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RESUMO 
 

Introdução: Objective Structured Practical Examination (OSPE) é um método de 

avaliação de habilidades práticas que utiliza ambiente simulado e controlado, 

largamente utilizado no processo ensino-aprendizagem em todo o mundo. A 

UFRN dispõe de Laboratório de Habilidades Clínicas, contudo a avaliação de 

habilidades ainda não está devidamente estruturada nas áreas cirúrgicas, sendo 

essa uma demanda dos estudantes. Objetivos: O objetivo geral desse estudo é 

implementar o método Objective Structured Practical Examination (OSPE) como 

instrumento de avaliação em Cirurgia Geral do curso de medicina da UFRN, 

além de avaliar a utilização do método na perspectiva dos estudantes do 

internato. Metodologia: A estratégia foi dividida em duas etapas: na primeira 

foram elaboradas e/ou revisadas 10 estações de OSPE, incluindo listas de 

materiais para montagem de cada cenário e respectivos checklists. Um teste 

com algumas estações foi realizado com professores do internato de cirurgia 

geral e residentes de áreas cirúrgicas para ajustes. Na segunda etapa, foram 

selecionadas 4 estações e aplicadas a dois grupos de 16 estudantes do internato 

de Cirurgia Geral, em duas ocasiões distintas, onde estes foram avaliados, 

desempenhando também o papel de avaliador dos colegas. Ao final da atividade 

um questionário foi aplicado para avaliar a atividade na perspectiva dos 

estudantes. Resultados: As 10 estações elaboradas com a lista de materiais 

ficarão sob a responsabilidade da coordenação do Laboratório de Habilidades da 

UFRN. Na etapa de aplicação das estações, as notas atribuídas pelos 

professores e pelos estudantes “avaliadores” mostraram uma associação forte 

em duas estações: intubação orotraqueal (R = 0,79 e p=0,002) e troca de sonda 

de gastrostomia (R = 0,78 e p=0,003). Essa associação também foi observada, 

embora moderada, nas  estações de punção torácica para descompressão de 

pneumotórax hipertensivo (R = 0,70 e p = 0,012) e de sutura de face e 

conhecimento de materiais necessários para sua realização .(R = 0,44 e p = 

0,152). Os estudantes avaliaram positivamente a atividade nos três blocos do 

questionário: grau de satisfação quanto à avaliação, avaliação quanto às 

estações e avaliação sobre sua participação na atividade. Conclusão: A 

utilização do OSPE, conforme proposto, apresenta condições estruturais e 

técnicas favoráveis e um corpo docente qualificado para sua implantação na 
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avaliação de habilidades em Cirurgia Geral dos estudantes do curso de medicina 

da UFRN, qualificando assim, o sistema de avaliação nessa área.   

Palavras-chave: Educação Médica; Avaliação; OSPE  
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ABSTRACT  

Introduction: Objective Structured Practical Examination (OSPE) is a method of 

assessment of practical skills using simulated and controlled environment, 

widely used in the teaching-learning worldwide. UFRN has Clinical Skills 

Laboratory, however the skills assessment is not yet properly structured in 

surgical areas, this is a demand of the students. Objectives: The general 

objective of this study is to implement the method Objective Structured 

Practical Examination (OSPE) as an evaluation tool in General Surgery of 

medical school UFRN, and to evaluate the use of the method from the 

perspective of students of the boarding school. Methodology: The strategy was 

divided into two stages: the first were prepared and / or revised 10 stations 

OSPE, including lists of material for assembly of each scenario and their 

checklists. A test with some stations was carried out with the boarding school 

teachers of general surgery, residents of surgical areas for adjustments. In the 

second stage, four stations were selected and applied to two groups of 16 

students of General Surgery internship, on two separate occasions, where they 

were evaluated, also playing the role of evaluator of colleagues. At the end of 

the activity a questionnaire was used to evaluate the activity from the 

perspective of students. Results: 10 stations drawn up the list of materials will 

be under the responsibility of coordination of the Skills Laboratory of UFRN. In 

the seasons application stage, the marks awarded by teachers and students 

"evaluators" have shown a strong association in two seasons: intubation (R = 

0.79 and p = 0.002) and exchange gastrostomy tube (R = 0.78 p = 0.003). This 

association was also observed, although moderate, in the thoracic puncture 

stations for decompression of tension pneumothorax (R = 0.70 and p = 0.012) 

and suture face and knowledge of materials needed for its realization. (R = 

0.44 and p = 0.152). Students positively evaluated the activity questionnaire in 

the three blocks: degree of satisfaction with the assessment, as the seasons 

and evaluation of their participation in the activity. Conclusion: The use of 

OSPE, as proposed, has structural and technical favorable conditions and a 

faculty qualified for its implementation in the evaluation of skills in General 

Surgery of students of medical school UFRN, thereby qualifying the evaluation 

system in this area.                 Keywords: Medical Education; Evaluation; OSPE 
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1. INTRODUÇÃO   

Ao longo dos anos, se vem observando que a formação dos profissionais 

de saúde tem sido pautada no uso de metodologias conservadoras (ou 

tradicionais), de maneira fragmentada e reducionista. O ensino e avaliação de 

habilidades práticas nas escolas médicas tem despertado interesse e é motivo 

de discussão nas últimas décadas. O método reducionista, científico ou 

mecânico, reduz as potencialidades da realidade e o estudo das partes não 

permite conhecer o funcionamento do organismo, devendo-se buscar um 

conhecimento que possa ser transmitido de maneira transdisciplinar e holística. 

Considerando que os conceitos vêm se modificando rapidamente, é necessário 

pensar em uma metodologia para uma prática de uma educação libertadora, 

com foco na formação de um profissional ativo e apto a aprender novos 

conhecimentos1,2.   

Nesse sentido, no campo da educação médica, para que seja possível 

realizar transformações é necessário um suporte de capacitação docente 

permanente, ao longo de sua atuação profissional, pois é nele (no professor) 

que a força motriz se desenvolve. Particularmente na área da medicina, o 

professor é visto, e até escolhido, como um profundo conhecedor do assunto 

que deve ensinar e, muitas vezes, este aspecto não é suficiente para garantir 

sua competência docente. Nos últimos anos, a reorientação da formação 

médica e das profissões de saúde tem sido motivo de grandes discussões, que 

se refletem no melhor entendimento de que isso pode ser melhorado com 

estímulo à qualificação pedagógica3. O docente deve ser visto como agente de 

transformação, passando de detentor do conhecimento para o papel de 

facilitador e provocador epistemológico e, para isso, precisa ser valorizado, 

reconhecendo o papel da educação permanente na construção de sua 

expertise como profissional da saúde, pesquisador e educador. Uma estratégia 

na mudança de postura do corpo docente é a utilização de experiências de vida 

e de ensino como fator gatilho para o processo de revisão de práticas e tomada 

de consciência quanto às exigências atuais da sociedade contemporânea4.  

No Brasil, a RESOLUÇÃO no 3, DE 20 DE JUNHO DE 2014, do 

Ministério da Educação, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do 

curso de graduação em Medicina, que estabelecem em seu Art. 4o: “Dada a 
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necessária articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas 

do egresso, para o futuro exercício profissional do médico, a formação do 

graduado em Medicina desdobrar-se-á nas seguintes áreas: I - Atenção à 

Saúde; II - Gestão em Saúde; e III - Educação em Saúde” 5.   

Nesse sentido, faz-se necessário destacar o conceito de competência, 

que no contexto da formação médica é um termo complexo e envolve a 

articulação do aprendizado nas esferas cognitiva, psicomotora e socioafetiva. 

Dessa forma, ao pensar um programa educacional utilizando esse princípio de 

organização curricular, não se pode estar preso a um ensino por conteúdos, 

fragmentado, pouco flexível, pautado no encadeamento de disciplinas e 

desprovido do dinamismo necessário para atender às frequentes demandas por 

mudanças do mundo atual6,7. Em outra definição, o conceito de competência na 

formação do profissional da área da saúde é entendido como a capacidade de 

um indivíduo de cuidar do outro, colocando em ação conhecimentos, 

habilidades e valores necessários para prevenir e resolver problemas de saúde 

em situações específicas do exercício profissional, traduzindo-se em resposta 

adequada às necessidades e demandas dos indivíduos e coletividades que 

assiste, mediante o exercício eficiente da atuação profissional e a participação 

ativa, consciente e crítica no mundo do trabalho e na esfera social em que 

atua8.   

Um dos aspectos importantes no avanço da reorientação da formação 

médica no Brasil tem sido a prática do ensino em ambientes simulados, que 

vem se desenvolvendo ao longo dos anos, tanto para habilidades técnicas 

quanto humanísticas. Nas DCNs do curso de graduação em medicina, a seção 

III Parágrafo IV estabelece que o estudante deve “aprender em situações e 

ambientes protegidos e controlados, ou em simulações da realidade, 

identificando e avaliando o erro, como insumo da aprendizagem profissional e 

organizacional e como suporte pedagógico”5. Estudos atuais em educação 

médica ressaltam os benefícios associados a delineamentos curriculares mais 

inovadores, que adotam metodologias ativas de ensino, pequenos grupos de 

debate, inserção precoce dos estudantes nos serviços e avaliação de 

habilidades práticas. A metodologia construtivista de ensino-aprendizagem e a 
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integração teoria/prática buscam substituir processos de memorização e de 

transferência fragmentada de informações do professor para o estudante9.   

Uma estratégia utilizada para potencializar a integração teoria-prática é a 

utilização de ambientes simulados, o que tem promovido um grande 

desenvolvimento na educação médica. O ensino com base em simulação tem 

se estabelecido, tanto na graduação como na pós-graduação lato sensu, como 

uma estratégia que promove um certo grau de autonomia ao estudante, graças 

a um ambiente controlado e seguro10. Nesse ambiente é possível simular um 

paciente com determinada doença, utilizando atores, para avaliação de 

habilidades, incluindo aquelas de comunicação, como também utilizar  

manequins que vão desde os mais simples aos manequins de alta fidelidade 

para avaliação de diversas habilidades práticas11. Como vantagens do ensino 

em ambientes simulados estão o controle de fatores externos, padronização 

dos problemas apresentados e a oportunidade real de se fazer feedback 

positivo para os estudantes, aumentando o autoconhecimento e a confiança 

destes12. Assim, a construção dessa integração teoria-prática é possível na 

medida em que o estudante tem a prática, a ação própria e, também, na 

medida em que ele se apropria de teoria, suficientemente crítica, para dar conta 

das qualidades e dos limites de sua prática. Portanto, na integração teoria-

prática a utilização de situações simuladas ou reais ajuda a construir novos 

saberes, implementando o desenvolvimento da formação profissional10.  

A avaliação do estudante, por ser parte fundamental do ensino, é um 

dos pontos destacados nas DCNs, conforme estabelecido no Art. 31: “as 

avaliações dos estudantes basear-se-ão em conhecimentos, habilidades, 

atitudes e conteúdos curriculares desenvolvidos”5.   

A avaliação baseada em competências efetivamente começou a ser 

discutida na década de 70. Naquela época, já se tinha a percepção da 

necessidade de instrumentos mais adequados para avaliação de habilidades, 

visto que questões de múltiplas escolhas normalmente utilizadas avaliam 

apenas o aspecto cognitivo, surgindo então o Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE), como método para avaliação de habilidades clínicas11.  

Entende-se por habilidades clínicas, como definiu Troncon13, aquelas voltadas 

para tomada da história clínica, a realização do exame físico, a interpretação 
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dos achados no raciocínio clínico subsequente e, sobretudo, a interação e a 

comunicação apropriadas com o paciente. Desde esse período tem se 

empregado o OSCE como método de avaliação formativa e somativa, inclusive 

no Brasil14,15.  

  

Nas avaliações com OSCE são elaborados cenários simulados de 

situações de diversas áreas clínicas, denominados estações, onde são 

utilizados pacientes simulados (atores) ou manequins. Durante o processo 

avaliativo, os estudantes são submetidos a um número pré-estabelecido de 

estações diferentes, com tempo também pré-definido e igual para todas, com 

objetivo de manter o fluxo uniforme dos estudantes em cada uma delas. As 

tarefas a serem executadas pelos estudantes são expostas de maneira clara e 

observadores medem o desempenho do estudante por meio de um checklist 

em que cada etapa da tarefa é pontuada11.   

  

Recentemente duas revisões feitas pela Association for Medical  

Education in Europe Guide (AMEE Guide)16,17 revisitaram os principais pontos 

do OSCE. A primeira16 aborda os aspectos teóricos do OSCE, explorando o 

seu desenvolvimento histórico, o seu lugar dentro da gama de instrumentos de 

avaliação e suas principais aplicações. A segunda17 se propõe a discutir 

questões que visam assegurar a qualidade de programas no âmbito do OSCE. 

Esta ressalta que para o sucesso de um programa que utiliza essa metodologia 

é fundamental que a equipe trabalhe em constante colaboração, para promover 

o desenvolvimento de um banco de estações eficazes em consonância com o 

programa de ensino, formação examinador, treinamento dos pacientes 

padronizados, garantindo aspectos como reprodutibilidade e validade.  

 

Ao longo do desenvolvimento e estabelecimento da OSCE, em várias 

escolas médicas do mundo surgiu um formato mais especificamente destinado 

à avaliação de habilidades psicomotoras denominado Objective Structured 

Practical Examination (OSPE)18,19, também chamado em português “avaliação 

estruturada em desempenho de atividade prática”. Este formato tem sido 

aplicado para avaliação em diversas áreas durante a formação e tem se 
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revelado desafiador entre os estudantes de medicina, despertando grande 

interesse dos mesmos. Os resultados de alguns estudos20,21 que comparam o 

OSPE com os métodos tradicionais de avaliação apontam para uma 

superioridade do primeiro na discriminação da qualidade do desempenho de 

estudantes, inclusive no exercício de laboratório.  

Nas avaliações, a exemplo do OSCE, são elaborados cenários 

simulados de situações, denominados estações, onde são utilizados pacientes 

simulados (atores) ou manequins, com o objetivo de se avaliar o desempenho 

do estudante na realização de determinada habilidade prática , de forma  

objetiva, colocando-o no ponto de execução da tarefa. Durante o processo 

avaliativo, os estudantes são submetidos a um número pré-estabelecido de 

estações diferentes, com tempo também pré-definido e igual para todas as 

estações. As tarefas a serem executadas pelos estudantes são expostas de 

maneira clara e observadores medem o desempenho do estudante por meio 

de um checklist em que cada etapa da tarefa é pontuada15. 

Recentemente o estudo realizado por Pramod et al. 21 analisou a 

percepção de 74 estudantes de medicina submetidos a 10 estações de OSPE e 

observou que 82,4% deles a consideraram o método de avaliação melhor do 

que os exames práticos convencionais. A maioria avaliou positivamente o 

método no momento em que eram testados os conhecimentos e as habilidades 

e, curiosamente, 78,5% dos estudantes consideraram que o estresse foi menor 

que nas avaliações tradicionais. Os estudantes (67,5%) também consideram 

que o OSPE pode ser capaz de modificar os métodos de ensino.  

No Brasil a implantação da avaliação de habilidades em escolas com 

ensino tradicional enfrenta algumas resistências e dificuldades tanto por parte 

de estudantes como de docentes, como mostra um estudo realizado em 200422. 

Mais da metade dos estudantes relatou dificuldades em controlar o tempo, 

assim como o estresse, por ocasião desse tipo de avaliação. Quanto aos 

professores, embora reconhecessem a precisão da OSCE, criticaram suas 

limitações para a avaliação de uma abordagem integrada, além do tempo e 

esforço exigidos para a preparação e realização da atividade22. Isso demonstra 

ainda uma questão cultural onde a avaliação parece não ser vista como uma 

prioridade no ensino.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pramod%20Kumar%20GN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25882148
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Os estudos de revisão do AMEE Guide16,17 apontam uma série de 

vantagens para estudantes e professores envolvidos em avaliações de 

habilidades, destacando-se entre estas: maior integração do professor no 

método de avaliação, maior interesse dos estudantes, maior interação entre o 

estudante e a instituição de ensino, maior número de estudantes sendo 

avaliados em curto período de tempo, facilidade de adaptar-se ao ambiente 

disponibilizado. Algumas limitações também são observadas, uma vez que 

devemos considerar a possibilidade de fadiga do avaliador (especialmente 

quando da utilização de checklist extensos), necessidade de uma boa equipe 

de organização pela complexidade do preparo da atividade (de maneira que as 

estações tenham igual tempo, clareza nas tarefas...), custo maior para 

elaboração da atividade, eventuais críticas pela falta de interação real com o 

paciente, necessidade de mobilização, em geral, de um maior número de 

professores do que nos métodos tradicionais de avaliação, risco de um baixo 

desempenho do estudante pelo estresse.   

Alguns autores23,24 investigaram a participação dos estudantes como 

avaliadores e a percepção destes sobre os métodos de avaliações de 

habilidades, revelando alto grau de satisfação e significativo impacto sobre o 

aprendizado. Os autores consideram que utilização de estudantes como 

avaliadores é uma estratégia que certamente aumentará a possibilidade de 

emprego efetivo do método, pois um dos fatores limitantes para este tipo de 

avaliação é a disponibilidade de pessoal. Além disso, os custos com a 

execução do exame serão substancialmente reduzidos, aspecto importante em 

muitos centros.   

Um dos aspectos mais importantes na estruturação de um programa de 

avaliação diz respeito a alguns itens considerados critérios fundamentais para 

determinar a utilidade de um determinado método de avaliação: a 

confiabilidade, que diz respeito ao grau em que a medida é precisa e 

reprodutível, a validade – que  traduz se as medidas de avaliação propostas 

avaliam efetivamente o “que” deve realmente ser avaliado, a viabilidade – que 

se relaciona com a sua possibilidade de execução, assim como com a 

aceitabilidade alunos e professores, o impacto sobre a aprendizagem 
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futura e prática e os custos implicados para o formando individual, a instituição 

e sociedade em geral25.    

O curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) dispõe de um Laboratório de Habilidades Clínicas, com espaço físico 

razoável, infraestrutura e acervo adequados para realização de vários 

procedimentos indispensáveis para a formação profissional dos graduandos em 

medicina. No entanto, este espaço ainda é pouco utilizado para o ensino de 

habilidades em ambiente simulado, por parte de professores e, 

consequentemente, de estudantes, embora a avaliação de habilidades, 

utilizando o OSCE, venha estimulando  o uso mais frequente deste espaço.   

A avaliação de habilidades clínicas com OSCE começou a ser utilizada 

no âmbito do curso de graduação em medicina da UFRN em 2008, durante o 

internato de Clínica Médica e, gradativamente, veio se consolidando também 

no internato de Pediatria e, de forma mais incipiente, no internato de 

Tocoginecologia e Cirurgia Geral. Várias outras disciplinas no curso, entre elas 

Infectologia, Neurologia, Nefrologia e Urologia, também têm empregado o 

método, porém ainda de forma esporádica, não sistematizada, para avaliação 

formativa e somativa em alguns períodos antes do internato. Isso tem 

contribuído para uma aceitação e interesse por parte dos estudantes, assim 

como um incentivo ao corpo docente para a consolidação do método no curso.   

No entanto, ainda nos deparamos com alguns segmentos do curso, 

como a área cirúrgica, com uma menor adesão à avaliação de habilidades. 

Sabe-se das dificuldades quando da necessidade de implantação desse tipo de 

avaliação em cursos com ensino tradicional. Entre elas estão a disponibilidade 

de tempo do corpo docente, o desconhecimento de alguns deles sobre o 

próprio método e, principalmente, a falta de organização de equipes ou 

comissões de avaliação dentro da institução22.   

Na medida em que o OSPE tem sido largamente utilizado para avaliação  

em várias áreas da medicina, pensamos em contribuir com o avanço desse 

processo na UFRN, propondo uma reestruturação da avaliação de habilidades 

para a Cirurgia Geral, por ser uma estratégia adequada para avaliação de 
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procedimentos técnicos da área cirúrgica, mais objetivo, compatível com as 

características do pragmatismo dos próprios profissionais dessa área.   
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral   

Implementar o método Objective Structured Practical Examination 

(OSPE) como instrumento de avaliação em Cirurgia Geral do curso de medicina 

da UFRN.  

2.2 Objetivos Específicos  

Elaborar as listas de materiais para a reprodução de estações a serem 

no utilizados por professores na avaliação na área de Cirurgia Geral da UFRN.  

Avaliar a utilização do OSPE na perspectiva dos estudantes do internato 

em Cirurgia Geral do curso de medicina da UFRN. 
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3. METODOLOGIA  

O estudo, desenvolvido entre os meses de fevereiro e outubro de 2015, 

ocorreu em duas etapas. A primeira se deu com a elaboração de roteiros com 

os materiais para utilização das estações de OSPE e a elaboração das 

mesmas, incluindo os checklist. Na segunda fase foi feita uma avaliação de 

alguns aspectos da atividade na perspectiva dos estudantes, após a aplicação 

de algumas estações elaboradas na avaliação de estudantes do internato em 

Cirurgia Geral.    

A primeira etapa teve início com visitas ao Laboratório de Habilidades 

Clínicas da UFRN no sentido de detectar os materiais disponíveis para ensino 

e/ou realização de avaliação em ambiente simulado e buscar roteiros já 

existentes, visto que o mesmo encontra-se em funcionamento servindo a vários 

segmentos do curso de medicina. Neste sentido, encontramos materiais e 

roteiros definidos para algumas estações, como a “intubação oro-traqueal” e 

“sondagem vesical”, que são objeto de aulas sistematicamente realizadas no 

Laboratório de Habilidades Clínicas para o curso de medicina.   

A partir desse ponto, fizemos uma discussão com alguns professores 

envolvidos com o ensino e avaliação de habilidades e foi iniciada a elaboração 

e/ou revisão de estações, com a discriminação de materiais para a montagem 

das mesmas, considerando a estrutura física, materiais disponíveis e, 

especialmente, os conteúdos eleitos como relevantes para a avaliação de 

habilidades cirúrgicas dos estudantes do internato.  

 Após a elaboração de 10 estações, realizamos um teste em 5 delas, 

com a presença de professores do internato de cirurgia geral e residentes das 

especialidades cirúrgicas, no primeiro semestre do ano de 2015. Nessa ocasião 

foi definido o tempo ideal para cada estação, os checklists foram revistos, no 

sentido de deixá-los mais claros. Também foram feitos ajustes tanto em relação 

ao comando, quanto aos materiais e recursos disponíveis.  

A segunda etapa se constituiu de um estudo piloto, do tipo analítico, 

observacional e transversal, envolvendo estudantes que estavam cursando o 

internato em Cirurgia Geral do curso de graduação em medicina da UFRN, 
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correspondente a dois rodízios do semestre 2015.2. Importante salientar que 

esta avaliação foi parte da avaliação final somativa desses estudantes no 

semestre.  

Para esta etapa foram selecionadas pelos professores quatro estações 

de OSPE : 1- punção torácica para descompressão de pneumotórax 

hipertensivo; 2- intubação orotraqueal; 3- troca de sonda de gastrostomia; 4- 

conhecimento de materiais necessários e realização de uma sutura facial.  

Para a realização da atividade foram seguidas as etapas essenciais a 

serem executadas imediatamente antes (aproximadamente 1 hora), deste tipo 

de avaliação: montagem do ambiente das estações com materiais e 

equipamentos necessários junto com os técnicos do Laboratório de Habilidades 

Clínicas, reunião com professores avaliadores para as instruções para a 

atividade, apresentação dos checklist e, finalmente, orientação aos estudantes 

que seriam avaliados sobre os procedimentos da atividade. Os estudantes 

ficaram na sala de confinamento onde aguardavam o início da atividade, 

sempre sob supervisão de um dos professores, sendo mantidos até serem 

convocados a seguirem o circuito das estações. Os comandos de cada estação 

foram colocados de forma visível nas portas das salas de estações, que tinham 

um fluxo estabelecido.    

Os estudantes participaram da atividade em duas ocasiões distintas. Em 

cada uma, 16 estudantes participantes foram divididos em quatro grupos de 

três estudantes e dois grupos de dois estudantes. No sentido de ampliar a 

avaliação sobre a atividade na perspectiva dos estudantes, foi determinado 

previamente que, em cada estação, um estudante participaria como “avaliador” 

do colega, usando o mesmo checklist do professor avaliador da estação, e no 

mesmo momento que este realizou sua avaliação. Isso significa que este 

estudante avaliador não seria avaliado naquela estação, visto que já conhecia a 

mesma. Alguns dos estudantes também tiveram um papel de figurante (ator) na 

estação, dando suporte ao aluno executor da tarefa. O treinamento dos 

figurantes ocorreu pouco antes do início de cada estação (no mesmo momento 

em que o aluno avaliador lia o checklist daquela estação)  e seu papel era 
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apenas de entregar o material solicitado pelo estudante que estava realizando a 

tarefa, não podendo interagir.   

Assim, os estudantes foram previamente identificados por meio de 

numeração: “1”, “2” e “3”, cabendo ao professor da estação determinar o papel 

deles (avaliado, avaliador e figurante) na estação, de maneira que o fluxo fosse 

sequencial. Alguns estudantes ao final repetiram sua participação como 

figurante para completar os grupos em três alunos. Procuramos deixar claro, 

que pelo método adotado todos os estudantes participariam das quatro 

estações oferecidas, porém essa participação ocorreria em papéis diferentes 

em cada estação, o estudante na função de “avaliador” ou de “figurante” de 

determinada estação não iria desempenhar o papel de “avaliado” daquela 

estação.        

Ao final da atividade todos os estudantes responderam um questionário 

sobre a atividade, de acordo com o seu papel nas quatro estações em que 

participaram. O questionário, a ser respondido utilizando a escala Likert, 

continha 15 perguntas (P1 a P15) divididas em três blocos (Apêndice XI). O 

mesmo foi desenvolvido com ajuda dos professores do internato em cirurgia 

geral, não tendo sido publicado e nem adaptado de nenhuma publicação.   

Bloco 1: Grau de satisfação em relação à avaliação. P1 - Método de 

avaliação aplicado; P2 - Aprendizado sobre o método propriamente dito; P3 - 

Organização da avaliação; P4 - Número de Estações; e P5 - Espaço físico 

utilizado.   

Bloco 2: Avaliação com relação às estações. P6 - Os materiais usados 

estavam adequados à tarefa exigida; P7 - O tempo disponibilizado para realizar 

a tarefa foi suficiente; P8 - O grau de dificuldade da(s) tarefa(s) foi adequado; 

P9 - Os comandos das tarefas estavam claros; e P10 - Os conteúdos 

abordados na avaliação têm relevância para a formação médica.   

Bloco 3: Avaliação sobre sua participação na atividade. P11 - “Eu estava 

motivado para participar da atividade”; P12 - “Eu entendi a tarefa”; P13 - “Meu 

desempenho na realização das tarefas foi bom”; P14 - “Consegui controlar meu 
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nível de ansiedade para realizar as tarefas”; e P15 - “Eu aprendi com a 

realização das tarefas”.   

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital  

Universitário Onofre Lopes – HUOL – UFRN através do CAAE: 

45964115.0.0000.5292 (ANEXO I). Todos os participantes assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE XII).  

 

Em relação à análise estatística, os dados foram apresentados com 

medidas de tendência central (média) e dispersão (desvio padrão) para as 

notas atribuídas pelos estudantes e professores. Utilizamos medidas de 

frequência absoluta para apresentar os resultados encontrados na aplicação 

dos protocolos. Como inferência estatística, foi utilizado o teste qui-quadrado 

para análise das diferenças entre as frequências, o teste t de Student para 

amostras independentes na análise das diferenças de médias atribuídas pelos 

avaliadores e o Coeficiente de correlação de Pearson para análise de 

associação entre as notas atribuídas pelos professores e estudantes. Em todas 

as análises, utilizamos um nível de confiança de 95% para um erro do tipo I    (p 

< 0,05). As análises foram realizadas com o auxílio do software estatístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Science, 20.0 Inc. Chicago, IL).  
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4. RESULTADOS   

Durante a primeira fase da estratégia foram elaboradas e/ou revisadas 

10 estações que consideramos indispensáveis para serem utilizadas na 

avaliação da formação do graduando em medicina relacionadas à área de 

Cirurgia Geral. Os checklists das estações, por uma questão de sigilo, não 

foram disponibilizados nesta dissertação, visto que serão utilizados em futuras 

avaliações somativas no curso de medicina da UFRN.  

Concomitantemente, para cada uma das estações, foi elaborado um 

roteiro com a lista de materiais e outros recursos necessários para montagem 

das mesmas. Estes 10 roteiros ficarão sob a responsabilidade da coordenação 

do LHC da UFRN, na forma de material organizado em pasta plastificada, 

disponíveis para serem utilizadas pelos professores para montagem de 

estações OSPE (APÊNDICES I a X)26-35.  

Na segunda fase, no sentido de avaliar a utilização do OSPE na 

perspectiva dos estudantes do internato em Cirurgia Geral, dois grupos de 16 

estudantes, em datas distintas, forma avaliados em 04 estações, escolhidas 

pelo grupo de professores envolvidos na elaboração das mesmas, a saber: 1 - 

punção torácica para descompressão de pneumotórax hipertensivo; 2- 

intubação orotraqueal; 3- troca de sonda de gastrostomia; 4- conhecimento de 

materiais necessários e realização de uma sutura facial. A seguir são 

apresentados os comandos das quatro estações utilizadas nesta atividade e o 

material necessário para a elaboração das mesmas (Quadros 1 a 4) 26-29.  
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*Adaptado de Yarmus L, Feller-Kopman D. Pneumothorax in the critically ill   patients. Chest 2012;141:1098-105.  
  
Estação 1 - Comando:  
Realize a descompressão torácica do pneumotórax hipertensivo. Considere que já está 
devidamente paramentado e o procedimento é de urgência.  Tempo 05 minutos.  
  

Estação 1- Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário*  

1  01 Manequim que permita descompressão torácica por pneumotórax hipertensivo  

2  01 jelco número 14  

3  01 torneira de 03 vias  

4  01 pinça de antissepsia  

5  Antisséptico  

6  01 campo fenestrado  

7  Gazes estéreis  

8  Esparadrapo  

9  Auxiliar – ator/atriz que representará o papel de um auxiliar de enfermagem  

QUADRO 1 – Roteiro com a lista de materiais e recursos necessários para montagem da 
estação punção torácica para alívio de pneumotórax hipertensivo  

  
  
  
  

*Adaptado de Fernando Sabia Tallo, Hélio Penna Guimarães, Renato Delascio Lopes, Antonio Carlos Lopes. Intubação 

orotraqueal e a técnica da sequência rápida: uma revisão para o clínico. Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2011;9(3):211-7  
  
Estação 2 – Comando  
Realize a intubação orotraqueal. Considere que já está devidamente paramentado e o 

procedimento é de urgência. A sedação já foi realizada.  Tempo 05 minutos.  

Estação 2 - Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário*  

1  01 Manequim que permita realização de intubação orotraqueal  

2  01 Laringoscópio e lâmina curva  

3  01 Máscara facial  

4  01 ambu  

5  01 oxigênio suplementar  

6  01 tubo orotraqueal  

7  Seringa de 20 mL  

8  Estetoscópio  

9  Material para fixação    

10  Anestésico spray  

11  Auxiliar – ator/atriz que irá representar o papel de um auxiliar de enfermagem  

QUADRO 2 – Roteiro com a lista de materiais e recursos necessários para montagem da 
estação intubação orotraqueal 
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Adaptado de Samuels LE. Nasogastric and feeding tube placement. Roberts JR, Hedges RJ. Clinical Procedures in 
Emergency Medicine. 4th ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Company; 2004. 41  
  
Estação 3 Comando:  
Realize a troca de sonda de gastrostomia. Considere que já está devidamente paramentado. O 
procedimento já foi explicado ao paciente. A sonda anterior já foi retirada. Tempo 05 minutos.  
  

Estação 3 - Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário*  

1  01 Manequim que permita a troca de sonda de gastrostomia  

2  01 sonda vesical de demora tipo Foley de duas vias número 16 ou 14 Fr  

3  01 sonda de alívio n 14 (utilizar tampa e acoplar na via de drenagem da sonda de Foley)  

4  01 seringa de 20 mL que acople a via de enchimento da sonda de gastrostomia  

5  20 mL de água destilada  

6  01 tubo de xilocaína geleia  

7  01 campo fenestrado  

8  Gazes estéreis  

9  Antisséptico  

10  Pinça para antissepsia  

11  Auxiliar – ator/atriz treinado(a) para fazer o papel de auxiliar de enfermagem  

QUADRO 3 – Roteiro com a lista de materiais e recursos necessários para montagem da 
estação de Troca de sonda de Gastrostomia  
 
 
 

 Adaptado de Bennett RG. Selection of wound closure materials. J Am Acad Dermatol 1988; 18:619-37. 

Estação 4 – Comando 
Separe o material para realização de sutura cutânea superficial em face e realize a sutura.  Tempo 
05 minutos. 

 
QUADRO 4 – Roteiro com a lista de materiais e recursos necessários para montagem da 

estação preparação de mesa cirúrgica e realização de sutura de face 

 

Estação 4 -Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário* 

1 01 mesa cirúrgica 

2 Manequim que permita realização de sutura 

3 01 fio de sutura nylon 5.0 ou 4.0 

4 Diversos fios de sutura tamanhos variados 

5 01 campo fenestrado 

6 01 par de luvas estéreis 

7 luvas de procedimento 

8 01 porta agulha 

9 01 pinça elástica denteada 

       10 01 tesoura de Mayo 

11 01 tubo de anestésico local injetável 

12 01 agulha 25 por 7 e outra 40 por 12 

13 01 seringa de 10 ml 

14 Gazes estéreis 

15 Compressa 
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Na TABELA 1 apresentamos o desempenho dos estudantes nas 4 

estações, que foi bastante satisfatório, visto que a menor média foi 7,2, sendo a 

maior média 8,8. Comparando as médias das avaliações feitas pelo professor 

avaliador com aquelas feitas pelo estudante no papel de “avaliador”, em cada 

uma das estações, observamos que houve uma diferença estatisticamente 

significante apenas na estação de intubação orotraqueal, onde o valor da média 

atribuída pelo estudante “avaliador” foi maior que a do professor (8,5 versus 7,3 

p = 0,000).  

Este resultado nos aponta para a necessidade de um alinhamento, 

especialmente com os professores que fazem esta prática em alguns períodos 

do curso, no sentido deixar mais claros os itens do checklist, para que haja 

maior uniformidade dos avaliadores. Esta estação em particular, trata de uma 

habilidade, a intubação orotraqueal, que sabidamente é ensinada em ambiente 

simulado, em pelo menos, três ocasiões diferentes ao longo do curso de 

graduação em medicina da UFRN, o que pode justificar algumas pequenas 

diferenças na orientação do procedimento  

 

Tabela 01- Descrição das Médias (M) e Desvio Padrão (DP) das avaliações 

realizadas pelo professor e pelo estudante “avaliador” nas estações de OSPE  

Procedimento  

Professor Estudante  

M (DP)  M (DP)  p 

valor  

Punção torácica para descompressão de 
pneumotórax hipertensivo  
  

8,4 (1,5)  
  1,000 

8,4 (1,5)  

Sutura de face e conhecimento de materiais 
necessários para sua realização  
  

7,2 (0,9)  
 0,067 

7,8 (1,0)  

Troca de sonda de gastrostomia  
  

8,8 (1,0)  
 0,054 

9,2 (0,6)  

Intubação orotraqueal  7,3 (1,1)  8,5 (0,5)     0,000*  

  

 
* Diferença estatística significativa (p < 0,05).  
  

 

No entanto, quando utilizamos o coeficiente de correlação de Pearson 

para analisar as notas das avaliações da estação de intubação orotraqueal, 
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observou-se uma associação forte entre as notas atribuídas pelos professores 

e “estudantes avaliadores” (R = 0,79 e p=0,002), assim como na estação de 

troca de sonda de gastrostomia (R = 0,78 e p=0,003) (TABELA 2).  

Nas estações de punção torácica para descompressão de pneumotórax 

hipertensivo e de sutura de face e conhecimento de materiais necessários para 

sua realização, identificou-se também uma associação, neste caso moderada, 

entre as notas atribuídas pelos professores e pelos estudantes “avaliadores”, 

respectivamente R = 0,70 e p=0,012; e R = 0,44 e p=0,152 (TABELA 2).   

 

Tabela 02 - Medidas de associação entre as notas atribuídas pelos professores 

e pelos estudantes “avaliadores” nas estações de OSPE  

 

Procedimento  R  p valor  

Punção torácica para descompressão de pneumotórax 

hipertensivo  

0,70  0,012*  

Sutura de face e conhecimento de materiais necessários 

para sua realização  

0,44  0,152  

Intubação orotraqueal  

 

Troca de sonda de gastrostomia 

0,79 

 

0,78 

  

0,002* 

 

0,003* 

  

 
* Diferença estatisticamente significante p < 0,05.  
  R = Relação de Pearson  
  

Esse resultado fortalece a atividade de avaliação realizada, pois aponta 

para a boa reprodutibilidade do método, demonstrando, em última análise a  

qualidade das estações propostas para a avaliação. Quanto à participação de 

estudantes como avaliadores nessa atividade, foi baseada num estudo 

realizado no Brasil24, com estudantes do curso de medicina atuando como 

avaliadores numa atividade de OSCE. Os autores encontraram que as notas 

atribuídas pelos estudantes avaliadores em cada estação foram muito próximas 

às dos professores, corroborando com o encontrado por nós nessa experiência.  

Para saber como os estudantes avaliaram os vários aspectos da 

atividade realizada, foram analisados 128 questionários preenchidos por eles, 
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após o término de cada rodada nas estações, nos três papéis que exerciam nas 

mesmas (estudante, avaliador e figurante).  

No Bloco 1, sobre o grau de satisfação em vários aspectos da atividade, 

os estudantes avaliaram positivamente a maioria das perguntas e os resultados 

foram estatisticamente significantes para todas elas. Sobre o método de 

avaliação aplicado (P1), os estudantes se declararam “satisfeitos” ou “muito 

satisfeitos” em 84,37% questionários preenchidos (p = 0,000). E, em relação ao 

aprendizado sobre o método (P2), também responderam estarem “satisfeitos” 

ou “muito satisfeitos” em 71,09% questionários (p = 0,000). Quanto à 

organização da atividade (P3)[,] em 58,59% dos questionários respondidos, os 

estudantes se declararam “satisfeitos” ou “muito satisfeitos”, embora neste item 

em 17,18% das respostas dos estudantes se mostrassem “insatisfeitos ou 

“muito insatisfeitos” (p = 0,000). Quanto ao número de estações (P4), 78,90% 

dos questionários respondidos revelaram que os estudantes estavam 

“satisfeitos” ou “muito satisfeitos” (p = 0,000). Quanto ao espaço físico utilizado 

(P5), 91,40% dos questionários revelaram que os estudantes estavam 

“satisfeitos” ou “muito satisfeitos” e nenhum continha a alternativa “insatisfeito 

ou “muito insatisfeito” (p = 0,000) (TABELA 3).   
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No Bloco 2, sobre a percepção dos estudantes com relação às estações, a 

maioria considerou as estações adequadas. Sobre se o tempo disponibilizado 

para realizar a tarefa foi suficiente (P7), os estudantes responderam “concordo” 

ou “concordo plenamente” em 81,25% dos questionários preenchidos (p = 0,000). 

Quanto à clareza dos comandos das estações (P9) 08,59% questionários 

continham “discordo plenamente” ou “discordo”. Nesse caso, embora 71,09% dos 

questionários contivessem “concordo” ou “concordo plenamente”, 20,31% deles 

continham “nem concordo, nem discordo” (p = 0,000), parecendo-nos terem tido 

alguma dúvida quanto aos comandos. Sobre se os conteúdos abordados na 

avaliação têm relevância para a formação médica (P10), 96,09% dos 

questionários mostraram uma avaliação positiva, contendo “concordo 

plenamente” ou “concordo” concordo plenamente”, e 03,12% deles continham 

“nem concordo, nem discordo” (p = 0,000), (TABELA 4).  

TABELA 3. Grau de satisfação dos estudantes em relação à atividade realizada, 
independente do papel desempenhado nas estações  

Em relação à atividade de hoje 
Perguntas
1 

Muito 
insatisfeito

o 

Insatisfeit
o 

Pouco 
satisfeit

o 

Satisfeit
o 

Muito 
satisfeit

o 

p 
valor 

P1 3 1 16 71 37 0,000
* 

P2 1 5 31 58 33 0,000
* 

P3 10 12 31 49 26 0,000
* 

P4 4 7 16 78 23 0,000
* 

P5 0 0 11 65 52 0,000
* 

Perguntas
1
: P1:  Método de avaliação aplicado; P2: Aprendizado sobre o método propriamente dito; P3: Organização da 

avaliação; P4: Número de Estações e P5:  Espaço físico utilizado;  * Diferença significativa para p < 0,05. x
2
= Distribuição 

Qui-Quadrado 
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 Ao analisar o Bloco 3, sobre a avaliação dos estudantes quanto à sua 

participação na atividade, eles responderam “concordo” ou “concordo 

plenamente” em 65,62% dos questionários sobre estarem motivados para a 

participação da tarefa (P11) (p = 0,000); e responderam “concordo” ou “concordo 

plenamente” em 84,37% dos questionários sobre se a realização das tarefas  

auxiliou no aprendizado (P15) (p=0,000). Vale ressaltar que dos 128 

questionários, sobre se conseguiram controlar a ansiedade para a realização das 

tarefas (P14), 25% responderam “discordo plenamente” ou “discordo” (p = 

0,000), fato que parece ser frequente neste tipo de avaliação e que pode 

prejudicar o desempenho dos estudantes (TABELA 5). 

  
  

  
  
  
 

TABELA 4.  Avaliação dos estudantes com relação às estações, independente do papel 
desempenhado nas mesmas 

Em relação  às estações 
Perguntas

1 Discordo 
Plenament

e 

Discordo Não 
discordo 

e nem 
concord

o 

Concordo Concordo 
plenament

e 

p 
valor 

P6 0 2 26 60 40 0,000* 

P7 3 6 15 58 46 0,000* 

P8 4 3 19 60 42 0,000* 

P9 6 5 26 46 45 0,000* 

P10 0 1 4 55 68 0,000* 
Perguntas

1
: P6:  Os materiais usados estavam adequados à tarefa exigida; P7: O tempo disponibilizado para realizar a tarefa foi 

suficiente; P8: O grau de dificuldade da(s) tarefa(s) foi adequado; P9: Os comandos das tarefas estavam claros; P10: Os 
conteúdos abordados na avaliação têm relevância para a formação médica;  * Diferença significativa para p < 0,05. x

2
= 

Distribuição Qui-Quadrado  
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Neste percurso portanto, entendemos que a utilização do OSPE, 

conforme proposto nesta estratégia para avaliação do estudante na área de 

Cirurgia Geral, está respaldada nas boas condições estruturais e técnicas do 

Laboratório de Habilidades Clínicas da UFRN e num corpo docente qualificado 

para sua condução. Assim, a sua utilização de forma sistematizada, certamente 

poderá qualificar o sistema de avaliação nesta área dentro do curso de 

medicina da UFRN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 5. Avaliação dos estudantes quanto a sua participação na atividade, independente do 
papel desempenhado nas estações 

Em relação à minha participação 
Perguntas

1 Discordo 
Plenament

e 

Discordo Não 
discordo 

e nem 
concord

o 

Concordo Concordo 
plenament

e 

p 
valor 

P11 0 2 26 60 40 0,000* 

P12 3 6 15 58 46 0,000* 

P13 4 3 19 60 42 0,000* 

P14 6 5 26 46 45 0,000* 

P15 0 1 4 55 68 0,000* 
Perguntas

1
: P11: “Eu estava motivado para participar da atividade”; P12: “Eu entendi a tarefa”; P13: “Meu desempenho na 

realização das tarefas foi bom”; P14: “Consegui controlar meu nível de ansiedade para realizar as tarefas”; P15: “Eu aprendi com a 

realização das tarefas”. * Diferença significativa para p < 0,05. x
2
= Distribuição Qui-Quadrado 
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5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE     

A presente iniciativa tem como propósito fomentar o interesse, em 

especial do corpo docente, nas áreas cirúrgicas do curso de graduação em 

medicina da UFRN, para desenvolvimento de expertise em avaliação do 

estudante, principalmente em relação a habilidades práticas, essenciais na 

formação do médico geral. A ideia de organizar e disponibilizar no Laboratório 

de Habilidades Cínicas roteiros com a lista de materiais e recursos necessários 

para montagem de algumas estações nos parece uma maneira de estimular, 

inclusive, o treinamento de algumas habilidades e, consequentemente, a 

sistematização de avaliação. Dessa forma, também estaremos contribuindo 

para que o corpo docente sinta a necessidade de buscar programas de 

desenvolvimento docente para melhor capacitação.  

Em curto prazo o impacto da iniciativa poderá ser a maior e melhor 

utilização do nosso Laboratório de Habilidades Clínicas, que ainda é pouco 

aproveitado pelos docentes e discentes. Com isso, poderemos utilizar a 

avaliação de habilidades como um instrumento formativo e de reflexão sobre o 

que está sendo contemplado na formação na área cirúrgica dentro do curso de 

medicina da UFRN.  

É importante relatar a dificuldade que temos ainda na participação de 

boa parte dos docentes em atividades que necessitem de reuniões de 

planejamento, assim como daquelas que exijam mais tempo por parte do corpo 

docente, principalmente por conflito de horários. Em médio prazo o impacto 

almejado é o de melhorar a formação dos estudantes quanto ao 

desenvolvimento de habilidades práticas, especialmente aquelas 

recomendadas para o internato em cirurgia geral, no sentido de contemplar as 

competências para a formação do egresso.  

No longo prazo o benefício esperado é que, à medida que alunos 

completem seu curso de graduação e comecem a atuar como médicos, possam 

se sentir mais seguros na utilização das habilidades adquiridas em ambiente 

simulado e protegido no seu curso de graduação da UFRN.  
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7. APÊNDICES  

Apêndice I – Estação punção torácica para alívio de pneumotórax 
hipertensivo26.  

Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário:  

1  01 Manequim que permita descompressão torácica por pneumotórax 

hipertensivo  

2  01 jelco número 14  

3  01 torneira de 03 vias  

4  01 pinça de antissepsia  

5  Antisséptico  

6  01 campo fenestrado  

7  Gazes estéreis  

8  Esparadrapo  

9  Auxiliar – ator/atriz que representará o papel de um auxiliar de 

enfermagem  

Comando: Realize a descompressão torácica do pneumotórax hipertensivo.  

Considere que já está devidamente paramentado e o procedimento é de 

urgência.  Tempo 05 minutos.  
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Apêndice II - Estação intubação orotraqueal27.  

Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário:  

1  01 Manequim que permita realização de intubação orotraqueal  

2  01 Laringoscópio e lâmina curva  

3  01 Máscara facial   

4  01 ambu  

5  01 oxigênio suplementar  

6  01 tubo orotraqueal  

7  Seringa de 20 mL  

8  Estetoscópio  

9  Material para fixação  

10  Anestésico spray  

11  Auxiliar – ator/atriz que irá representar o papel de um auxiliar de 
enfermagem  
  

Realize a intubação orotraqueal. Considere que já está devidamente 
paramentado e o procedimento é de urgência, já realizada sedação.  Tempo 

05 minutos.  
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Apêndice  III - Estação troca de sonda de gastrostomia28.  

Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário:  

1   01 Manequim que permita a troca de sonda de gastrostomia  

2  01 sonda vesical de demora tipo Foley de duas vias número 16 ou 14 Fr  

3  01 sonda de alívio número 14 para utilizar tampa e acoplar na via de 

drenagem da sonda de Foley  

4  01 seringa de 20 mL que acople a via de enchimento da sonda de 

gastrostomia  

5  20 mL de água destilada  

6  01 tubo de xilocaína geleia  

7  01 campo fenestrado  

8  Gazes estéreis  

9  Antisséptico  

10  Pinça para antissepsia  

11  Auxiliar – ator/atriz treinado(a) para fazer o papel de auxiliar de 

enfermagem  

Comando: Realize a troca de sonda de gastrostomia. Considere que já está 

devidamente paramentado. O procedimento já foi explicado ao paciente. A 

sonda anterior já foi retirada.  Tempo 05 minutos.  
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Apêndice IV – Estação preparação de mesa cirúrgica para realização de sutura 
de face31.  

Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário:  

1  Mesa cirúrgica  

2  Manequim que permita realização de sutura  

3  Fio de sutura nylon 5.0 ou 4.0  

4  Diversos fios de sutura tamanhos variados   

5  Campo fenestrado  

6  Par de luvas estéreis  

7  Luvas de procedimento  

8  Porta-agulha  

9  Pinça elástica denteada  

10  Tesoura de Mayo  

11  Tubo de anestésico local injetável  

12  Agulha 25 por 7 e outra 40 por 12  

13  Seringa de 10 mL  

14  Gazes estéreis  

15  Compressa  

Comando: Separe o material para realização de sutura cutânea superficial em 

face e realize a sutura.  Tempo 05 minutos.  
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Apêndice  V – Estação sondagem vesical de demora por via uretral utilizando 
sonda tipo Foley de duas vias31.  

Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário:  

1  01 Manequim que permita sondagem vesical de demora por via uretral  

2  01 sonda vesical de demora tipo Foley de duas vias número 16 ou 14 Fr  

3  01 coletor de urina fechado  

4  02 seringas de 20 mL, sendo 01 que acople a sonda vesical  

5  20 mL de água destilada  

6  01 tubo de xilocaína geleia  

7  01 campo fenestrado  

8  Gazes estéreis  

9  Antisséptico  

10  Pinça para antissepsia  

11  Auxiliar – ator/atriz – Devidamente treinado(a) para ser auxiliar de 

enfermagem  

Comando:  

Realize a sondagem vesical de demora por via uretral. Considere que já está 
devidamente paramentado e o procedimento já foi explicado ao paciente.  

Tempo 05 minutos.  
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Apêndice  VI -  Estação de troca de sonda de cistostomia32.  

Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário:  

1   01 Manequim que permita passagem de sonda vesical por orifício de 

cistostomia  

2  01 sonda vesical de demora tipo Foley de duas vias número 16 ou 14 Fr  

3  01 coletor de urina fechado  

4  02 seringas de 20 mL, sendo 01 que acople a via de enchimento da 

sonda vesical  

5  20 mL de água destilada  

6  01 tubo de xilocaína geleia  

7  01 campo fenestrado  

8  Gazes estéreis  

9  Antisséptico  

10  Pinça para antissepsia  

11  Auxiliar – ator/atriz que fará o papel de auxiliar de enfermagem  

  

Comando: Realize a sondagem vesical pelo orifício da cistostomia. 

Considere que já está devidamente paramentado. O procedimento já foi 

explicado ao paciente. E a sonda antiga já foi retirada.  Tempo 05 minutos.  
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Apêndice  VII- Estação cricotireoidostomia33.  

Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário:  

1  01 manequim que permita realização de cricotireoidostomia  

2  01 Máscara facial   

3  01 ambu  

4  01 oxigênio suplementar  

5  01 tubo de anestésico local injetável  

6  01 agulha 25 por 7 e outra 40 por 12  

7  01 seringa de 10 mL  

8  01 bisturi e cabo  

9  01 pinça cirúrgica tipo Kelly   

10  01 cânula de traqueostomia com tamanho a depender do manequim ou 

tubo traqueal de pequeno calibre  

11  01 seringa de 20 mL que acople na cânula de traqueostomia para  

enchimento do cuff  

12  01 tubo de xilocaína gel 2%  

13  01 estetoscópio  

14  01 fita para fixação do tubo  

15  01 campo fenestrado  

16  Gazes estéreis  

17  Auxiliar – ator/atriz treinado(a) para representar papel de auxiliar de 

enfermagem  

 Comando: Realize a cricotireoidostomia. Considere que já está devidamente 
paramentado. Paciente monitorizado e realizada pré-oxigenação.  Tempo 05 
minutos.  
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Apêndice VIII – Estação sutura cutânea em membro superior34.  

Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário:  

1  01 manequim que permita realização de sutura cutânea  

2  01 seringa de 10 mL para anestesia local  

3  01 agulha 25 x 07 e 01 agulha 40x12  

4  01 frasco de anestésico local injetável  

5  01 fio de sutura tipo nylon 4.0 ou 3.0  

6  01 pinça cirúrgica denteada  

7  01 porta-agulha  

8  01 tesoura de fio  

9  01 campo fenestrado  

10  Gazes estéreis  

11  Antisséptico  

12  Pinça para antissepsia  

13  Esparadrapo  

14  Auxiliar – ator/atriz treinado(a) para representar o papel de auxiliar de 

enfermagem  

  

Comando:  

Realize a sutura cutânea em ferimento superficial no membro superior. 
Considere que já está devidamente paramentado e o paciente informado 
sobre o procedimento e já tenham sido fornecidas orientações para após o 

procedimento.  Tempo 05 minutos.  
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Apêndice  IX - Estação punção acesso venoso central35.  

Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário:  

1  01 manequim que permita realização de punção de acesso venoso central  

2  01 fio de sutura tipo nylon 4.0 ou 3.0,  

3  01 seringa de 10-20 mL  

4  01 kit de punção de acesso venoso (agulha, cateter e protetor da agulha)   

5  01 porta-agulha  

6  01 tesoura de fio  

7  01 campo fenestrado  

8  01 equipo de soro  

9  01 frasco de soro fisiológico 0,9%  

10  01 tubo de água bidestilada  

11  Gazes estéreis  

12  Auxiliar – ator/atriz treinado(a) para representar o papel de um auxiliar de 

enfermagem  

Comando: Realize a punção venosa central no paciente. Considere que já 

está devidamente paramentado, foi realizada antissepsia, o local anestesiado 

e o paciente informado sobre o procedimento.  Tempo 10 minutos.  
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Apêndice X - Estação paramentação cirúrgica36.  

 Lista de materiais e recursos necessários para montagem do cenário:  

1  01 par de luvas estéreis e 01 caixa de luva de procedimento  

2  01 compressa estéril  

3  01 capote estéril  

4  01 ator/atriz treinado(a) para representar o papel de um auxiliar de 

enfermagem  

01 ator/atriz  

Comando: Coloque capote estéril e luva estéril para realização de 
procedimento cirúrgico. Você já realizou a escovação e acabou de sair da 

bancada de escovação.  Tempo 05 minutos.  
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XI – Questionário   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE (MPES)  

Questionário sobre a percepção dos estudantes em 

relação a vários aspectos da atividade  

Instruções de resposta ao questionário:  

A procura por uma melhoria do sistema de avaliação do curso de medicina 

da UFRN é um compromisso assumido pelo Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES).  

Neste sentido, conhecer o grau de satisfação dos alunos com o método é 

fundamental.   

Colabore com esta meta, preenchendo o questionário a seguir com sua 

opinião objetiva sobre este tipo de avaliação de habilidades através do 

Objective Structured Practical Examination (OSPE).  

Não há respostas certas ou erradas relativas a qualquer dos itens e o 

questionário é de natureza confidencial e anônima.  

1 - Satisfação com…  

1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 

4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.  

Grau de Satisfação  Registre aqui 

as suas  

sugestões de 

melhoria  

1  

2  3  4  

5  

Em relação à 

atividade de 

HOJE:  

Método de avaliação aplicado 

(OSPE) para o aprendizado de 

habilidades  
          

  

Aprendizado sobre o método 

propriamente dito  
          

  

Organização da avaliação              

Número de Estações               

Espaço físico utilizado              



 

49 

 

2 -  Percepção sobre...   

1 = Discordo plenamente, 2 = Discordo, 3 = Não discordo 

nem concordo, 4 = Concordo e 5 = Concordo 

Plenamente.  

 Percepção     

Registre aqui 

suas  

sugestões de 

melhoria  

1  2  3  4  5  

Em relação às 

estações:  

Os materiais usados estavam 

adequados à tarefa exigida  
          

  

O tempo disponibilizado para 

realizar a tarefa foi suficiente  
          

  

O grau de dificuldade da(s) 

tarefa(s) foi adequado            
  

Os comandos das tarefas 

estavam claros            
  

Os conteúdos abordados na 

avaliação têm relevância para 

a formação médica  
          

  

  

3 -  Percepção sobre...   

1 = Discordo plenamente, 2 =  
Discordo, 3 = Não discordo nem 

concordo, 4 = Concordo e 5 = 

Concordo Plenamente.  

  

1  2  3  4  5  

Registre aqui 

suas  

sugestões de 

melhoria  

Em relação à 

minha 

participação:  

Eu estava motivado para 

participar da atividade  
          

  

Eu entendi a tarefa              

Meu desempenho na  

realização das tarefas foi bom            
  

Consegui controlar meu nível 

de ansiedade  para realizar as 

tarefas  
          

  

Aprendizado das tarefas               

  
1) Estação avaliada:   

(  ) Descompressão torácica   
(  ) Conhecimento dos materiais necessários para sutura  
(  ) Paramentação cirúrgica  
(  ) Troca de gastrostomia  
(  ) Intubação orotraqueal   

2) Sua participação nesta estação foi:  
(   ) “Médico”      (   ) “Ator” colaborador na estação   (   ) Avaliador   

Muito obrigado pela sua colaboração.  
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Apêndice XII – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

  
  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

   

Estamos fazendo um convite para você participar como voluntário da 
pesquisa Avaliação estruturada em desempenho de atividade prática: experiência 
na utilização do método com os alunos do curso de graduação em medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de responsabilidade de Rodrigo 
Trigueiro Morais de Paiva. 

Esta pesquisa pretende avaliar o desempenho de um grupo de estudantes do 
curso de graduação em medicina no período 2015.2 da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte quanto ao seu desempenho em atividades práticas em cenários 
pré-estabelecidos. Acreditamos que ela seja importante porque a avaliação 
estruturada em desempenho de atividade prática é um método de avaliação já 
implementado com sucesso em outras instituições e ainda pouco utilizado no curso 
de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para sua realização o 
estudante passará por cinco cenários com atividades pré-estabelecidas em 
diferentes papéis, podendo executar a tarefa da estação, ser avaliador ou auxiliar na 
realização da atividade. Um avaliador devidamente treinado também estará 
presente. Ao final o estudante irá responder a um questionário de satisfação. Seu 
resultado de avaliação será sigiloso. Sua participação é voluntária.  

A sua participação constará da análise do seu desempenho durante o método 
aplicado de avaliação estruturada em desempenho de atividade prática, da sua 
capacidade de avaliação e de auxiliar a realização da tarefa da estação. Sua 
identidade será mantida em sigilo, a fim de evitar exposição ao participante, pois 
existe um pequeno risco de sentir constrangimento durante a realização da 
atividade. Esse constrangimento, por exemplo,  pode se dever ao não entendimento 
da tarefa elaborada  ou ao desconhecimento acerca das etapas necessárias para 
sua conclusão. Não foi observado outro tipo de risco ou desconforto ao qual o 
participante estaria sujeito. Para minimizar esse risco, além do sigilo, a equipe de 
pesquisa disponibiliza pessoal treinado para esclarecer eventuais dúvidas. Os 
benefícios que esperamos com este estudo são o de melhorar o ensino e avaliação 
das habilidades práticas dos estudantes de medicina da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte.   

 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES)  Av. Nilo 

Peçanha, 620. Terceiro subsolo do HUOL. Setor de serviços. Petrópolis 
Natal/RN. CEP: 59020-300 

 http://www.posgraduacao.ufrn.br//mpes@ccs.ufrn.br  mpes@ccs.ufrn.br  

 

 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=pt_BR&id=7267
http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=pt_BR&id=7267
http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=pt_BR&id=7267
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

  
  

É importante esclarecer que você não é obrigado a participar. Durante todo o 
período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer 
outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato com algum dos 
pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa. Você tem garantido o seu 
direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, 
sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação pela sua decisão. A pesquisa está de 
acordo com a Resolução 466/12 da CONEP.  

As informações desta pesquisa serão confidenciais, e serão divulgadas 
apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 
voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo 
sobre sua participação. Poderão ser utilizadas imagens, não serão utilizados 
materiais biológicos.   

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa, caso existam,  
serão assumidos pelo pesquisador principal, Rodrigo Trigueiro Morais de Paiva. Fica 
também garantida indenização em casos de danos comprovadamente decorrentes 
da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extrajudicial, sendo de 

responsabilidade do pesquisador principal, Rodrigo Trigueiro Morais de Paiva.  

 Autorização:  

Eu (Letra de Forma), _____________________________________________, 
após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e ter tido a oportunidade 
de conversar com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas 
dúvidas, acredito estar suficientemente informado, ficando claro para mim que 
minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer 
momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também 
dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos 
possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de confidencialidade e 
esclarecimentos sempre que desejar.   

  
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES)  Av. Nilo Peçanha, 

620. Terceiro subsolo do HUOL. Setor de serviços. Petrópolis Natal/RN. CEP: 
59020-300   

 http://www.posgraduacao.ufrn.br//mpes@ccs.ufrn.br  mpes@ccs.ufrn.br   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=pt_BR&id=7267
http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=pt_BR&id=7267
http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=pt_BR&id=7267
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

  
  

Diante do exposto, expresso minha concordância de espontânea vontade em 
participar deste estudo.   

x______________________________________________________________  

Assinatura do voluntário ou de seu representante legal   

_______________________________________________________________  

Assinatura de uma testemunha   

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste voluntário (ou de seu representante legal) para a participação 
neste estudo.   

_______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE   

  

Dados dos pesquisadores:   

Nome: Rodrigo Trigueiro Morais de Paiva. Endereço: Rua Açu, 502, Tirol, CEP: 

59020-110. Telefone: (84) 99887267. E-mail: Rodrigotrigueiro@hotmail.com  

Dados do CEP responsável pela autorização da pesquisa:  

Endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 - Petrópolis - Natal/RN. Fone: (84) 3342 5003, 
endereço eletrônico: cep_huol@yahoo.com.br  

  
  

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES)  Av. Nilo 
Peçanha, 620. Terceiro subsolo do HUOL. Setor de serviços. Petrópolis - 
Natal/RN. CEP: 59020-300   

 http://www.posgraduacao.ufrn.br//mpes@ccs.ufrn.br  mpes@ccs.ufrn.br   

  

  

  

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=pt_BR&id=7267
http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=pt_BR&id=7267
http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=pt_BR&id=7267
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8.ANEXO  

Anexo I – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA  

  

  

Comissão de ética:  
  
Título da Pesquisa: Avaliação estruturada em desempenho de atividade 
prática: experiência na utilização do método com os alunos do curso de 
graduação em medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
  

  

Pesquisador Responsável: Rodrigo Trigueiro Morais de Paiva  
  

  

 Área 
Temática: 

  

  

  

Versão: 2  

  

  

CAAE: 45964115.0.0000.5292 

  

  

Submetido em: 15/07/2015 

  

  

Instituição Proponente: Hospital Universitário Onofre Lopes 

  

  

Situação da Versão do Projeto: Aprovado  
  

  

Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador Responsável 
  

  

 Patrocinador 
Principal: 
  

 Financiamento 

Próprio  

  

 
 


