais elevados em três das cinco atividades obrigatórias 

(bioestatística: N=10, 71,4%; Epidemiologia: N=8, 57,1%; metodologia da 

pesquisa: N=8, 57,1%), como pode ser observado na figura 03. 

 

 

Figura 03 - Percepção dos residentes quanto à relevância das atividades teórica 

comuns a todos os programas de residência médica (N=14). 

 

 Quanto à qualidade dos preceptores dos programas analisados, houve 

predomínio das respostas “concordo plenamente” e “concordo” em todos os itens 

analisados. Os resultados da análise de preceptores estão apresentados na 

figura 4. 
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Figura 04 - Percepção dos participantes quanto à qualidade dos preceptores 

integrantes dos programas de residência médica em cardiologia (N=14). 

 

A avaliação teórica e prática nos programas foi considerada adequada - 

respostas “concordo plenamente” e “concordo” - pela maioria dos participantes 

(N=12, 85,7% e N=13, 92,9%, para avaliação teórica e prática, respectivamente), 

como mostrado na figura 05. 
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Figura 05 - Percepção dos participantes quanto à avaliação nos programas de 

residência médica em cardiologia (N=14).  

 

Quando perguntados se eles consideravam as Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs) importantes para facilitar o ensino e aprendizagem na 

residência, eles concordaram ou concordaram plenamente em 85,7% (N=12) 

com os Grupos de e-mails e Telemedicina, 78,5% (N=11) com o Whatsapp e 

Blogs, enquanto 50% (N=7) de Twitter e 42,8% (N=6) discordam, não concordam 

nem discordam ou desconhecem estas tecnologias (Figura 6). E se estas 

tecnologias contribuem para o seu aprendizado a maioria concorda ou concorda 

plenamente com Grupos de E-mail e Whatsapp em 78,5% (N=11) e em 57,1% 

(N=8) com Blogs e Telemedicina. Contribui pouco, não contribui ou faram 

indecisos, 64,2% (N=11) em relação ao Twitter e 57,1 (N=8) em relação a Wiki. 

(Figura 7). 
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Figura 06 – Relevância das TICs para o ensino e aprendizado da residência. 
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Figura 07 – Contribuição das TICs para o aprendizado da residência. 
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Indicadores de qualidade, fortalezas e fragilidades dos PRMCs 

 

Na percepção dos residentes do HUOL, uma residência ideal seria aquela 

com uma boa infraestrutura hospitalar, bom volume de pacientes, preceptores 

disponíveis e qualificados, com discussões teóricas e práticas, ambulatórios 

gerais e especializados e sem entraves burocráticos (figura 08 e quadro 02).  

 

 

 

Figura 08 – Indicadores de boa qualidade em um programa de programas de 

residência médica em cardiologia segundo os participantes (N=11).  
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Quadro 02 – Aspectos/características referidos como importantes em um 

programa de residência médica em cardiologia. 

 

Questão 11 - Cite 3 aspectos/características que você considera importante 

em uma residência de cardiologia  

 Preceptores participativos no ensinamento contínuo, atividades práticas 

diversas em cardiologia e poder de resolução sem burocracia das 

enfermidades do serviço hospitalar. 

 Prática de procedimentos, discussões teóricas, ambulatório.  

 Ambulatório mais estruturado e com triagem para subespecialidades; 

discussão de casos entre a cardiologia clínica, hemodinâmica, 

ecocardiografia e cirurgia cardíaca com programação de procedimentos 

semanais; e atividades teóricas. 

 Discussão de casos na enfermaria; apresentação de artigos; 

procedimentos. 

 Docência qualificada; demanda de pacientes; insumos. 

 Enfermaria; ambulatório e terapia intensiva. 

 Diversidade dos casos; preceptoria presente; parte teórica. 

 Ética; conhecimento técnico; volume do serviço. 

 Aulas e discussões teóricas e teórico-práticas, vivência clínica e 

estrutura hospitalar. 

 Ter um bom volume de atendimentos; acesso a métodos 

complementares; boa formação em urgências e pacientes críticos 

 Atividades teórico-práticas; Atividades com subespecialidades; 

distribuição adequada de tempo das atividades, a qual permita espaço 

para aprofundamentos. 
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Foram destacados como pontos positivos no PRMC do HUOL a 

diversidade de casos, visitas e discussões nas enfermarias, empenho e 

presença constante de preceptores, o fato de ser um hospital geral, discussões 

científicas, aulas teóricas e qualidade técnica dos preceptores (figura 09 e 

quadro 3). 

 

 

Figura 09 – Destaques positivos identificados pelos participantes do PRMC do 

HUOL. (N=11).  
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Quadro 03 – Aspectos positivos referidos pelos participantes do PRMC do 

HUOL. 

Questão 12 - Destaque 3 aspectos positivos da sua residência em cardiologia. 

1. Atividade em enfermarias com grande diversidade de pacientes e de 

patologias em relação à realidade da região nordeste. 

2. Participação ativa de alguns preceptores com os residentes para resolução 

dos problemas da residência e dos pacientes (Ex.: Cesimar) como um grande 

amigo. 

3. A residência da cardiologia funciona num hospital geral para que se tenha 

experiência do conhecimento em outras áreas/especialidades, fazendo 

interconsultas e discutindo a melhor conduta para o paciente. 

1. Chefia dedicada e presente; 

2. Relação com os demais colegas residentes; 

3. Discussão científica nas sessões CARDIOHUOL.  

1. Preceptoria da enfermaria presente e disponível; 

2. Programação teórica sólida; 

3. Demanda dos pacientes da enfermaria. 

1. Visitas ricas em discussões; 

2. Apresentações semanais de artigos; 

3. Acesso aos preceptores. 

1. Docência qualificada; 

2. Riqueza de pacientes; 

3. Diversidade de atividades. 

1. Organização; 

2. Atividade prática; 

3. Estrutura do hospital. 

1. Preceptoria; 

2. Quantidade de aulas teóricas; 

3. Estrutura hospitalar. 

1. Facilidade de discussão de casos com os preceptores; 

2. Boa programação teórica/aulas, inclusive com variedade de temas 

científicos; 

3. Serviço de Ergometria. 
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1. Preceptoria;  

2. Número e variedade de casos e pacientes em enfermaria e demais 

setores; 

3. Aulas e discussões.  

1. Bom volume de pacientes na enfermaria; 

2. Boa relação entre preceptores e residentes; 

3. Boa quantidade de atividades teóricas / acadêmicas. 

1. Elevada qualidade técnica da preceptoria; 

2. Boa quantidade de atividades teóricas; 

3. Bom suporte de atividades com as subespecialidades. 

 

 

Há necessidade no PRMC do HUOL, entretanto, de melhoria no que se 

refere à burocracia, urgências, emergências e UTI especializados em 

cardiologia, mais ambulatórios especializados, melhor fluxo para internamentos  

e mais rapidez na resolução dos pacientes cirúrgicos (figura 10 e quadro 4).  

 

Figura 10 – Fragilidades identificadas pelos participantes do PRMC do HUOL. 

(N=11).  
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Quadro 04 – Fragilidades referidas pelos participantes do PRMC do HUOL. 

 

Questão 13 - Destaque 3 aspectos da sua residência em cardiologia que 

precisam melhorar. 

1. Poder de resolução das enfermidades dos pacientes relacionados à cirurgia 

cardíaca sem burocracia, com maior rapidez, sem falta de exames 

complementares (exemplo: cintilografia miocárdica) e de vaga de UTI. 

2. Organizar o fluxo da internação hospitalar, sendo os pacientes provenientes 

do ambulatório, do serviço próprio de urgência cardiológica referenciada e de 

transferência de outros serviços sempre autorizados por um preceptor e 

internados no nome de um dos preceptores e não do residente, já que o 

residente é temporário e o preceptor fixo. 

3. Melhorar o volume e diversidade das atividades ambulatoriais em 

cardiologia. 

1. Rodízio de UTI; 

2. Rodízio de urgência e emergência; 

3. Necessidade de um andar inteiro para a cardiologia, permitindo que todos 

fiquem concentrados num mesmo ambiente, o que facilitaria a condução dos 

casos. 

1. Fomos da primeira turma e na época não tínhamos alguns pontos que teriam 

de melhorar como uma residência de cardiologia pioneira e um hospital 

público; 

2. Demora na resolução de casos: exames complementares e cirurgia 

cardíaca; 

3. A interação entre a residência de cardiologia clínica e as demais 

subespecialidades/cirurgia cardíaca não estava consolidada; 

4. Ambulatório. 

1. Pronto-socorro especializado em cardiologia; 

2. UTI cardiológica; 

3. Procedimentos. 

1. Falta de exames disponíveis (RNM, AngioTC coronárias, Cintilo); 

2. Assiduidade da realização de cirurgias cardíacas;  

3. Pronto Socorro. 
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1. Atividade teórica em excesso acumulando e dificultando a atividade 

prática; 

2. Ausência de um turno semanal para atividades extra residência; 

3. Sobrecarga no ambulatório. 

1. Logística; 

2. Burocracia; 

3. UTI Cardiológica. 

1. Falta/deficiência de serviço de MAPA e HOLTER NO HUOL; 

2. A resolutividade do serviço, sobretudo da cirurgia cardíaca, dando maior 

rotatividade de casos; 

3. Ausência de pronto-socorro cardiológico. 

1. Oportunidade de vivência de pronto-socorro cardiológico; 

2. Número de cirurgias cardíacas; 

3. Cardiologia pediátrica; 

4. Transplante cardíaco. 

1. Melhorar formação em urgência/emergência; 

2. Mais volume de atendimentos ambulatoriais, com ambulatórios; 

3.Especializados e para os residentes, visto que a maioria são ambulatórios 

voltados para o interno. 

1. Excesso de burocracia que tomam tempo, principalmente na enfermaria, 

pois deixamos de nos dedicar ao entendimento dos pacientes para ficar 

resolvendo-as; 

2. Má distribuição das atividades ambulatoriais, principalmente no tocante a 

falta de ambulatórios de especialidades; 

3. Baixa resolutividade dos casos cirúrgicos. 

 

Como principais sugestões, citam a necessidade de um pronto socorro e 

UTI cardiológicos na instituição, assim como criação de mais ambulatórios 

especializados (quadro 5). 
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Quadro 05 – Sugestões para melhoria do PRMC do HUOL. 

Questão 14 - Deixe sua sugestão para aprimorar o seu programa de 

residência médica em cardiologia. 

Organizar serviço próprio de urgência cardiológica e UTI cardiológica com a 

intenção de deixar o serviço de residência médica em Cardiologia do HUOL 

mais completo prestando um maior serviço à sociedade do estado do RN. 

Melhor estruturação dos ambulatórios com triagem para as 

subespecialidades; 

Pronto-socorro e UTI cardiológica; 

Desafogar a demanda da cirurgia cardíaca. 

Incluir rodízio em PS cardiológico (em outro estado, se necessário). 

Abordagem sob aspectos periciais em cardiologia; 

Uso de medicamentos modernos em ambulatorial. 

Melhorar a relação preceptor x residente; 

Reduzir a atividade teórica semanal. 

Treinamento em Holter:/ MAPA/ Tilt test; 

Menos burocracia para o residente.  

Poderia ser disponibilizado ao menos um turno por semana livre para 

realização de atividades extras como o próprio TCC. 

Rodízios em pronto socorro cardiológicos;  

Experiência com transplante cardíaco; 

Mais experiências em pediatria. 

Reduzir o tempo de enfermaria, possibilitando inserir estágio de urgência 

também no R1 e maior contato com métodos complementares (métodos 

gráficos, cintilografia, imagem cardiovascular). 
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Aumentar o número de vagas de residentes; 

Contratação de alguém que possa agir como secretária e atuar nas 

burocracias do dia-a-dia (agendas cirúrgicas, agendamento ambulatorial - 

grande dificuldade, controle de exames externos); 

Reorganização do ambulatório e criar atividades subespecializadas: creio que 

isso só possa ser efetivado com um rodízio específico de ambulatório, pois a 

enfermaria já é sobrecarregada, tornando difícil que o residente seja capaz de 

cobrir todos os ambulatórios possíveis enquanto estiver na enfermaria. 

 

Perguntados quanto à relevância das atividades teórica e práticas 

desenvolvidas no programa de residência do HUOL, 100% (N=11), responderam 

“concordo plenamente ou concordo”, que são as atividades teórica, 

ambulatórios, enfermarias, procedimentos, ergometria e acadêmicas 

(discussões de artigos, diretrizes e medicina baseada em evidências). Enquanto 

apenas 45,45% (N=5) concordam ou concordam plenamente em relação a 

atividade de pronto socorro, conforme mostra a figura 11. 
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MP = Marca-passo, MAPA = Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, IOT = Intubação 

Orotraqueal 

Figura 11 – Percepção dos participantes quanto à relevância das atividades 

desenvolvidas em seus programas de residência médica (N=11). 

 

Tendo em vista as atividades normativas, obrigatórias a todos os 

programas de residência médica, os participantes foram perguntados 

especificamente sobre tais atividades. A ética médica, bioética e metodologia da 

pesquisa, apresentaram os itens com maior percentual de respostas “concordo 

ou concordo plenamente”, sendo consideradas relevantes para a formação do 

residente, com N=6 (54,54%), N=5 (45,45%) e N=5 (45,45%), respectivamente. 
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Por outro lado, chama atenção o elevado percentual de respostas entre as 

opções “discordo”, “não concordo nem discordo” que alcançaram duas das cinco 

atividades obrigatórias (bioestatística: N=4, 36,36%; Epidemiologia: N=3, 

27,27%), como pode ser observado na figura 12. 

 

 

 

Figura 12 - Percepção dos participantes quanto à atividades normativas 

obrigatórias aos programas de residência Médica (N=11). 

 

Quanto a qualidade dos preceptores dos programas HUOL, houve 

predomínio das respostas “concordo plenamente” e “concordo” em todos os itens 

analisados, com 100% (N=11) em relação a qualidade técnica, 90,9% (N=10) em 

relação a ética, didática, interesse e disponibilidade para ensina, em quanto 

36,36% (N=4) não concordaram nem discordaram em relação a acadêmica, 

ninguém discordou ou ficou indeciso. Os resultados da análise de preceptores 

estão apresentados na figura 13. 
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Figura 13 - Percepção dos participantes quanto à qualidade dos preceptores 

integrantes dos programas de residência médica em cardiologia do HUOL 

(N=11). 

 

A avaliação teórica (N=9, 81,1%), prática e por pares (N=10, 90,9%), auto 

avaliação e feedback (N=11, 100%) foram consideradas adequadas, com as 

respostas “concordo plenamente” e “concordo” pela maioria dos participantes, 

como mostrado na figura 14. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Técnica Ética e
humanística

Acadêmica
(produção de

artigos
científicos,

capítulos de
livros, livros,

apresentação em
congressos)

Didática Interesse no
aprendizado do

residente

Disponibilidade
para ensinar

CONCORDO PLENAMENTE CONCORDO

NÃO CONCORDO E NEM DISCORDO DISCORDO

DISCORDO PLENAMENTE INDECISO



44 
 

 
 

 

Figura 14 - Percepção dos participantes em relação a avaliação no programa de 

residência médica em cardiologia do HUOL (N=11). 

 

Quando perguntados a relevância das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) em relação ao ensino e aprendizado da Residência de 

Cardiologia do HUOL, “concordam ou concordam plenamente” 90% com Blogs 

81,8% (N=9) com os Grupos de e-mails, Whatsapp e Telemedicina. Enquanto 

45,4% (N=5) e 36, % não concordam nem discordam, discordam ao não 

conhecem esta ferramenta com a relevância de Wiki e Twitter respectivamente, 

(figura 15). Em relação a contribuição delas para o aprendizado, 72,7% (N=8) 

acha que Grupos de E-mails, 63% (N=7) que Whatsapp e 54,5% (N=6) que Blogs 

e Telemedicina contribui ou contribui muito com aprendizado, e 90,9% (N=10), 

acha que o Twitter e 81,8% (N=9) que Wiki não contribui, contribui pouco ou não 

usam estas ferramenta (figura 16). 
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Figura 15 – Relevância das TICs para o ensino e aprendizado da Residência. 

 

 

 

Figura 16 Contribuições das TICS no aprendizado da Residência de 

Cardiologia do HUOL (N=11) 
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Os participantes do PRMC do HCor Natal caracterizam como pontos 

importantes para uma residência em Cardiologia as aulas teóricas, com 

preceptores qualificados e ambulatórios especializados com bom volume de 

pacientes (figura 17 e quadro 06).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Indicadores de boa qualidade em um programa de programas de 

residência médica em cardiologia segundo os participantes do HCor Natal 

(N=03).  

 

Quadro 06 – Aspectos/características referidos como importantes em um 

programa de residência médica em cardiologia do HCor Natal. 

Questão 11 - Cite 3 aspectos/características que você considera importante 

em uma residência de cardiologia  

Aulas teóricas. 

Ambulatórios especializados, volume de pacientes e procedimentos, 

preceptoria qualificada. 

Didática/teoria e prática. 

 

O programa que participam tem como pontos positivos a rapidez nas 

resoluções, pacientes graves, qualidade da preceptoria e o fato do hospital ser 

equipado (figura 18 e quadro 07).  
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Figura 18 – Destaques positivos identificados pelos participantes do PRMC do 

HCor Natal. (N=03).  

 

Quadro 07 – Aspectos positivos referidos pelos participantes do PRMC do HCor 

Natal. 

Questão 12- Destaque 3 aspectos positivos da sua residência em 

cardiologia. 

Prontidão nos exames; 

Procedimentos diversos; 

Contato diário com pacientes graves. 

Alto nível de preceptores; 

Volume razoável de pacientes e procedimentos; 

Boa resolutividade dos casos, hospital relativamente bem equipado, corpo 

clínico presente e atuante. 

Parte prática; 

Preceptores dispostos a ensinar; 

Tempo para estudar. 

 

Quanto às fragilidades, foram destacadas a necessidade de melhorar as 

atividades teóricas, ambulatórios e aumentar as atividades nas enfermarias, 

assim como dar mais autonomia aos residentes (figura 19 e quadro 08).  

 



48 
 

 
 

 

 

Figura 19 – Fragilidades identificadas pelos participantes do PRMC do HCor 

Natal. (N=03).  

 

Quadro 08 – Fragilidades referidas pelos participantes do PRMC do HCor Natal. 

Questão 13 - Destaque 3 aspectos da sua residência em cardiologia que 

precisam melhorar. 

Ambulatório; 

Marca-passo; 

Aulas teóricas. 

Falta treinamento em ambulatório;  

Residente tem pouca autonomia; 

Programação teórica fraca. 

Atividades teóricas (a residência do HUOL tem mais atividades teóricas); 

Atividades Acadêmicas (produção de artigos científicos, capítulos de livros, 

livros, apresentação em congressos), embora eu tenha feito algumas destas 

atividades mas poderia ser mais estimulado. 

Mais rodízio de ambulatório e enfermaria. 

 

Como sugestões para a residência foram indicados o aumento do número 

de ambulatórios e das atividades teóricas (quadro 09). 

 



49 
 

 
 

Quadro 09 – Sugestões para melhoria do PRMC do HCor Natal. 

Questão 14 - Deixe sua sugestão para aprimorar o seu programa de residência 

médica em cardiologia. 

Um dia a mais na semana para aulas teóricas; 

Contato maior em ambulatório; 

O serviço de ambulatórios deficiente (para o residente) e sobretudo a falta de 

uma programação teórica e científica consistentes são falhas presentes no 

programa de residência médica que devem ser sanadas o quanto antes, pois 

podem comprometer a boa formação do especialista. 

Talvez se houvesse outro residente comigo, a minha residência teria mais 

atividade teórica. 

 

Perguntados quanto à relevância das atividades teórica e práticas 

desenvolvidas no programa de residência do HCor, 100% (N=3), responderam 

“concordo plenamente ou concordo”, que são as atividades de UTI e Pronto 

Socorro, Hemodinâmica, Ergometria, Tomografia, Eletrofisiologia, Marcapasso e 

realização de procedimentos.  Enquanto 33,3% (N=1) “discordam plenamente 

das atividades de ambulatórios e enfermarias e 33,3 (N=1) “não concorda nem 

discorda das atividades teóricas, conforme mostra a figura 20. 
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MP = Marca-passo, MAPA = Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial,  

IOT = Intubação Oro traqueal 

Figura 20 – Percepção dos participantes quanto à relevância das atividades 

desenvolvidas em seus programas de residência médica (N=3). 
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Em relação às atividades normativas, obrigatórias a todos os programas 

de residência médica, os participantes foram perguntados especificamente sobre 

tais atividades. A ética médica obteve o maior percentual de respostas “concordo 

plenamente”, sendo consideradas relevantes para a formação do residente, por 

100% (N=3) seguida de Bioética com 66,6% (N=3). Chama atenção o fato de 

100% (N=3) “não concordarem nem discordarem” de Bioestatística e de 66,6% 

N=2) e 33,3% (N=1) relatarem não terem as atividades de Bioestatística, 

Epidemiologia e Metodologia da pesquisa, conforme mostra a figura 21. 

 

 

 

Figura 21 - Percepção dos participantes quanto à atividades normativas 

obrigatórias aos programas de residência Médica (N=3). 

 

Quanto a qualidade dos preceptores do programa do HCor, houve 

predomínio das respostas “concordo plenamente” e “concordo” em todos os itens 

analisados, com 100% (N=11) em relação a qualidade técnica, ética e 

humanística e didática. Já 36,36% (N=4) “não concordaram nem discordaram” 

em relação a acadêmica e disponibilidade para ensinar, ninguém discordou ou 

ficou indeciso. Os resultados da análise de preceptores estão apresentados na 

figura 22. 
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Figura 22 - Percepção dos participantes quanto à qualidade dos preceptores 

integrantes do programas de residência médica em cardiologia do HCor (N=3). 

 

Em relação à avaliação 100% (N=3) “concordaram plenamente” em 

relação ao feedback e 100% (N=3) “concordam plenamente” ou “concordam” em 

relação as teórica e auto avaliação. Enquanto 66,6% (N=2) não consideram fácil 

fazer a avaliação dos colegas, como mostrado na figura 23. 
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Figura 23 - Percepção dos participantes em relação a avaliação no programa de 

residência médica em cardiologia do HCor (N=3). 

 

Perguntados sobre a as tecnologias da informação e comunicação (TICs) 

em relação ao aprendizado da Residência de Cardiologia do HCor, “concordam 

ou concordam plenamente” 100% (N=3) com os grupos de e-mails e 

Telemedicina, 66,6%(N=2) com Whatsapp. Enquanto 66,6% (N=2) discordam 

em relação ao Twitter e 66,6% (N=2) discordam ou não concordam nem 

discordam em relação a Blogs e Wiki (figura 24). Se elas contribuem para o 

aprendizado na residência, 100% (N=3) acham que os Grupos de E-mails e 

Whatsapp contribui ou contribui muito, 100% (N=2), 100%, acham que o Twitter 

não contribui, contribui pouco ou não usam esta ferramenta (figura 25) 
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Figura 24 – Relevância da utilização das TICs no ensino e aprendizado da 

residência. 

 

 

Figura 25 Contribuições das TICs no aprendizado da Residência de 

Cardiologia do HCor (N=3). 
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4.2.2. Percepções e inserção no mercado de trabalho dos egressos de 

ambos os PRMC credenciados no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Oito (57,1%) participantes eram egressos dos PRMC analisados, sendo 

87,5% (N=7) do PRMC do HUOL e 12,5% (N=1) do PRMC do HCor, conforme 

apresentado na figura 26. 

 

    

Figura 26 – Distribuição dos egressos de ambos os PRMC credenciados no 

Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Dentre os que concluíram suas residências no HUOL, houve predomínio 

do sexo masculino, com 71,4% (N=5) e 28,6% (N=2) para o sexo feminino, 

respectivamente. A maioria encontra-se fixado em Natal/RN, 85,7% (N=6) e 

apenas um (14,3%), no interior do RN (Mossoró). Cinco egressos (71,4%) estão 

vinculados às instituições públicas e 28,6% (N=2) apenas em instituições 

privadas. Mais da metade dos egressos (57,1%, N=4) foram inseridos, por meio 

de concurso, ao serviço de Cardiologia do HUOL (Figura 27). 
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Figura 27 – Distribuição quanto ao sexo, local de fixação e instituições as quais 

os egressos estão vinculados. 
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Este estudo resultou na produção de um manual intitulado “Manual da 

Residência Médica de Cardiologia do HUOL”, conforme explicitado a seguir. 
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Acolhimento 

 

Caros Residentes, 

 

 É com imensa satisfação que a Comissão de Residência e o Serviço de 

Cardiologia os recebem no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), hospital 

de referência no tratamento de adultos e crianças do Estado do Rio Grande do 

Norte. O HUOL é parte integrante de o Complexo Hospitalar da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, uma das mais conceituadas Instituições de 

Ensino Superior do Nordeste. A programação das atividades do Programa de 

Residência Médica de Cardiologia foi cuidadosamente elaborada visando o 

pleno desenvolvimento de competências essenciais ao especialista em 

cardiologia, no que diz respeito aos aspectos técnicos e científicos, contando 

com a participação de inúmeros preceptores, com expertises diversas, 

favorecendo a formação integral. 

 Desejamos a vocês, integrantes da 4ª. Turma da residência de Cardiologia 

do HUOL, que a caminhada rumo à especialização seja plena de desafios 

motivadores para impulsionar o aprendizado de cada um de vocês. 

 Sucesso a todos e sejam todos muito bem vindos! 

 

Cesimar Severiano do Nascimento 

Coordenador do PRM de Cardiologia do HUOL 
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Hospital universitário Onofre Lopes 

 

O Hospital Universitário Onofre Lopes foi inaugurado em 12 de setembro 

de 1909, com o nome de "Hospital de Caridade Jovino Barreto", numa 

homenagem ao homem que foi em sua vida modelo de bondade e altruísmo. Foi 

instalado em uma antiga casa de veraneio, funcionando inicialmente com 18 

leitos, sob a direção do médico Januário Cicco que, sozinho, administrava e 

prestava assistência aos doentes internados e ambulatoriais da cidade. 

Em outubro de 1935, o Hospital mudava de nome, passando a ser 

"Hospital Miguel Couto" e em 05 de fevereiro de 1955, por ocasião da criação da 

Faculdade de Medicina, torna-se o hospital do campo de práticas para todos os 

cursos da área de saúde. Assim, em 1960, o hospital assume a personalidade 

de Hospital-Escola, integrando-se à UFRN, passando a denominar-se "Hospital 

das Clínicas". Com a sua federalização ficou assegurada a sua manutenção, 

através do Ministério da Educação, nas funções de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Até novembro de 1984 manteve essa denominação, quando então passou 

a ser chamado de "Hospital Universitário Onofre Lopes", em homenagem ao 

criador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

No contexto da UFRN, o HUOL caracteriza-se como uma das Unidades 
Suplementares da UFRN, as quais, nos termos do Estatuto dessa Universidade, 
são aquelas que estão vinculadas à Reitoria ou aos Centros Acadêmicos que 
não tenham lotação própria de pessoal docente do Magistério Superior e servem 
de suporte ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

Nessa condição o HUOL, que atualmente engloba o antigo Hospital de 
Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED), a Maternidade Escola 
Januário Cicco (MEJC) e o Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), integra o 
importante Complexo Hospitalar e de Saúde (CHS) dessa Universidade, criado 
pela Resolução nº 04, de 28 de abril de 2000 do CONSUNI, atualizada pela 
Resolução nº 15, de 13 de dezembro de 2002. Em nível nacional, essas unidades 
hospitalares compõem os 46 (quarenta e seis) hospitais de ensino do MEC 
(BRASIL, 2000; BRASIL, 2002). 

O HUOL desempenha um papel significativo nos sistemas de educação e 
saúde do Estado do Rio Grande do Norte, sendo um dos maiores e mais 
importantes hospitais públicos prestadores de serviços ao Sistema Único de 
Saúde. Neste contexto, esse hospital está inserido como referência de média e 
alta complexidades em diversas áreas para todo o estado, além de ser uma 
unidade referenciada para as urgências cardiológicas para o referido Sistema. 

Outras informações relevantes sobre o HUOL poderão ser acessadas no 
http://www.huol.ufrn.br/.   

http://www.huol.ufrn.br/
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O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PRM) DE 

CARDIOLOGIA DO HUOL. 

 

A Residência Médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação com nível de 
especialização. Esta modalidade foi instituída por Decreto de número 80.281 de 05 de setembro 
de 1977 e funciona em Instituições de Saúde, sob a orientação e supervisão de médicos com 
elevada expertise, atuantes dentro dos princípios éticos da profissão. Está vinculada a gestão de 
ensino e pesquisa do HUOL-EBSERH, representada pela Unidade de Pós-graduação, sendo 
atualmente coordenada pela Profa. Dra. Rosiane Viana Zuza Diniz. 

A Residência Médica no HUOL surgiu em 1980 e atualmente disponibiliza 19 Programas 
de Residência Médica em 22 áreas de atuação, todos credenciados pela Comissão Nacional de 
Residência Médica. 

O residente deve, no contexto das redes de atenção à saúde do SUS, buscar aprender, 
contribuindo para a resolução dos problemas de saúde, utilizando-se da melhor proposta de 
atendimento ao paciente, usando os recursos disponíveis de forma criteriosa e responsável. 

O atual coordenador da Residência Médica do HUOL é o Dr. Gilmar Amorim de Souza. 

O Programa de Residência Médica de Cardiologia foi credenciado pela Comissão 
Nacional de Residência Médica (MEC) em 2008, com um tempo de formação de dois anos, tendo 
como pré-requisito a titulação pregressa em clínica médica. Conta atualmente com duas vagas 
anuais para o citado programa. O coordenador do PRM de Cardiologia é o Dr. Cesimar Severiano 
do Nascimento. 

Composição das Comissões 

Comissão de Residência Médica – COREME: 

Coordenador: Dr. Gilmar Amorim de Souza 

Vice Coordenador: Prof. Dr. Pedro Bezerra da Trindade Neto 

Secretária da COREME: Raelma Dantas de Medeiros 

Membros:  Cesimar Severiano do Nascimento 

Marcus Vinicius de Moraes 

Suelene Suassuna Silvestre de Alencar 

Leonardo Mesquita Sampaio 

Pedro Bezerra da Trindade Neto 

Marcos Antônio de Oliveira 

Alexandre Magno Gomes de Lima 

Iara Marques de Medeiros 

Thiago Gomes da Trindade 

Maria José Pereira Vilar 

Eduardo Ernesto Pelinca da Costa 
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Clécio Godeiro Junior 

Carlos Alexandre de Amorim Garcia 

José Diniz Junior 

Francisco Pignataro Lima 

Arnaldo Rodrigues Bezerra Filho 

José Jorge Maciel Neto 

Paulo José de Medeiros 

A COREME funciona no 3° subsolo do HUOL na área de serviços, onde também fica 

localizada a sala dos residentes do HUOL. 

 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) - HUOL 

Superintendente: Dr. Stênio Gomes da Silveira 

Gerente Administrativo: Francisca Zilmar de Oliveira Fernandes 

Gerente de Atenção á Saúde: Dr. Aldair Paiva 

Gerente de Ensino e Pesquisa do HUOL/EBSERH: Prof. Dr. Irami Araújo Filho 

Chefe da Unidade de Telessaúde: Prof. Dr. José Diniz Junior 

Chefe do Setor da Pesquisa e Inovação Tecnológica: Prof. Dr. Ricardo Alexsandro de M. 

Valentim 

Chefe do Setor de Gestão do Ensino: Prof. Dr. Aldo da Cunha Medeiros 

Chefe da Unidade de Ensino de graduação e Técnico: Profa. Dra. Cláudia Rodrigues Souza 

Maia 

Chefe da Unidade de Pós-graduação: Profa. Dra. Rosiane Viana Zuza Diniz 
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NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO PRM DE CARDIOLOGIA 

 

 
 As atividades do PRM de Cardiologia do HUOL acontecem em diversos cenários de 
prática, como a enfermaria de cardiologia, situada no 5º andar do prédio de internações do 
HUOL; nos ambulatórios de cardiologia, situados no 2º subsolo do HUOL; no prédio de 
diagnóstico por imagem (anexo ao edifício central do HUOL), onde ficam localizados os setores 
de ecocardiografia, ergometria, hemodinâmica e eletrofisiologia; nas Unidades de Terapia 
Intensiva; no centro cirúrgico do HUOL; e no pronto socorro do Hospital Monsenhor Walfredo 
Gurgel. 
 
Normas gerais: 
 
1- Carga Horária do PRM de Cardiologia: 60 horas semanais. 
2- Horário das atividades: 7 às 18 horas com intervalos para almoço e descanso 
3- Não são permitidas atividades extra Residência durante os horários da mesma. 
4- Não é permitido duplicidades de atividades durante os rodízios. 
5- Os (as) R1 farão rodízios pelas enfermarias, ergometria, ecocardiografia, hemodinâmica e 

UTI Cardiológica. 
6- Os (as) R2 farão rodízios pelas enfermarias, ergometria, ecocardiografia, imagens, cirurgia 

cardíaca, pediatria e hemodinâmica. Farão práticas de HOLTER. 
7- Os (as) R2 terão um mês de opcional que poderá ser em outra instituição de ensino de 

reconhecida qualidade, para tanto é necessário regularizar com 30 dias de antecedência; 
8- Os (as) Residentes em número de até 50%, poderão se afastar uma vez por ano para 

Congressos da área de Cardiologia. Para tanto, deverá preencher a solicitação junto à 
COREME no com no mínimo 30 dias de antecedência; 

9- Em caso de afastamento por doença, o Residente deverá apresentar o atestado justificando 
as faltas; 

10- Os (as) Residentes deverão usar roupas e calçados de acordo com NR-35, não sendo 
permitido o uso de jalecos com distintivos de outra instituição; 

11- Tendo em vista a possibilidade de disseminação de microrganismos, fica o residente 
proibido de circular com jalecos, aventais ou instrumentos de consultório usados 
para o atendimento aos pacientes, fora dos limites institucionais, ou seja, do HUOL. 

 
Quanto aos rodízios de enfermaria: 
 
1- Todos os pacientes internados para tratamento Cardiológico deverão ter as suas Histórias 

clínicas feitas em, no máximo, em 48 horas; 
2- As evoluções e prescrições diárias, check list dos exames solicitados e dos resultados, 

assim como o protocolo de sua patologia preenchido; 
3-  A prioridade na realização das Histórias Clínicas será do Interno de Clínica Médica com a 

parceria e supervisão do Residente. 
4- Caso não haja Interno de Clínica Médica designado para um determinado paciente ou o 

mesmo não tenha feito a história clínica, a responsabilidade de fazê-la será do Residente. 
O não cumprimento da norma no que diz respeito a realização da história clínica pelo Interno 
deverá ser notificada a preceptoria; 

5- Os (as) Residentes CardioHUOL deverão cobrar dos Internos de CM ou dos outros 
residentes o preenchimento dos protocolos, caso não sejam feitos o mesmo deverá fazê-
los; 

6- As programações das visitas, teóricas, prática e teórico-prática deverão ser cumpridas de 
acordo com a respectiva programação, os Residentes e Doutorandos poderão programar 
os horários com o respectivo preceptor; 

7- A visita das segundas feiras, cuja responsável é a Dra Sanali, deverá dá ênfase as DAC, 
enquanto as realizadas às quartas feiras, sob a responsabilidade do Dr Nestor, devem 
priorizar os casos de arritmias, eletrocardiografia e marca-passo; 

8- No momento da visita o Residente e Interno de Clínica Médica responsável pelo leito 
deverão estar com o resumo da história clínica, exames complementares, check-list 
dos exames solicitados e protocolos pertinentes ao caso; 
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9- Os residentes serão convidados e deverão participar do Grupo CardioHuol e da base de 
pesquisa em Cardiologia – GEPERCARDIO; 

10- Todos os residentes deverão participara da Visita Interprofissional em Cardiologia (VIC), 
que acontece às quintas-feiras, das 10 às 11h, na sala 1 do 5º andar do prédio de 
internações; 

11- Os pacientes cirúrgicos deverão ser internados com o pré-operatório pronto, exceto nos 
casos de urgências; 

12- Os (as) Residentes a partir do segundo semestre do primeiro anos, em sua passagem pela 
enfermaria deverá fazer 02 riscos cirúrgicos diários, supervisionado pelo preceptor do dia; 

13- Ao término do estágio o Residente que está saindo, deverá passar os pacientes e o livro de 
cadastramento dos mesmos para o Residente que está chegando;  

14- O Serviço de Cardiologia do HUOL, não se responsabilizará pelo acompanhamento ou 
internação de pacientes que não tenham patologia cardíaca que a justifique que justifique 
o acompanhamento cardiológico; 

15- A transferência de pacientes portadores de Cardiopatia, motivo da internação e 
transferência, de outro serviço, exceto do complexo de saúde da UFRN, terá que ter o 
anuência da Superintendência do HUOL ou do Chefe do Serviço de Cardiologia; 

16- O R2 de Clínica Médica, em seu rodízio na cardiologia, será responsável direto pela 
orientação dos Doutorandos em relação a distribuição dos leitos. O R1 de Clínica Médica, 
em seu rodízio na cardiologia, será o responsável pela organização da Sessão 
CardioHUOL; 

17- O Residente de Cardiologia fica responsável por todos os leitos, mesmo os que estão sob 
a responsabilidade direta do Residente de Clínica Médica devendo, portanto, estar ciente 
Dos casos para adequada discussão e orientação dos mesmos; 

18-  Durante as visitas nas enfermarias, atividades teóricas e ambulatórios, o Residente não 
poderá se afastar para atendimentos ou internações, o que deverá ser feito após as 
mesmas, exceto urgências; 

19- Os pacientes cardiopatas internados na UTI do HUOL deverão ter sua evolução diária, 
realizada pelo residente de cardiologia. Estes casos deverão ser discutidos (evolução, 
prescrição e exames) com o Médico de plantão; 

20- Todos os óbitos dos pacientes internados na Cardiologia, deverão ser revisados pelos 
Residentes CardioHUOL. 

 
Quanto às atividades ambulatoriais: 
 
1- O ambulatório CardioResidência, é o ambulatório dos pacientes que estiveram internados 

no HUOL, realizado e referenciado pelos Residentes cardioHUOL, num total de 5 
pacientes; 

2- A prioridade dos ambulatórios especializados é dos R2; 
3- O cronograma de atividades ambulatoriais pode ser observado na página 18. 

 
Quanto às atividades teóricas: 
 

1- O local das atividades teóricas será nas salas de aulas no 4º subsolo, as mesmas 
deverão ser apresentadas com multimídia; 

2- O residente fica responsável pelo preparo do equipamento de multimídia; 
3- É obrigatório o registro das atividades teóricas e dos plantões, caso contrário será 

registrado como faltoso. 
 
 
Sistema de Avaliação do PRM em Cardiologia: 
 

1- Todos os Residentes, de Cardiologia e Clínica Médica, serão avaliados considerando 
seu conhecimento, habilidade e atitude. Além dos instrumentos de avaliação específicos 
do PRM de Cardiologia, haverá avaliação utilizando formulário específico da COREME. 

2- Haverá uma avaliação cognitiva, com prova escrita, com frequência anual; 
3- As avaliações práticas acontecerão a cada três meses, nos diversos cenários de prática 

onde os residentes estiverem rodiziando (Work Based Assessment), sendo responsável 
pela avaliação a equipe multiprofissional, os pacientes e os preceptores responsáveis 
pelo cenário de pratica onde acontecerá a avaliação; 
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4- Durante as atividades realizadas na sessão CardioHUOL e GEPERCARDIO, os 
residentes também estarão sendo avaliados; 

5- Serão ainda realizadas avaliações por pares (avaliação do residente pelo seu par), bem 
como cada residente deverá realizar sua auto avaliação, também a cada 3 meses; 

6- Para avaliação atitudinal serão considerados itens como: 
a.  Pontualidade. 
b.  Realização das histórias clínicas, evoluções e prescrições. 
c.  Interesse. 
d.  Desempenho. 
e.  Sociabilidade. 
f.  Ética 
g.  Relação interpessoal e médico-paciente 

7- Como etapa obrigatória da formação do especialista em cardiologia, todos os residentes 
deverão apresentar um trabalho individual de conclusão de curso, nos moldes de um 
artigo científico. Este artigo produzido deve estar preferencialmente submetido à 
publicação em revista indexada. Cada residente de cardiologia deve apresentar pelo 
menos um trabalho em congresso local, regional, nacional ou internacional, como parte 
de seu desenvolvimento científico durante a residência de cardiologia. 
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PROGRAMAÇÃO DA RESIDÊNICA DE CARDIOLOGIA 

 

Coordenador: Dr. Cesimar Severiano do Nascimento 
Nº de vagas: 04 
Carga horária: 2.880 horas/ano (Prática: 2.304h e Teórica: 576h) 
Início do curso: 06/03/2014 
 

Preceptores do PRM de Cardiologia: 

 

Serviço de Arritmia, Eletrofisiologia e Marca-passo 

 

JULIO CESAR VIEIRA DE 

SOUSA (Coordenador) 
Especialista em Cardiologia e 
Eletrofisiologia (USP) 
Especialista em Arritmologia 
e Eletrofisiologia Invasiva 
(USP) 

 GUSTAVO GOMES TORRES 

Especialista em Cardiologia 
(HSPE SP) 
Especialista em Estimulação 
Cardíaca Artificial (USP) 

 

NESTOR RODRIGUES DE 
OLIVEIRA NETO 
Especialista em Cardiologia 
(UPE) 
Especialista em Estimulação 
Cardíaca Artificial (USP) 

 JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA 
 

Serviço de Cardiologia Clínica 

 

CESIMAR SEVERIANO DO 

NASCIMENTO (Coordenador) 
Especialista em Cardiologia 
(SBC) e Terapia Intensiva 
(AMIB) 

 SILVANA GOMES ALVES 

Especialista em Cardiologia 
(Santa Casa SP) 

 

 RICARDO JORGE DE QUEIROZ 
E SILVA 
Especialista em Cardiologia e 
Ritmologia (Beneficiência 
Portuguesa de SP) 
 

 FÁBIO MASTROCOLA 
Especialista em Cardiologia 
(USP) 

 

SÉRGIO PEÇANHA DE 
CARVALHO 
Especialista em Cardiologia 
(Instituto Nacional de 
Cardiologia –RJ) e Terapia 
Intensiva (AMIB) 

 

 CRISTIANE PITA 
Especialista em Cardiologia e 
Eletrofisiologia (USP) 
Especialista em Arritmia Clínica 
e Estimulação Cardíaca 
Artificial (USP) 

 

KERGINALDO PAULO TORRES 
Doutror em Ciências da 
Saúde (UFRN) 
Especialista em Cardiologia 
(SBC) 
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Serviço de Cardiomiopatias e Insuficiência Cardíaca 

 

ROSIANE VIANA ZUZA DINIZ 
(Coordenador) 
Doutorado em Cardiologia 
(UNIFESP) 

Especialista em Clínica 

Médica e Cardiologia (PUCSP) 

  

Serviço de Cardiopatias e Gravidez 

 

CARLA SUELY SOUZA DE 
PAULA (Coordenador) 
Especialista em Cardiologia 
(IDPC) 
Especialista em 
Ecocardiografia (OMINI) 

  

Serviço de Cirurgia Cardíaca e Vascular 

 HERNANI DE PAIVA GADELHA 

JUNIOR 
Especialista em Cirurgia 
Cardíaca (IDPC) 

 

 STEFFERSON LUIS MELO 

DUARTE 

 

 ABDO FARRET NETO 
Especialista em Cirurgia Geral 
(Hospital Lazarotto-RS) e 
Cirurgia Vascular (IAMSPE) 
 

  

Serviço de Coronariopatias e Hemodinâmica 

 

MARIA SANALI MOURA DE 

OLIVEIRA PAIVA 
(Coordenador) 
Doutorado em Cardiologia 
(USP) 
Especialista em Cardiologia 
(UFPE) 
Especialista em 
Hemodinâmica (IPE) 

 

ANTÔNIO FERNANDO COELHO 

JR 

Especialista em Cardiologia 
(IDPC) 

 

ITAMAR RIBEIRO DE 
OLIVEIRA 
 

 

 

VELASQUEZ PEREIRA 
OLIVEIRA DE SÁ 

Serviço de Ecocardiografia 

 JOSÉ VALÉRIO CAVALCANTI 
DE SOUZA (Coordenador) 

 GEORGE PAULO COBE 
FONSECA 
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 CÍCERO TIBÉRIO L DE 
ALMEIDA 
 

 RICARDO LUIZ DE MEDEIROS 
LIMA 

 

CARLA SUELY SOUZA DE 
PAULA 
Especialista em Cardiologia 
(IDPC) 
Especialista em 
Ecocardiografia (OMINI) 

  

Serviço de Ergometria e Terapia Intensiva 

 

ELIANE PEREIRA DA SILVA 
(Coordenador) 
Mestre em Cardiologia 
(UNIFESP) 
Especialista em Cardiologia 
(SBC) e Terapia Intensiva 
(AMIB) 
 

  

Serviço de Imagem em Cardiologia 

 ROBSON DE MACEDO FILHO 
Mestre em Ciências da Saúde 
(UFRN) 
Especialista em Medicina 
Nuclear (UNICAMP) 

  

Serviço de Valvopatias 

 

ISABELA SACILOTTO VILLAR 
DE FREITAS (Coordenador) 
Especialista em Cardiologia 
(USP) 
Especialista em 
Ecocardiografia (OMINI) 
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CRONOGRAMA DO PRIMEIRO ANO DA RESIDÊNCIA 

CardioHUOL 

 

 

Responsável  

Mês 
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan* Fev* 

R1 – A Enf UTI UTI Enf Enf Enf Enf Enf 
Ergo 

Eco 
Hemo Enf Enf 

R1 - B Enf Enf Enf UTI UTI 
Ergo 

Eco 
Enf Hemo Enf Enf Enf Enf 

(*) Meses que devem ser gozadas as férias. 
 
 
 
 

 
CRONOGRAMA DO SEGUNDO ANO DA RESIDÊNCIA 

CardioHUOL 

 

 

Responsável  

Mês 
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan* Fev* 

R2 – A Enf 
Ergo 

Eco 

Imagens 

Hemo 
CC Enf PS PS Ped Enf 

* 

Enf 

** 

Enf 
Enf 

R2 - B 
Ergo 

Eco 

Imagens 

Hemo 
Enf Enf CC 

Ergo 

Eco 
Enf PS PS Enf 

* 

Enf 

** 

Enf 
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PROGRAMAÇÃO TEÓRICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA EM 

CARDIOLOGIA 

 

 

 

1- CURSO DE ELETROCARDIOGRAFIA – Drs. Nestor Rodrigues / Gustavo Torres. 
 
2- CURSO CARDIOIMAGENS – Dr. Robson Macedo 
 
3- SESSÕES CardioHUOL - Sessões Conjuntas – última 6ª feira do mês. 
a) Rim e o coração – Dr. Rivaldo Pereira. 
b) Infecção e o Coração – Dr. José Roberto. 
c) Doenças Reumáticas e o Coração – Dra. Maria José. 
d) Doenças da Aorta – visão da Cirurgia cardíaca, visão do Cirurgia Vascular. 
e) Pulmão e o coração 
f) Sistema Renina Angiotensina Aldosterona – visão do Cardiologista, visão do Nefrologista. 
g) ICP x Cirurgia revascularização Miocárdica. 
h) Doenças Endócrinas e o Coração. 
i) Doenças Neurológicas e o Coração. 
j) Aspectos Psiquiátricos e o Coração. 
 
4- Ensino e pesquisa – Preceptor Dra. Rosiane Viana Zuza Diniz. 
4.1- Bioética 
4.2- Ética Médica 
4.3- Metodologia Científica 
4.4- Epidemiologia 
4.5- Bioestatística 
 
5- Atividades teóricas: 
5.1- Fisiologia Cardíaca 
5.2- Farmacologia Cardiovascular 
5.3- Semiologia Cardíaca. 
5.4- Exames Laboratoriais em Cardiologia. 
5.5- Radiologia do Coração. 
5.6- Curso ECG 
5.7- Ergometria 
5.8- Curso CardioImagens. 
5.9- Cineangiocoronariografia. 
5.10- Fatores de riscos cardiovasculares. 
5.11- Hipertensão Arterial Sistêmica. 
5.12- MAPA. 
5.13- Prevenção primária e secundária da DAC. 
5.14- Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção reduzida. 
5.15- Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção normal. 
5.16- Assistência na Insuficiência Cardíaca Terminal. 
5.17- Arritmias Cardíacas 
5.18- Holter 
5.19- EEF 
5.20- Dislipidemias. 
5.21- Síndrome Metabólica. 
5.22- Dor torácica. 
5.23- Síndromes Coronárias Agudas com supra ST. 
5.24- Síndromes Coronárias Agudas sem supra ST. 
5.25- Doença Arterial Coronária Crônica. 
5.26- Monitorização Hemodinâmica Invasiva. 
5.27- Intervenções Cardíacas Percutâneas. 
5.28- Doenças da Aorta. 
5.29- Febre Reumática. 
5.30- Valvopatias Aórtica. 
5.31- Valvopatias Mitral. 



72 
 

  PRM DE CARDIOLOGIA - CardioHUOL 

5.32- Valvopatias Pulmonar e Tricúspide. 
5.33- AVCI. 
5.34- Doença Arterial Obstrutiva Periférica. 
5.35- Cardiopatias Congênitas Cianogênicas. 
5.36- Cardiopatias Congênitas Acianogênicas 
5.37- Endocardite Infecciosa. 
5.38- Miocardites 
5.39- Doenças do Pericárdio. 
5.40- Cardiomiopatia Hipertrófica. 
5.41- Cardiomiopatia Restritiva. 
5.42- Cardiomiopatia Dilatada. 
5.43- Cardiopatia Chagásica. 
5.44- Embolia Pulmonar. 
5.45- Hipertensão Arterial Pulmonar. 
5.46- Doença Cardiovascular no Idoso. 
5.47- Doença Cardiovascular na Mulher. 
5.48- Cardiopatia e Gravidez. 
5.49- Doença Hipertensiva Específica da Gravidez. 
5.50- Exercício e o Coração. 
5.51- Cirurgia Cardíaca. 
5.52- Manuseio do paciente submetido cardíaca. 
5.53- Marca passo. 
5.54- Estudo Eletrofisiológico. 
5.55- Anomalias Cardiovasculares de HIV. 
5.56- Tumores primários do coração. 
5.57- Traumas Cardíacos. 
5.58- Emergências hipertensivas. 
5.59- Edema Agudo de Pulmão. 
5.60- Cardioversão e desfibrilação 
5.61- Drogas Cardiotóxicas. 
5.62- Reabilitação Cardíaca. 
5.63- Parada Cardíaca e Ressuscitarão Cardiopulmonar e Cerebral. 
 
6- SIG (Special Group of Interest) de Cardiologia - Moderador local: Dr. Cesimar 
Severiano do Nascimento. 
 Local: Sala RUTE/Telemedicina – 3º Andar do HUOL. 
 Calendário de temas disponível em www.rute.rnp.br/documentos  
 
7- Seminários de orientação para produção científica 
7.1- Tem como objetivo apoiar a produção científica necessária para a conclusão da residência 
de cardiologia (elaboração do TCC); 
7.2- Cada residente deverá escolher uma linha de pesquisa e um orientador para 
desenvolvimento do seu TCC. O nome do projeto a ser desenvolvido, bom como o do orientador, 
deve ser encaminhado à Dra. Rosiane Diniz, coordenadora de ensino e pesquisa, para o devido 
acompanhamento (rosianevzdiniz@gmail.com). Aqueles que não encaminharem o projeto (ver 
cronograma) terão um orientador designado pela coordenação e este ficará responsável pelo 
acompanhamento de um projeto para elaboração do TCC daquele residente; 
7.3- As atividades teóricas do eixo de ensino e pesquisa servirão de apoio à iniciação científica 
e elaboração do TCC. 
 
 

Módulo de Bioestatística para 2014: 
 
 

 
 

MÊS MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

DIAS 17 e 31 14 e 28 12 e 26 09 

http://www.rute.rnp.br/documentos
mailto:rosianevzdiniz@gmail.com
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Cronograma para apresentação do TCC: 
 

2014 2015 2016 

03 04 05 06 07 08 09 a 12 01 a 07 08 a 09 10 a 12 01 a 03 

Definição do 
orientador e do 

projeto 
         

  
Encaminhamento do 

projeto à coordenação 
de ensino e pesquisa 

       

   
Submissão ao 

CEP HUOL 
      

     Desenvolvimento do projeto    

        Redação do TCC   

         
Preparo para 
submissão 

 

          
Entrega 
do TCC 
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ATIVIDADES AMBULATORIAIS 

 

 

AMBULATÓRIOS CardioHUOL – TARDE 

Segunda feira Terça feira Quarta feira Quinta feira Sexta feira 

Dra Isabela Dr. Fábio Dra. Carla Dr. Fábio 
Dra. 

Cristiane 

R2 - Cardio R2 - Cardio R1 - CM 
R1 – CM 

R1 - Cardio 
 

Dr. Nestor Residentes Dra. Rosiane 
Dr. 

Stefersom 
Dr. Ricardo 

R1- Cardio 
R2 – CM 

R1 – Cardio 
R2 – CM 

R2 - Cardio 
R1 - Cardio 

R2 – Cardio 
R2 - CM 

R1 – CM 
R2 - CM 

Dr. Ricardo Dr. Júlio Dr. Ricardo Dr. Júlio *  

R1 - CM R2 – Cardio R2 - CM R2 - Cardio  

  Dr. Gustavo Dr. Gustavo  

1- A distribuição é flexível desde que não haja prejuízo para o serviço e residência. 
2- No período em que não tiver R2 de Cardiologia o R1 de Cardiologia pode ocupar os seus 
ambulatórios. 
3- Quando o ambulatório terminar o residente deve ser distribuído com os restantes. 
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RODÍZIO DE CARDIOPEDIATRIA 

 

 

CORONOGRAMA DO RODÍZIO DE CARDIOPEDIATRIA* 

SEGUNDO ANO DA RESIDÊNCIA DE CARDIOLOGIA 

DIA 
 

HORÁRIO 

Segunda 
feira 

Terça  
feira 

Quarta  
feira 

Quinta  
feira 

Sexta  
feira 

8 às 12h Cardiopediatria Cardiopediatria Cardiopediatria Cardiopediatria Cardiopediatria 

14 às 18h Cardiopediatria Cardiopediatria Cardiopediatria Cardiopediatria Cardiopediatria 

*REALIZADO NO HOSPITAL PROCAP – RECIFE/PE 
 
 
 
 
 

RODÍZIO DE CIRURGIA CARDÍACA 

 
 

 

CORONOGRAMA DO RODÍZIO DE CIRURGIA CARDÍACA* 

SEGUNDO ANO DA RESIDÊNCIA DE CARDIOLOGIA 

DIA 
 

HORÁRIO 

Segunda 
feira 

Terça 
feira 

Quarta 
feira 

Quinta 
feira 

Sexta feira 

7 às 12h 
Cirurgia 
Cardíaca 

Cirurgia 
Cardíaca 

Cirurgia 
Cardíaca 

Cirurgia 
Cardíaca 

Cirurgia 
Cardíaca 

10 às 11h30     

Sessão 
Clínica 

CardioHUOL 

14 às 18h 
Cirurgia 
Cardíaca 

Cirurgia 
Cardíaca 

Cirurgia 
Cardíaca 

Cirurgia 
Cardíaca 

Cirurgia 
Cardíaca 

17 às 18h 
Atividade 

teórica 
Curso de 

ECG 
   

É Obrigatório a participação dos Residentes da Sessão CardioHUOL e atividades teóricas. 
O Residente no estágio da Cirurgia Cardíaca deverá fazer o pré e pós-operatório além de das 
cirurgias cardíacas. 
OBS: As sessões das sextas feiras deverão ser assistidas pelos internos de CM, residentes, 
preceptores e convidados. 
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RODÍZIO DE ENFERMARIA PARA R1 E R2 DE CARDIOLOGIA 

 
 

 

CORONOGRAMA DO RODÍZIO DE ENFERMARIA 

PARA R1 E R2 DE CARDIOLOGIA 

DIA 
 

Preceptor 
HORÁRIO 

Segunda  
feira 

Terça  
feira 

Quarta 
feira 

Quinta  
feira 

Sexta  
feira 

Dra. Sanali Dr. Cesimar Dr. Nestor Dra. Carla Dr. Fábio 

Enfermaria 
7 às 10h 

Doutorandos 
Residentes 

Doutorandos 
Residentes 

Doutorandos 
Residentes 

Doutorandos 
Residentes 

Doutorandos 
Residentes 

Heart Team 
8 às 9h 

 

Dra Mª Sanali 
Dra. Crsitiane 
Dr. Cesimar 

    

Atividade Teórica 
10 às 11h30 

 
Atividade 
Teórica 

Clube do ECG VIC 
Sessão Clínica 
CardioHUOL 

14 às 17h 

Ambulatórios 
Dr. Nestor 
Dr. Ricardo Jorge 
Dra. Isabella 

Ambulatórios 
Dr. Júlio 
Dr. Fábio 
CardioResidência 

Ambulatórios 
Dr. Ricardo Jorge 
Dra Rosiane Diniz 

AMIIC 

Ambulatórios 
Dr. Fabio 
Dr. Gustavo 
Torres 

Ambulatórios 
Dr. Ricardo 
Dra. Cristiane 
Dr. Gustavo 

17 às 18h Atividade teórica   

Atividade 
teórica 

Opcional 
Sessão 

CardioHUOL 
ECG 

 

AMIIC – Ambulatório Interprofissional de Insuficiência Cardíaca. 
VIC – Visita Interprofissional de Cardiologia 
OBS: AS VISITAS NAS ENFERMARIAS DEVERÃO SER REALIZADAS ATÉ AS 10:OO HORAS TENDO EM VISTA 
AS OUTRA ATIVIDADES A PARTIR DAS 10:OO HORAS 
 

COBERTURA NOS FINAIS DE SEMANA: O Preceptor dará assistência aos Residentes e 
Internos de Clínica Médica. 

 

 Dra Sanali Paiva 

 Dra. Carla Suely. 

 Dr. Cesimar Nascimento. 

 Dr. Nestor Rodrigues. 

 Dra. Cristiane Pita 

 Dr. Fábio Mastrocolla 
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RODÍZIO DE ERGOMETRIA E ECOCARDIOGRAFIA PARA 

RESIDENTES DO PRIMEIRO E SEGUNDO ANO DE CARDIOLOGIA 

 
 

 

CORONOGRAMA DO RODÍZIO DE ERGOMETRIA E ECOCARDIOGRAFIA 

PARA R1 E R2 DE CARDIOLOGIA 

DIA 
 

HORÁRIO 

Segunda  
feira 

Terça  
feira 

Quarta 
feira 

Quinta  
feira 

Sexta  
feira 

7 às 12h 

Ecocardiografia 

Valério 
Cícero Tibério 
George Fonseca 

Ecocardiografia 

 Valério 
Ricardo Medeiros 
George Fonseca 

Ecocardiografia 

Dr. Valério 
Dr. Ricardo Medeiros 
Dr Cícero Tibério 

Ecocardiografia 

Valério 
Ricardo Medeiros 
George Fonseca 

TCP 

Eliane Pereira 
*Ecocardiografia 

Valério 
Ricardo Medeiros 
Cícero Tibério 

10 às 11h30     
Sessão Clínica 
CardioHUOL 

14 às 17h 
Ergometria 

Eliane Pereira 
Ecoestresse 

Carla Suely 
Ergometria 

Eliane Pereira 
Ergometria 

Eliane Pereira 
Ecocardiografia 

 

17 às 18h Atividade teórica   
Atividade teórica 

Opcional 
 

*Se não houver Ergoespirometria. 
TCP = Teste Cardiopulmonar (ergoespirometria) 
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RODÍZIO DE HEMODINÂMICA RESIDENTES DO PRIMEIRO E 

SEGUNDO ANO DE CARDIOLOGIA 

 
 

 

CORONOGRAMA DO RODÍZIO DE HEMODINÂMICA 

PARA O R1 DE CARDIOLOGIA 

DIA 
HORÁRIO 

Segunda  
feira 

Terça  
feira 

Quarta 
feira 

Quinta  
feira 

Sexta  
feira 

8 às 12h 
Hemodinâmica 

 
Hemidinâmica 

 
Hemodinâmica 

 
Hemodinâmica 

 
Hemodinâmica 

 

10 às 11h30     
Sessão Clínica 
CardioHUOL 

14 às 17h 
Eletrofisiologia 

 
Hemodinâmica 

 
Hemodinâmica 

 

Hemodinâmica 
Marcapasso 

 

Hemodinâmica 
 

17 às 18h 
Atividade 

teórica 
  

Atividade teórica 
Opcional 

 

(*) QUANDO NÃO HOUVER PROCEDIMENTO NO HUOL. 
O Residente da Cardiologia na Hemodinâmica prescreverá os pacientes na hemodinâmica, 
preparará e acompanhará os pacientes que foram ou serão submetidos a intervenções neste 
setor  
Sessão das sextas feira: 
10:00 as 10:40 horas: Casos clínicos apresentado pelos internos, intercalados por aula do 
preceptor. 
10:40 as 11:30 horas: Diretrizes apresentadas pelo Residente da CM, intercaladas por Estudos 
pelo Residente CardioHUOL. 
 
 

 

CORONOGRAMA DO RODÍZIO DE HEMODINÂMICA 

PARA O R2 DE CARDIOLOGIA 

DIA 
HORÁRIO 

Segunda  
feira 

Terça  
feira 

Quarta 
feira 

Quinta  
feira 

Sexta  
feira 

8 às 12h 
Hemodinâmica 

 

Hemidinâmica 

 
Hemodinâmica 

 
Hemodinâmica 

 

Hemodinâmica 

 

10 às 11h30     
Sessão Clínica 
CardioHUOL 

14 às 17h 
Hemodinâmica 
Eletrofisiologia 

Hemodinâmica 
 

Hemodinâmica 
 

Hemodinâmica 
Marcapasso 

 

Hemodinâmica 
 

17 às 18h 
Atividade 

teórica 
  

Atividade teórica 
Opcional 

 

- O Residente da Cardiologia na Hemodinâmica prescreverá os pacientes na hemodinâmica, 
preparará e o acompanhará os pacientes que foram ou serão submetidos a intervenções neste 
setor. 
- Quando não tiver EEF ou MP o residente deverá ser deslocado para hemodinâmica 
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RODÍZIO DE IMAGENS EM CARDIOLOGIA PARA OS RESIDENTES 

DO SEGUNDO ANO DE CARDIOLOGIA (15 DIAS) 

 
 

 

CORONOGRAMA DO RODÍZIO DE IMAGENS EM CARDIOLOGIA 

PARA O R2 DE CARDIOLOGIA 

DIA 
HORÁRIO 

Segunda  
feira 

Terça  
feira 

Quarta 
feira 

Quinta  
feira 

Sexta  
feira 

8 às 12h 

RNM 
Medicina 
Nuclear 

Tomografia 

RNM 
Medicina Nuclear 

Tomografia 

RNM 
Medicina 
Nuclear 

Tomografia 

RNM 
Medicina Nuclear 

Tomografia 

RNM 
Medicina 
Nuclear 

Tomografia 

10 às 11h30     
Sessão Clínica 
CardioHUOL 

14 às 17h 

RNM 
Medicina 
Nuclear 

Tomografia 

RNM 
Medicina Nuclear 

Tomografia 

RNM 
Medicina 
Nuclear 

Tomografia 

RNM 
Medicina Nuclear 

Tomografia 

RNM 
Medicina 
Nuclear 

Tomografia 

17 às 18h 
Atividade 

teórica 
  

Atividade teórica 
Opcional 

 

O Obrigatório a participação dos Residentes da Sessão CardioHUOL e atividades teóricas 
 
Sessão das sextas feira: 
10:00 às 11:30 horas: Sessão CardioHUOL. 
OBS: As sessões das sextas feiras deverão ser assistidas pelos doutorandos, residentes, 
preceptores e convidados. 
 
 

RODÍZIO DE UTI E PS DA CARDIOLOGIA PARA OS RESIDENTES 

DO PRIMEIRO E SEGUNDO ANO DE CARDIOLOGIA 

 
 

 

CORONOGRAMA DO RODÍZIO DE UTI E PS DA CARDIOLOGIA  

PARA O R2 DE CARDIOLOGIA 

DIA 
HORÁRIO 

Segunda  
feira 

Terça  
feira 

Quarta 
feira 

Quinta  
feira 

Sexta  
feira 

7 às 11h 
UTI 

Pronto Socorro 
UTI 

Pronto Socorro 
UTI 

Pronto Socorro 
UTI 

Pronto Socorro 
UTI 

Pronto Socorro 

10 às 11h30     
Sessão Clínica 
CardioHUOL 

13 às 17h 
UTI 

Pronto Socorro 
UTI 

Pronto Socorro 
UTI 

Pronto Socorro 
UTI 

Pronto Socorro 
UTI 

Pronto Socorro 

17 às 18h 
Atividade 

teórica 
Curso de ECG    

O Obrigatório a participação dos Residentes da Sessão CardioHUOL e atividades teóricas 
Assistência ao PS em casos de EMERGÊNCIAS. 
OBS: As sessões das sextas feiras deverão ser assistidas pelos doutorandos, residentes, 
preceptores e Convidados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos PCPs dos dois PRMC do estado do Rio Grande do Norte 

mostrou que os dois programas são semelhantes quanto às atividades 

desenvolvidas. Entretanto, o PRMC do HUOL apresenta corpo de preceptoria 

mais robusto, assim como maior produção científica. Ambos os programas são 

novos e ainda em fase de amadurecimento.  

De acordo com a percepção obtida pela participação de 100% dos 

residentes no preenchimento do questionário (incluindo egressos e ativos dos 

dois programas), eles parecem satisfeitos com a formação recebida, embora 

algumas fragilidades tenham sido levantadas e devam ser resolvidas com maior 

brevidade, como a melhoria das atividades teóricas e ambulatoriais do HCor e a 

necessidade de um serviço de urgências no HUOL. 

Os dois serviços apresentam características bem diferentes. No público, 

há mais acessos aos pacientes, mais autonomia do residente, mais ambulatórios 

e enfermarias, assim como maior programação teórica como aulas e discussões 

científicas – justificado por ser uma instituição de ensino – além de preceptores 

mais “academicistas” e com mais titularidade. Há, porém, uma certa burocracia 

e lentidão na resolução de determinadas situações, muitas vezes relacionada ao 

custo e/ou a não padronização pelo SUS. Já o privado apresenta-se com maior 

poder de resolução pelo fato de os custos não serem da instituição. No entanto, 

o fato de os pacientes serem de médicos que muitas vezes não tem relação com 

a residência diminui a autonomia do residente e dificulta o ensino, tanto do ponto 

de vista ambulatorial como nas enfermarias. O residente, em determinadas 

situações, torna-se um mero expectador. Outro fato a ser considerado é o de os 

preceptores, muitas vezes, serem mais assistencialistas do que “academicistas”. 

A avaliação dos PRMCs possibilitou identificar as fortalezas de cada 

programa, assim como os aspectos a serem aprimorados. Permitiu, também, a 

observação de dificuldades na aceitação de algumas normativas contidas na 

resolução da CNRM pelo residente, como a participação em atividades como 

bioestatística, epidemiologia e metodologia da pesquisa. Além disso, o estudo 

evidenciou as já destacadas necessidades de melhoria da formação técnica 

específica, como na urgência e emergência. Desta forma, nossos resultados 
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possibilitarão elaborar estratégias para aprimoramento continuado dos PRMC do 

estado.  

Ademais, possibilitou a elaboração do manual do residente em 

cardiologia, contendo, inclusive, o detalhamento do sistema de avaliação do 

residente, que poderá servir de modelo para outros programas de residência 

médica. 
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