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RESUMO 

 

Introdução: a Residência Médica é um momento valioso na formação do futuro 

especialista, onde através do processo de ensino-aprendizagem em serviço, estes 

vivenciam diversas experiências junto aos pacientes, compartilhadas com a equipe 

multiprofissional sob a supervisão de seus preceptores. A avaliação 360 graus 

consiste na obtenção de informações de múltiplas fontes que circundam a esfera de 

influência do residente, sobre seu desempenho em diferentes tarefas, incluindo assim: 

autoavaliação, avaliação de pares, pacientes e equipe multiprofissional. Ao final da 

avaliação de cada residente, o preceptor realiza um feedback, apontando os pontos 

positivos e os que precisarão ser fortalecidos. Esse feedback deve ser regular e 

contínuo de modo a permitir ajustes necessários na aprendizagem, corroborando para 

uma melhor capacitação do residente. Esse trabalho objetivou implantar a avaliação 

360 graus na Residência Médica em ginecologia e obstetrícia da Maternidade Escola 

Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, implementar a 

capacitação dos preceptores e aprimorar o processo avaliativo contribuindo para uma 

melhor formação dos médicos residentes. Métodos: Foi realizado um estudo 

longitudinal de coorte, descritivo, qualiquantitativo, do qual participaram 23 dos 24 

residentes em ginecologia e obstetrícia desta instituição de ensino. Para implantação 

do novo modelo avaliativo foram programadas duas etapas, sendo a primeira a 

capacitação in loco da equipe multiprofissional para utilização do Mini-Clinical 

Evaluation Exercise e dos outros formulários; a segunda, foi o início das avaliações 

360 graus nos residentes de ginecologia e obstetrícia. A coleta dos dados foi 

realizada entre os meses de março e outubro do corrente ano. Resultados: Foram 

aplicadas 92 avaliações 360 graus nos 23 residentes, sendo todos os 04 formulários 

desta avaliação respondidos. Os resultados foram armazenados em um banco de 

dados, em planilha do software Excel/Office® 2010. O teste Shapiro-Wilk atestou a 

normalidade de distribuição dos dados. Os dados estão expressos em média e desvio 

padrão. Análise de variância one-way (ANOVA) foi utilizada para comparar as médias 

dos itens da avaliação entre os períodos de residência (R1, R2 e R3). Todos os itens 

de cada questionário foram analisados e agrupados por ano de residência cursado, 

obtendo-se então uma média para cada domínio isoladamente e por ano de 

residência. O pós-teste de Tukey foi utilizado para identificar as diferenças em pares. 

Para todas as análises foi adotado um nível de significância estatística de 5%. Todas 
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os dados foram analisados usando o SPSS versão 21.0 para Windows (Statistical 

Package for Social Sciences, Chicago, IL, USA). Na avaliação dos resultados 

conforme a análise dos médicos e enfermeiros, com exceção das variáveis 

comunicação e relacionamento com a equipe multiprofissional, trabalho em equipe, 

pontualidade e disponibilidade, todas as outras variáveis analisadas se mostraram 

estatisticamente significativas (p<0,05), onde as competências dos residentes do 

primeiro ano obtiveram menores escores em relação aos dos anos subsequentes. 

Com relação a avaliação dos pares, na análise do conhecimento médico, houve 

diferença entre as médias obtidas (p=0,029), mostrando que os residentes do terceiro 

ano são os portadores de maior conhecimento médico. Ainda nessa avaliação, o 

residente do terceiro ano apresentou maior dificuldade na variável relacionamento 

com equipe de saúde (p=0,008). Na autoavaliação, os residentes do primeiro ano 

apresentaram diferenças nas variáveis conhecimento médico, integridade, aspectos 

psicossociais da doença, manejo de problemas complexos, responsabilidade, manejo 

de pacientes hospitalizados e relacionamento com a equipe de saúde; e obtiveram os 

menores escores em relação aos residentes dos anos seguintes (p<0,05). 

Conclusão: A implantação da avaliação 360º como método avaliativo na Programa 

de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia nesta instituição, através deste 

trabalho, mostra que há avanços no desempenho das competências gerais dos 

médicos residentes com o passar dos anos cursados. A formação dos futuros 

especialistas, baseada na visão integral do paciente, possibilita o desenvolvimento de 

atitudes proativas e uma assistência digna a saúde da população. 

   

Palavras-Chave: Internato e Residência; Ensino; Aprendizagem; Avaliação 

Educacional. 
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ABSTRACT 

 

Medical Residency is a valuable time in the training of future specialist, where through 

the in-service learning-teaching process, these have lived several experiences with 

patients, in addition to sharing with the multiprofessional team, under the supervision 

of its preceptors. The 360º evaluation consists of obtaining information from multiple 

sources that have surrounded of influence sphere of residents, about their 

performance in different tasks, such as self-evaluation, peer evaluation, patients and 

multiprofessional team. At the end of evaluation of each resident, the preceptor has 

given feedback, pointing out the positive points, as well as ones that will need to be 

strengthened  in order to make formative evaluation. This feedback should be regular 

and continuous so as to allow necessary adjustments in learning, corroborating a 

better qualification of the resident. The objective of this study was to implement 360-

degree evaluation in the medical residency in gynecology and obstetrics of 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) of Federal University of Rio Grande do 

Norte (UFRN), to implement the training of preceptors and to improve the evaluation 

process contributing to a training of resident physicians. METHODS: A longitudinal, 

descriptive, qualitative-quantitative study was carried out, in which 23 of 24 residents 

of gynecology and obstetrics (GO) of MEJC participated, and it was applied a 360-

degree evaluation by 25 preceptors. For the implementation of the new evaluative 

model, two stages were programmed: the former being the in-service training of the 

multiprofessional team to use the Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) and 

other forms; the later, it was the start of 360-degree assessments of gynecology and 

obstetrics residents by preceptors. Data collection was carried out between March and 

October of the current year. A total of 92 multisource feedback distributed by the 23 

residents were applied and all 4 forms that compose this evaluation were answered. 

The results were stored in a database in Excel / Office 2010 software spreadsheet and 

used ANOVA to evaluate differences between the groups means. The Tukey test was 

then applied. In assessing the results as the analysis of doctors and nurses, with the 

exception of variable communication and relationship with the multidisciplinary team, 

teamwork, punctuality, availability, all other variables were statistically significant (p 

<0.05), where the R1 competencies obtained lower scores than R2 and R3. Regarding 

the relation of the peers, in the analysis of the medical knowledge, there was 

difference between the means (p=0.029), showing that the R3 are the most 
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knowledgeable bearers. Still in this evaluation the R3, also presented greater difficulty 

in relation with health team  

(p = 0.008). In medical R1 self-assessment showed differences in variable medical 

knowledge, integrity, psychosocial aspects of the disease management and 

responsibility complex problems and achieved lower scores in relation to R2 and R3 (p 

<0.05). The 360º -evaluation implementation as an evaluation method in the PRMGO 

will contribute to the improvement in the training of future specialists who, inserted in 

the society, can develop proactive attitudes allowing a dignified health care to the 

population. There is a need to invest in continuing education so that preceptors are 

stimulated and better trained within the process of teaching learning, as trainers of 

professionals with a holistic view of medicine. 

 

Key-Words: Internship and Residency; Teaching; Learning; Educational 

Measurement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Residência Médica (RM) é um momento que possibilita ao egresso do 

curso de medicina aprimorar suas competências adquiridas durante a graduação, 

associando o treinamento em ensino sob supervisão à assistência, de modo a 

permitir um aprendizado estruturado.  Este momento de solidificação de 

conhecimento tem por finalidade tornar o médico especializado e capaz de oferecer 

aos pacientes um atendimento qualificado, através de práticas que favoreçam uma 

maior segurança no atendimento aos pacientes.1 

A história da RM no Brasil é dividida em fases que inclui os anos de 1947-48 

até 1977-78, período este no qual surgiram os primeiros programas, bem como a 

luta por suas regulamentações. A segunda fase aconteceu entre 1977-78 e 2007-08, 

onde esta modalidade de especialização se firmou através de decreto presidencial e 

tornou-se institucionalizada.1 

No Brasil, os primeiros programas RM surgiram em 1944, no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (com as 

especialidades de Cirurgia e Clínica Médica) e no Serviço de Física Biológica 

Aplicada, sendo chamados em princípio de internatos. No Rio de Janeiro, em 1948, 

foi implantado no Hospital dos Servidores do Estado um programa de RM, seguindo 

os padrões preconizados para a época. Entre os anos de 1950 e 1960, surgiram 

novos programas de residência, até então apenas instalados em hospitais 

universitários públicos.1 

O Decreto n. 80.281, de 05 de setembro de 1977, da Presidência da 

República do Brasil, regulamentou esta modalidade de pós-graduação e criou a 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), que anseia ainda nos dias 

atuais pela formação de um médico residente competente.2,3   

A Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) teve sua fundação em 18 de 

março de 1928, pelo médico Januário Cicco, e na ocasião recebeu o nome de 

“Maternidade de Natal”. Sua construção, iniciada em janeiro de 1932, só foi 

concluída no início da década de 40, quando foi cedida às Forças Armadas para 

fazer funcionar o Quartel General e um hospital de campanha, apoiando o esforço 

brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Somente em 12 de fevereiro de 1950, foi 

inaugurada e teve substituído seu nome para Maternidade Januário Cicco, em 

homenagem ao seu primeiro diretor. Em 10 de dezembro de 1955, a Maternidade 
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tornou-se o local de ensino da Tocoginecologia no Rio Grande do Norte, e em 12 de 

novembro de 1968, o Professor Leide Moraes fundou a Residência Médica em 

Ginecologia e Obstetrícia, configurando-a como a primeira pós-graduação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A primeira turma de 

residentes teve início em 1969. Atualmente, encontra-se sob a Gerência da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), após convênio firmado entre esta e a 

UFRN.4 

 A Gerência de Ensino e Pesquisa é a unidade que está intimamente ligada 

a RM, que juntamente com a colaboração do corpo clínico e dos gestores das 

diversas unidades da MEJC, busca proporcionar um excelente nível de aprendizado, 

promovendo a formação de especialistas comprometidos com a melhoria da saúde 

da mulher do nosso estado.4 

 A formação do residente envolve múltiplos aspectos, dentre estes: o 

conhecimento clínico, o desenvolvimento de habilidades e técnicas, além do 

amadurecimento de atitudes humanísticas, éticas e profissionais. Os futuros 

especialistas dependerão, para uma boa formação profissional, de condições de 

treinamento adequadas, oferecidas por parte dos Programas de Residências 

Médicas (PRM) nos quais estão inseridos.5  

A capacitação durante a RM deve propiciar ao médico residente domínio 

suficiente para ingressar no competitivo mercado de trabalho com boa qualidade 

profissional.3   Entretanto, o treinamento em serviço proposto para o médico 

residente necessita de contínua avaliação. O ideal seria avaliar as competências 

propostas para o aprendizado do médico residente, após cada procedimento. Tal 

fato auxiliaria a prevenção de omissões e erros, permitindo a sua correção imediata 

sem danos à segurança do paciente.5-7  

A avaliação é parte fundamental do processo ensino-aprendizagem. Na 

expectativa de melhorar a formação médica, têm sido crescentes as necessidades 

de identificar como os PRM avaliam as competências adquiridas pelos residentes.5 

As reformas curriculares propostas pelo Ministério da Educação e Cultura 

para o curso de Medicina, através das Diretrizes Curriculares Nacionais, enfatizam a 

necessidade de mudar o perfil dos egressos e possibilitar o incremento de seus 

conhecimentos. Tal fato visa solucionar com mais facilidade os obstáculos que eles 

possivelmente enfrentarão na vida profissional diante de uma sociedade em 

continua evolução. Esse novo currículo recomenda que o aprendizado seja baseado 



16  

 
 

em competências que possibilitem ao futuro médico promover uma assistência 

integral ao paciente, na realidade onde ele vive e com a interface do sistema de 

saúde do país. O Estado precisa se empenhar cada vez mais em promover a 

capacitação docente necessária para que essas competências possam ser 

implementadas.8  

Nos PRM no Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais não foram 

construídas ainda.9  Atualmente, a avaliação do médico residente brasileiro obedece 

a Resolução da CNRM n. 2, de 17 de maio de 2006, conforme o seu artigo 13, o 

qual estabelece que a avaliação rotineira do médico residente deverá ser através de 

provas escrita, oral e de avaliação atitudinal, visando analisar seu comportamento 

ético, relacionamento com a equipe de saúde e com o paciente, interesse pelas 

atividades e outras formas avaliativas determinadas pela comissão de residência 

médica do serviço. A frequência avaliativa mínima é trimestral e, a critério da 

instituição, poderão ser exigidos trabalho de término de curso (TCC) e/ou 

apresentação ou publicação de artigo científico ao final da especialização. Todos os 

critérios adotados e os resultados das avaliações serão repassados para ciência do 

médico residente.1 

A avaliação das competências e do desempenho profissional dos médicos é 

um assunto desafiador, pois os instrumentos usados não são perfeitos, tendo 

fortalezas e limitações.5 Atualmente, a RM de Ginecologia e Obstetrícia da MEJC 

utiliza como instrumentos avaliativos para os seus residentes a avaliação atitudinal 

após cada rodízio, o Mini Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) bimestral e uma 

prova de múltipla escolha anualmente, além da apresentação do TCC.4, 10,11             

Epstein e Hundert, definem o termo competência como o emprego rotineiro 

e prudente da comunicação, do conhecimento, das habilidades técnicas, do 

raciocínio clínico, das emoções, dos valores e da reflexão da prática diária em 

benefício dos indivíduos e da comunidade que ele frequenta.5  

O Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) nos 

Estados Unidos da América (EUA) e o Royal College of Physicians and Surgeons of 

Canada delinearam competências e métodos educacionais destinados a aprimorar a 

educação médica para estudantes e residentes nesses respectivos países, tendo, 

atualmente, já se difundido por todo o mundo. Os PRM dos EUA recebem a 

acreditação da ACGME, que tem o propósito de zelar pelo controle de qualidade dos 

mesmos. O ACGME propõe que os seguintes domínios sejam desenvolvidos pelos 
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PRM: assistência ao paciente, aprendizagem baseada em práticas e 

aperfeiçoamento, habilidades de comunicação e interpessoal, conhecimentos 

médicos, profissionalismo e práticas baseadas no sistema de saúde.12  O projeto 

The Canadian Medical Education Directives for Specialists (CanMEDS) objetiva 

integrar aos tradicionais conhecimentos médicos, as competências para que o 

médico atue como especialista, comunicador, colaborador, gerente, defensor da 

saúde e profissional, visando proporcionar uma assistência de qualidade à 

sociedade onde vive.13,14  

A construção do processo de aprendizado só é considerada efetiva quando 

possui um sistema de avaliação bem estruturado, que seja confiável, válido, bem 

aceito e com impacto educacional. Tais atribuições contribuem para diminuir os 

erros de medição.15  

A avaliação 360 graus, também conhecida como feedback multi-fonte, é 

uma ferramenta de avaliação formativa preconizada pelo American Board of Medical 

Specialiaties (ABMS), como método para avaliar as competências gerais do médico 

residente, conforme descritas no ACGME. É considerada uma das mais adequadas 

ferramentas de avaliação de competências.16-19  Tais competências fazem parte de 

vários currículos de residências mundialmente, e possibilitam a análise do 

comportamento do médico residente em quaisquer domínios propostos e ainda 

fornece um feedback apropriado ao mesmo.19,20  É realizada pela aplicação de 

questionários estruturados, envolvendo o residente a ser avaliado, bem como 

médicos preceptores, residentes pares, membros da equipe multiprofissional, 

pacientes e seus familiares.19,21  Foi utilizada inicialmente no setor industrial e 

posteriormente adaptada para o ensino médico. Permite melhorar o trabalho entre 

as equipes, gerando produtividade, boa comunicação e confiança.22 É válido, viável 

e confiável.16,17,22,23  Esta ferramenta foi idealizada no Centro Médico de Utrecht, na 

Holanda, e tem sido aplicada desde então.24 Outros países, como China, Índia e 

Estados Unidos da América, entre outros, utilizam este método avaliativo em 

residências médicas de várias especialidades, com a finalidade de analisar o 

profissionalismo e as habilidades interpessoais e de comunicação.18,21  

É relatado na literatura brasileira que a avaliação 360 graus pertence ao rol 

dos instrumentos avaliativos da Residência de Anestesiologia do Hospital 

Universitário Walter Cantídio, vinculada à Universidade Federal do Ceará.9 Esta 

mesma ferramenta foi aplicada nas Residências de Cardiologia e Clínica Médica do 
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Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN, como parte de um trabalho de 

pesquisa.25 

Este instrumento de avaliação é aplicado em cenários reais da prática do 

residente, permitindo analisar a qualidade do ensino proposto a ele, verificar se os 

objetivos educacionais estão sendo alcançados e também se o médico é criterioso 

ao dispensar os cuidados ao paciente. Permite, também, reflexões institucionais, 

tanto de cunho organizacional, como na avaliação do potencial de conhecimentos 

dos membros da equipe, permitindo visualizar necessidades de mudanças 

comportamentais, estruturais e educacionais, quando necessárias, dentro do 

sistema de saúde.26  Na  avaliação 360 graus, as seis competências citadas pelo 

ACGME podem ser avaliadas conjuntamente, porém vários estudos mostram que 

analisar as habilidades interpessoais e de comunicação, bem como o 

profissionalismo, tem despertado maior interesse no âmbito da educação médica. 

Essas habilidades bem treinadas possibilitam aos médicos a transmissão de 

confiança aos seus pacientes. Como se trata de um instrumento que envolve 

pessoas com diferentes funções dentro de uma equipe, é possível se obter 

percepções variadas da competência clínica do residente avaliado, enriquecendo 

desta forma a abordagem e permitindo assim a tomada de decisões que venham 

enriquecer o processo educacional onde ele está inserido.16 O resultado de uma 

única avaliação 360 graus deve ser analisada com prudência, porém quando usada 

repetidamente, agrega importantes contribuições para a aprendizagem do médico 

residente.27         

O feedback tem um papel fundamental no processo de ensino-

aprendizagem. É considerado uma via de mão dupla, onde os atores (aluno e 

professor), participam de um processo educativo entre o ensinar e o aprender. É um 

instrumento poderoso, capaz de estimular a busca do saber, permitindo a sua 

aplicação e geração de oportunidade de reflexão sobre o grau de desempenho das 

competências necessárias à boa formação dos envolvidos. Faz com que o aluno 

identifique suas forças e fraquezas e, através de uma intervenção positiva do 

professor, promova uma autorregulação no seu aprendizado, a fim de buscar 

aprimoramento de suas competências.28 Este tipo de avaliação exige treinamento 

docente, pois se aplicada de forma inadequada, acarreta efeitos negativos 

indesejáveis ao ensino. Receber e dar feedback é uma tarefa que exige muita 

habilidade para professores e alunos. São necessários maturidade, respeito e 
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capacitação em face das complexidades, além de conhecimento profundo no 

assunto, para que sejam evitados desgastes mútuos. Para ter eficácia, o feedback 

deve ter clareza, significado e estar atrelado aos objetivos educacionais propostos.29 

Baseados nesta realidade e em experiência prévia realizada em um hospital 

universitário desta mesma instituição, a implantação de uma ferramenta como a 

avaliação 360 graus faz-se necessária na MEJC. Como já dito anteriormente, este 

método avalia sistematicamente o desempenho das competências, utilizando 

questionários estruturados e fornecendo feedback.5,25  Diante das novas 

metodologias vigentes no processo de ensino-aprendizagem, faz-se necessária a 

introdução de métodos modernos de avalição que oportunizem estimular o 

pensamento crítico e reflexivo no estudante.30 Tais ações contribuem para o 

fortalecimento profissional, tornando esse sujeito apto a atuar com segurança diante 

de problemas com os mais variados níveis de complexidade.31,32 

Em face da diversidade das competências e habilidades a serem 

observadas no médico residente, é recomendado que sejam adotadas as avalições 

formativas que usem feedback construtivo associadamente. Porém, outros métodos 

de avaliação ocasionalmente podem ser usados, na dependência do cenário a ser 

empregado como campo de avaliação.7 

Através da proposta pedagógica adotada pelos PRM, os residentes 

necessitam de estímulo, a fim de ampliar os seus potenciais, visando ao 

aprofundamento e solidificação do aprendizado nestas competências. O 

conhecimento obtido necessita ser acompanhado pelos seus 

supervisores/preceptores através do uso de instrumentos confiáveis e válidos 

direcionados ao seu aprendizado.19 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral  

Implantar a avaliação 360 graus na Residência Médica em ginecologia e 

obstetrícia da Maternidade Escola Januário Cicco – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (MEJC/UFRN). 

 

Objetivos específicos 

 Capacitar os preceptores do programa de Residência Médica em 

ginecologia e obstetrícia da MEJC para a realização da avaliação de 

desempenho clínico do estudante;  

 

 Adequar o processo avaliativo do residente em ginecologia e obstetrícia, a 

partir da inserção de novos métodos. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo longitudinal de coorte, descritivo, qualitativo-

quantitativo, do qual participaram 23 dos 24 residentes do serviço de ginecologia e 

obstetrícia da MEJC, sendo 08 do primeiro e do segundo anos e 07 do terceiro ano. 

Dos 26 preceptores, médicos e enfermeiras, alguns já haviam sido previamente 

capacitados no ano anterior, porém outros receberam capacitação em in loco, ou 

seja, durante o convite para a participação neste estudo.   

A presente pesquisa se desenvolveu no período compreendido entre março 

e outubro de 2017, nos cenários reais de prática, nos quais os residentes realizaram 

seus rodízios (enfermarias, emergência, unidade de parto humanizado, ambulatórios 

e centro cirúrgico).  

 

3.2 Amostra 

Foram incluídos todos os residentes em ginecologia e obstetrícia, 

preceptores do PRM e equipe multiprofissional da MEJC da UFRN que aceitaram 

voluntariamente participar do estudo.  

Os critérios de exclusão foram respeitados para os profissionais que não 

aceitaram de forma voluntária participar do estudo. É importante salientar que 

residentes visitantes vindos de outros serviços, também foram excluídos. 

As avaliações foram aplicadas pelos preceptores desta RM e pelas 

enfermeiras dos setores já citados anteriormente e pelos residentes pares. Foi 

usada para coleta de dados uma adaptação dos instrumentos utilizados por Souza 

(2015)25 – MPES 2014, que poderá contribuir para sua validação. Esta adaptação 

contém todas as variáveis do estudo aplicadas aos participantes e possibilita o 

registro dos resultados dos dados em uma seção específica.  

 

3.3 Avaliação 360 graus  

A avaliação 360 graus utilizada neste estudo é um instrumento constituído 

de quatro questionários, dos quais fazem parte o Mini Clinical Evaluation Exercise 

(mini-CEX)10,11, correspondente ao Anexo III, e três formulários para avaliação do 

residente par, autoavaliação e avaliação pelo paciente, além de outros formulários 
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contendo instruções para o preenchimento dos instrumentos de avaliação (Anexos 

IV, V, VI, VII e VIII). Os avaliadores são orientados a observar o desempenho de um 

médico residente, num cenário real, durante um exame clínico.  

Na avaliação 360 graus, tem-se a oportunidade de analisar competências 

essenciais, destacando-se a comunicação interpessoal, o humanismo, a tomada de 

decisão e o profissionalismo. Vale ressaltar que esta ferramenta permite ainda que o 

residente que está sendo avaliado se autoavalie, e ao término da mesma, receba o 

feedback do seu preceptor. Tais ações permitem a reflexão sobre o desempenho 

que o residente acredita ter e o que é atribuído a ele pelo preceptor, através do 

feedback. Isto estimula o residente em questão a usar seu raciocínio crítico e a 

construir estratégias que possibilitem aperfeiçoar suas próprias fragilidades, com 

concomitante reconhecimento de suas fortalezas.33  

Foi dado feedback construtivo após cada aplicação do mini-CEX.5,10,11   

Todos os residentes participantes foram avaliados por seus pares, pelas pacientes e 

realizaram a sua autoavaliação.  

Este projeto de dissertação foi submetido à avaliação e aprovado pela 

Gerência de Ensino e Pesquisa da MEJC e, em seguida, pela Comissão de Ética em 

Pesquisa do HUOL/UFRN, sob a CAAE de n. 59553316.9.0000.5292.  

Foram seguidas as normas preconizadas pela Resolução n. 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. O processo para obtenção do consentimento 

estabelece que haja uma leitura do termo, uma explicação pela pesquisadora e a 

assinatura do mesmo por ambos. Os sujeitos só foram selecionados para o estudo 

após terem dado seu consentimento livre e esclarecido por escrito (Anexo II) e todos 

receberam uma cópia do documento. 

 

3.4 Análise estatística 

Para o armazenamento dos dados, foi criado um banco em planilha do 

software Excel/Office® 2010, que foi exportado para o programa GraphPad prism® 

6, com todas as variáveis descritas nos quatro questionários estruturados, 

separadas por ano de residência médica cursado.   O teste Shapiro-Wilk atestou a 

normalidade de distribuição dos dados que estão expressos em média e desvio 

padrão. Análise de variância one-way (ANOVA) foi utilizada para comparar as 

médias dos itens da avaliação entre os períodos de residência (R1, R2 e R3). Todos 

os itens de cada questionário foram analisados e agrupados por ano de residência 
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cursado, obtendo-se então uma média para cada domínio isoladamente e por ano 

de residência. O pós-teste de Tukey foi utilizado para identificar as diferenças em 

pares. Para todas as análises foi adotado um nível de significância estatística de 5%. 

Todas os dados foram analisados usando o SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences, Chicago, IL, USA) versão 21.0 para Windows. As perguntas abertas de 

todos os questionários foram compiladas, respeitando-se a individualidade por ano 

de residência, sendo citadas as respostas mais relevantes obtidas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foram aplicadas 92 avaliações, com média de 04 para cada 

residente, sendo todos os questionários respondidos, através de escores pontuados 

na escala de Likert, de 1 a 9 na análise quantitativa. Os aspectos qualitativos foram 

avaliados pela análise dos conteúdos obtidos nas perguntas abertas, sendo feita 

uma abordagem geral das respostas mais incidentes. As avaliações tiveram como 

cenários de prática em sua maioria os ambulatórios (em 36,9% dos casos) e as 

enfermarias (em 32,6%). O percentual restante das avaliações (30,5%) aconteceu 

no Centro Cirúrgico, Emergência e UTI Materna. A análise global foi subdividida em: 

quantitativa e qualitativa. 

 

4.1 Análise quantitativa 

A tabela 1 apresenta as médias obtidas pelos residentes de ginecologia e 

obstetrícia para cada item avaliado, após a aplicação da avaliação 360 graus (mini-

CEX modificado)10,11,25 realizado pelos preceptores médicos e enfermeiros nos três 

anos de residência. Os escores médios obtidos por residentes do primeiro ano  

(p<0,05), foram menores quando comparados aos obtidos pelos R2 e R3 nos 

seguintes itens: anamnese, exame físico, habilidades clínicas, raciocínio clínico, 

humanismo/ética e profissionalismo, explicações e orientações ao paciente, 

organização/eficiência, competência profissional global, compaixão e respeito e 

comunicação/atitudes em relação aos pacientes e suas famílias. Não houve 

diferenças na avaliação entre os períodos de residência (R1, R2 e R3), nos itens:  

comunicação e relacionamento com a equipe multiprofissional, trabalho em equipe, 

pontualidade e disponibilidade. Resultados discordantes foram obtidos em outro 

estudo brasileiro que avaliou residentes da clínica médica e cardiologia o qual 

mostrou que os residentes do primeiro ano estiveram acima das expectativas no 

aspecto humanismo, ética e profissionalismo.25 

A Tabela 2 apresenta as médias obtidas pelos médicos residentes de 

ginecologia e obstetrícia para os itens avaliado pelas pacientes, após a aplicação da 

avaliação 360 graus entre os períodos de residência (R1, R2 e R3). Nos três anos 

de residência não houve diferença significativa nos escores obtidos em todas as 

variáveis analisadas. Esta mesma avaliação foi observada em um outro estudo, 
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onde todos os pacientes que realizaram a avaliação dos residentes classificaram o 

atendimento como acima do esperado.25 

A Tabela 3 apresenta as médias obtidas pelos médicos residentes de 

ginecologia e obstetrícia para cada item avaliado pelos residentes pares, após a 

aplicação da avaliação 360 graus entre todos os anos de residência (R1, R2 e R3). 

O desempenho da avaliação pelos pares, foi menor para os residentes R1 

(p=0,029), no item conhecimento médico, quando comparado aos R2 e R3. Quanto 

ao item relacionamento com a equipe de saúde, os residentes R3 apresentaram 

menor desempenho (p=0,008), se comparados aos R1 e R2. Para as demais 

variáveis analisadas, não se observou diferenças entre os grupos estudados. Um 

outro estudo realizado mostrou que os residentes avaliados foram globalmente 

considerados pelos seus pares, como acima das expectativas em todos os itens 

analisados.25 

A Tabela 4 apresenta as médias obtidas pelos médicos residentes de 

ginecologia e obstetrícia em cada item de sua autoavaliação, após a aplicação da 

avaliação 360 graus para todos os períodos de residência (R1, R2 e R3).  Os 

escores médios obtidos por residentes do primeiro ano (p<0,05), foram menores 

quando comparados aos R2 e R3 nos seguintes itens: conhecimento médico, 

integridade, aspectos psicossociais da doença, manejo de múltiplos problemas 

complexos, responsabilidade, manejo de pacientes hospitalizados e relacionamento 

com a equipe de saúde. Não houve diferença nos escores obtidos em todas as 

variáveis estudadas na autoavalição, entre R2 e R3. Estudo realizado em outro 

serviço mostrou que todos os residentes submetidos a autoavaliação consideraram 

importante a sua realização, pois a mesma contribui para identificar suas fortalezas 

e fragilidades, mas os residentes que participaram do estudo em questão, não se 

achavam aptos para se autoavaliar.25 

 

4.2 Análise qualitativa 

Foi observado que nem todos os preceptores anotaram os pontos fortes e 

fracos no questionário do mini-CEX10,11 ao dar o feedback aos residentes. Entre os 

R1, os comentários positivos mais citados pelos preceptores foram:  ética, respeito 

e boa relação médico-paciente. Os pontos que precisariam ser melhorados foram: 

conhecimento, habilidade técnica e de comunicação e relacionamento interpessoal. 

Quanto aos R2, a habilidade de comunicação, a visão holística e a ética foram os 
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aspectos favoráveis mais incidentes. Porém, as relações interpessoais e as 

habilidades técnicas precisam ser aprimoradas. Os residentes do terceiro ano 

foram nomeados como portadores de bom conhecimento e de habilidades técnicas, 

contudo precisam melhorar a disponibilidade de seu tempo ao lidar com o paciente, 

contribuindo desta forma para a melhora dessa relação. No entanto, estes 

avaliadores podem adquirir vícios em favor ou desfavor do residente em questão. 

Daí a necessidade de outros olhares envolvendo outros preceptores, membros da 

equipe multiprofissional e seus pares, como forma de fortalecimento deste processo 

avaliativo.
5 

Quanto a opinião dos residentes pares contida na pergunta aberta, que 

solicitava que fosse informado o que ele achou melhor no desempenho do colega 

residente, eles elencaram para os três grupos conjuntamente: competência, 

respeito, responsabilidade, integridade, compaixão e humanização, entre outros. 

Os itens a serem melhorados foram: habilidade para lidar com casos complexos, 

conhecimento teórico, otimização do tempo dedicado ao estudo e melhora no 

relacionamento com a paciente e familiares. Uma revisão da literatura realizada por 

Veloski et al. (2006), analisou o impacto da avaliação por pares no desempenho 

dos médicos e verificou que setenta por cento desses estudos mostraram o efeito 

positivo da avaliação por pares na sua prática clínica.18 Quando a avaliação dos 

pares é transmitida ao residente no momento adequado e de forma conjunta com o 

preceptor, ela se reveste de poder e robustez.5  

A apreciação das perguntas abertas contidas no questionário destinado à 

avaliação do residente pela paciente, mostrou que houve um alto nível de elogios a 

todos, independentemente do ano cursado. A pergunta que solicitava para destacar 

o aspecto a ser melhorado pelo médico enquanto residente, obteve as seguintes 

respostas: melhora na autoestima, pontualidade, comunicação, paciência, forma de 

se vestir, entre outros. As avaliações das pacientes são sempre mais elevadas e 

alcançam altas pontuações. O presente estudo mostra não haver evidências de que 

existe diferença entre as médias dos itens da avaliação, ou seja, todos os pacientes 

avaliaram os residentes com escores muito semelhantes. A literatura confirma esse 

fato e atribui provavelmente, a falta de discernimento das mesmas em avaliar o 

desempenho clínico do residente.29  
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Na pergunta aberta da autoavaliação, houve muita concordância entre os 

três grupos de residentes. Estes responderam como sendo o seu melhor aspecto: 

responsabilidade, respeito, ética, compaixão, busca constante do aprendizado, 

integridade, humildade e proatividade. Os aspectos a serem melhorados foram: 

habilidade, relação médico-paciente, relação com a enfermagem, tempo dedicado 

ao estudo, crescimento psicossocial, resolução de problemas complexos e melhora 

do humor. Um estudo mostra na análise  da autoavaliação, que existe uma 

tendência entre os residentes dos anos iniciais a se avaliarem com escores mais 

altos, enquanto os residentes dos anos finais, se autoavaliam com escores mais 

baixos,21  fato este não observado em nossa pesquisa. Outros estudos demonstram 

que a autoavaliação do residente é valorosa, pois este momento permite que ele 

analise de forma consciente e crítica suas competências.34,35 Outros dados da 

literatura mostram que a autoavaliação do residente, possibilita identificar hiatos 

entre a maneira como ele se percebe e a real impressão como as outras pessoas o 

percebem. Trata-se então de uma ferramenta efetiva que deve ser direcionada com 

o propósito de vislumbrar deficiências desconhecidas pelo residente, mostrando 

soluções para tais dificuldades.33 
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5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

A implantação de uma ferramenta de avaliação que envolva a participação 

de vários membros de uma equipe não é tarefa fácil. 

Diante de mudanças nas metodologias de ensino-aprendizagem e dentro de 

uma instituição onde os preceptores ainda são carentes de uma formação 

pedagógica, a utilização de um instrumento avaliativo vivo, que exija cenários reais 

de prática, necessita de resiliência e perseverança. 

A cada dia a sociedade exige mais compromisso do médico com o processo 

de saúde e doença do homem. Os educadores médicos não podem se omitir de sua 

responsabilidade neste âmbito, sendo necessário investir alto no seu papel de 

mediar a formação do médico especialista com qualidade. As competências médicas 

essenciais não devem ser esquecidas. 

Acreditamos na necessidade imperiosa de ampliar os horizontes da 

educação médica, como meio de fazer o médico residente enxergar o paciente em 

sua totalidade. Para isto, é preciso ensinar quais os caminhos que nossos residentes 

devem trilhar para alcançar com precisão a linha de chegada, como bons 

especialistas. 

A implantação da avaliação 360 graus no PRM de ginecologia e obstetrícia 

da MEJC/UFRN é uma força propulsora para que os residentes alcancem este 

objetivo. 

Não foi fácil a introdução de uma nova cultura educacional onde todos são 

sobrecarregados de trabalho e emoções. Porém, conseguimos conquistar alguns 

preceptores e sensibilizar os residentes para as inovações em seu aprendizado, ao 

se utilizar metodologias inovadoras no ensino em saúde. Aprende mais e melhor, 

quem pratica mais e busca a perfeição em todos os seus atos. Participar da 

avaliação 360 graus para o residente, foi praticar mais e sob supervisão direta, 

recebendo feedback construtivo e reflexivo. A avaliação de desempenho e o 

feedback são componentes essenciais na educação médica da pós-graduação. 

Com essa implantação, estamos contribuindo para a validação dos 

questionários usados na autoavaliação do residente, na avaliação dos residentes por 

seus pares e pelas pacientes. Estes foram construídos por outros autores na UFRN, 

em uma pesquisa anterior.25 

Almejamos com a implantação da avaliação 360 graus, conquistar o apoio 
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de mais preceptores, estimulando, assim, os membros da equipe multiprofissional 

para se associarem a esse processo avaliativo e obter envolvimento de toda a 

gestão, com o intuito do fortalecimento desta e de outras estratégias educacionais. 

Precisamos manter um ambiente onde todos percebam a indissociabilidade do 

ensino, da assistência, da pesquisa e da extensão. 

A partir dessa iniciativa vislumbramos outras ações futuras através de uma 

educação médica continuada envolvendo a RM e a preceptoria, para que caminhem 

lado a lado na busca do saber, que certamente será revertido em melhorias na 

assistência à saúde da mulher do nosso meio. 

Disponibilizamos essa experiência vivenciada para qualquer outra residência 

em saúde, que demonstre interesse em usar essa ferramenta. 

Aos preceptores, acredito que seu engajamento nesse processo de 

avaliação foi sinônimo de crescimento; e para os residentes, oportunidade de 

fortalecer as competências necessárias para um bom desempenho profissional. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação da avaliação 360 graus na MEJC aconteceu através da 

adaptação de um modelo construído por Sousa (2015)25 – MPES 2014.   O 

instrumento foi bem aceito pelos residentes e pela maior parte dos preceptores da 

MEJC, que receberam a capacitação in loco, ou seja, durante o convite para a 

participação neste estudo.  Foi confortável realizar esta capacitação dos 

preceptores, pois a pesquisadora já havia participado de cursos de capacitação em 

Preceptoria para Residência Médica em dois momentos distintos, promovidos pela 

ABEM e pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz/SUS, além de ser aluna do 

MPES/UFRN.  

Nem todos os preceptores tiveram a oportunidade de participar da atividade, 

pois ocasionalmente não havia a compatibilidade de horários entre as atividades 

rotineiras dos residentes e a disponibilidade do preceptor. Apenas uma residente do 

terceiro ano deixou de participar por licença maternidade. 

Durante a realização das avaliações 360 graus, pudemos perceber vários 

comportamentos e necessidades por parte dos residentes e dos preceptores, que 

expressaram a necessidade de um maior estímulo em se manter as atividades de 

educação continuada, o treinamento de habilidades simuladas e o tempo protegido 

para o preceptor desempenhar a sua função com mais especificidade. Vários 

preceptores já haviam participado de um treinamento para aplicação de mini-

CEX10,11 anteriormente, pois esse método avaliativo já é usado rotineiramente nessa 

residência.  

O momento das avaliações reunia os vários avaliadores e quase sempre a 

supervisão do PRM de ginecologia da MEJC, o que ocasionou uma aproximação 

entre os membros da equipe envolvida, criando um espírito de coletividade, capaz 

de estimular a busca pelo aprendizado.  

O envolvimento de todos no processo de avaliação permitiu ampliar o olhar 

dos participantes deste estudo para além das fronteiras das metodologias 

tradicionais na educação médica. 

Existe a pretensão de modificar o projeto pedagógico vigente na RM de 

ginecologia e obstetrícia, conforme a Matriz de Competências divulgada 

recentemente pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 

regulamentando a realização da avaliação 360 graus, somada aos métodos já 
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elencados no atual regimento. Também se cogita promover encontros com grupos 

de residentes para divulgação dos resultados globais dessas avaliações, no que 

concerne aos valores obtidos nas avaliações realizadas pelos pares e pacientes, 

mantendo todos os critérios de confidencialidade, e certamente em forma de 

feedback construtivo.   

As limitações encontradas provavelmente ocorreram em virtude do pequeno 

número de residentes, que desempenham as suas atividades rotineiras em um 

ambiente com grande demanda de atendimentos, o que dificultou muitas vezes 

reunir, de forma sincrônica, todos os membros envolvidos na aplicação da avaliação 

360 graus.  
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8. PRODUTOS DO MESTRADO- ARTIGOS PRODUZIDOS 

 

8.1 Trabalho Apresentado no 55° Congresso Brasileiro de Educação Médica em 

Porto Alegre-RS/2017- RESIDÊNCIA MÉDICA E AVALIAÇÃO 360º - ESTUDO 

PILOTO EM UMA MATERNIDADE ESCOLA 

 

 

 

 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA E AVALIAÇÃO 360º - ESTUDO PILOTO EM UMA 

MATERNIDADE ESCOLA 

 

INTRODUÇÃO: a residência médica (RM) é um momento valioso na formação do 

futuro médico especialista. Faz-se necessário neste período avaliar tal processo 

formativo e uma das ferramentas possíveis é a avaliação 360º. É uma ferramenta de 

avaliação de desempenho englobando visão do funcionário por todos a sua volta, 

como superiores, subordinados, pacientes e pelo próprio avaliado. OBJETIVOS: 

avaliar os resultados do estudo piloto de implantação da avaliação 360º em RM dos 

três anos do programa em ginecologia e obstetrícia de uma maternidade escola. 

MÉTODOS: estudo realizado com médicos residentes (MR) em ginecologia e 

obstetrícia, aplicando-lhes a avaliação 360º em momentos de prática cotidiana da 

RM, contendo avaliação de quatro grupos: (1) preceptor, (2) paciente, (3) segundo 

MR e (4) autoavaliação. Ao final, foi fornecido feedback, apontando os pontos 

positivos e negativos. Os resultados foram armazenados e processados em planilha 

do software Excel/Office 2010. RESULTADOS: aplicou-se um total de 29 

avaliações: nove em MR do primeiro ano, onze do segundo ano e nove do terceiro 

ano. Os avaliadores foram médicos preceptores/docentes em 93,1% das aplicações. 

Sobre os cenários, 13,8% das aplicações foram em centro cirúrgico, 31,0% em 

enfermarias, 31,0% em ambulatórios e 24,1% em urgência. Para efeito de medida 
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sumário, categorizou-se os escores em até 1 (insuficiente), entre 1 e 2 (adequado) 

entre 2 e 3 (superior). Considerando os residentes de todos os anos, os preceptores 

os avaliaram com escore 2,71; os pacientes com escore 2,98, os pares com 2,91 e a 

autoavaliação com 2,96. Os escores sub-estratificados por ano de RM apresentaram 

valores considerados superior, porém explicitamente tendendo à melhores 

avaliações pelos quatro grupos à medida em que o ano da residência médica era 

maior (maior tempo de formação). CONCLUSÕES: a avaliação pelos quatro grupos 

ao longo da RM já é considerada superior, mas evolui ainda mais com o passar da 

formação do MR. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Internato e Residência, Avaliação Educacional, Aprendizagem 
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8.2 Artigo escrito para submissão no "Posgraduate Medical Journal": 

EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE 360° E “FEEDBACK” 

ENTRE RESIDENTES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

EXPERIENCE OF THE 360-DEGREE EVALUATION AND FEEDBACK SYSTEM 

AMONG OBSTETRICS-GYNECOLOGY  RESIDENTS  

Fator de Impacto: 1.874 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: to implement the 360-degree assessment among gynecology and 

obstetrics residents. METHODS: A longitudinal, descriptive, qualitative and 

quantitative cohort study was carried out, in which 23 of the 24 residents of 

gynecology and obstetrics, in which a 360-degree evaluation was applied by 26 

preceptors. For the implementation of the new evaluative model, two stages were 

programmed, the first being the in-service training of the multi-professional team to 

use the Mini-Clinical Evaluation Exercise (miniCEX) and other forms; the second was 

the beginning of 360-degree assessments of gynecology and obstetrics residents by 

preceptors. Data collection was carried out between March and October of the 

current year. A total of 92 360 ° evaluations were distributed among the 23 residents, 

and all 04 forms that compose this assessment were answered. ANOVA was used to 

evaluate the differences between the means of the groups, followed by the Tukey 

test. RESULTS: In the evaluation of the results according to the analysis of the 

physicians and nurses, except for the variables communication and relationship with 

the multi-professional team, teamwork, punctuality, availability, all other variables 

analyzed were statistically significant (p <0.05). The competences of R1 (One Year 

Medical Resident) obtained lower scores of R2 (Second Year Medical Resident) and 

R3 (Third Year Medical Resident). Regarding the link of the pairs, in the analysis of 

the medical knowledge, there was difference between the means (p = 0.029), 

showing that the R3 are the most knowledgeable bearers. Still, in this evaluation this 

R3, were also the residents who presented greater difficulty about health team (p = 

0.008). In the self-evaluation, the R 1 physicians showed differences in the variables: 

medical knowledge, integrity, psychosocial aspects of the disease, management of 

complex problems and responsibility and obtained the lowest scores about R2 and 

R3 (p <0.05). CONCLUSION: The implementation of the 360-degree evaluation as 

an evaluation method in the Gynecology-Obstetric Resident Program, will contribute 

to the improvement in the training of future specialists, with an integral (bio-psycho-

social) vision of the patient who, inserted in society, can develop proactive attitudes 

allowing a superior health care to the population. There is a need to invest in 

continuing education so that preceptors are stimulated and better trained within the 

process of teaching-learning, as trainers of professionals with a holistic view of 

medicine. 
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RESUMO 

 OBJETIVO: implantar a avaliação de 360º entre residentes de ginecologia e 

obstetrícia. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo longitudinal de coorte, 

descritivo, qualiquantitativo, do qual participaram 23 dos 24 residentes em 

ginecologia e obstetrícia, nos quais foi aplicada a avaliação 360 graus por 26 

preceptores. Para implantação do novo modelo avaliativo foram programadas duas 

etapas, sendo a primeira a capacitação in loco da equipe multiprofissional para 

utilização do Mini-Clinical Evaluation Exercise (miniCEX) e dos outros formulários; a 

segunda, foi o início das avaliações 360º dos residentes em ginecologia e 

obstetrícia, pelos preceptores. A coleta dos dados foi realizada entre os meses de 

março e outubro do corrente ano. Foram aplicadas 92 avaliações 360 graus 

distribuídas pelos 23 residentes e, todos 04 formulários que compõem essa 

avaliação foram respondidos. Foi utilizado ANOVA para avaliar as diferenças entre 

as médias dos grupos, seguido pelo teste de Tukey. RESULTADOS: Na avaliação 

dos resultados conforme a análise dos preceptores  (médicos e enfermeiros), com 

exceção das variáveis comunicação e relacionamento com a equipe 

multiprofissional, trabalho em equipe, pontualidade e disponibilidade, todas as outras 

variáveis analisadas se mostraram estatisticamente significativas (p<0,05), onde as 

competências dos R1 obtiveram menores escores em relação aos R2 e R3. Com 

relação a avaliação dos pares, na análise do conhecimento médico, houve diferença 

entre as médias (p=0,029), mostrando que os R1 são os portadores de menor 

conhecimento. Ainda nessa avaliação os R3,  foram os residentes que apresentaram 

maior dificuldade no relacionamento com equipe de saúde (p=0,008). Na 

autoavaliação os médicos R1 apresentaram diferenças nas variáveis: conhecimento 

médico, integridade, aspectos psicossociais da doença, manejo de problemas 

complexos e responsabilidade e obtiveram os menores escores em relação aos R2 e 

R3 (p<0,05). CONCLUSÃO: A implantação da avaliação 360º como método 

avaliativo na Programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia nesta 

instituição, através deste trabalho, mostra que há avanços no desempenho das 

competências gerais dos médicos residentes com o passar dos anos cursados. A 

formação dos futuros especialistas, baseada na visão integral  do paciente, 

possibilita o desenvolvimento de atitudes proativas e uma assistência digna a saúde 

da população. 
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Palavras-Chave: Residência Médica, Ensino, Aprendizagem, Avaliação 

Introdução 

A Residência Médica (RM) é um momento que possibilita ao egresso do 

curso de medicina aprimorar suas competências adquiridas durante a graduação, 

associando o treinamento em ensino sob supervisão à assistência, permitindo assim 

um aprendizado estruturado.1,2  

 A formação do residente envolve múltiplos aspectos, dentre estes: o 

conhecimento clínico, o desenvolvimento de habilidades e técnicas, além do 

amadurecimento de atitudes humanísticas, éticas e profissionais. Os futuros 

especialistas dependerão, para uma boa formação profissional, de condições de 

treinamento adequadas, oferecidas por parte dos Programas de Residências 

Médicas (PRM) nos quais estão inseridos.3  

A avaliação das competências e do desempenho profissional dos médicos é 

um assunto desafiador, pois os instrumentos usados não são perfeitos, tendo 

fortalezas e limitações. Epstein e Hundert, definem o termo competência como o 

emprego rotineiro e prudente da comunicação, do conhecimento, das habilidades 

técnicas, do raciocínio clínico, das emoções, dos valores e da reflexão da prática 

diária em benefício dos indivíduos e da comunidade que ele frequenta.3  

O Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) nos 

Estados Unidos da América (EUA) e o Royal College of Physicians and Surgeons of 

Canada delinearam competências e métodos educacionais destinados a aprimorar a 

educação médica para estudantes e residentes, nesses respectivos países, porém 

os quais atualmente já se difundiram por todo o mundo.4  

A avaliação 360 graus, também conhecida como feedback multi-fonte, é 

uma ferramenta de avaliação formativa preconizada pelo American Board of Medical 

Specialiaties (ABMS) como método para avaliar as competências gerais do médico 

residente, conforme descritas no ACGME. É considerada uma das mais adequadas 

ferramentas de avaliação de competências.5-8 Tais competências fazem parte de 

vários currículos de residências mundialmente, e possibilitam a análise do 

comportamento do médico residente em quaisquer domínios propostos e ainda 

fornece um feedback apropriado ao mesmo.8,9  É realizada pela aplicação de 

questionários estruturados, envolvendo o residente a ser avaliado, bem como 
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médicos preceptores, residentes pares, membros da equipe multiprofissional, 

pacientes e seus familiares.8,10 É válido, viável e confiável.5,6,11,12  

Na avaliação 360 graus, as seis competências citadas pelo ACGME podem 

ser avaliadas conjuntamente, porém vários estudos mostram que analisar as 

habilidades interpessoais e de comunicação, bem como o profissionalismo tem 

despertado maior interesse no âmbito da educação médica. Essas habilidades bem 

treinadas possibilitam aos médicos a transmissão de confiança aos seus pacientes. 

Como se trata de um instrumento que envolve pessoas com diferentes funções 

dentro de uma equipe, é possível se obter percepções variadas da competência 

clínica do residente avaliado, enriquecendo a abordagem e permitindo assim a 

tomada de decisões que venham enriquecer o processo educacional onde ele está 

inserido.5 Este estudo teve o objetivo de implantar a avaliação 360 graus em uma 

maternidade escola do Brasil, capacitar os preceptores do programa de residência 

médica (PRM) em ginecologia e obstetrícia de uma maternidade escola deste país 

para a realização da avaliação de desempenho clínico do estudante, além de 

adequar o processo avaliativo do residente em ginecologia e obstetrícia a partir da 

inserção de novos métodos. 

 

Materiais e Métodos 

 

Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo longitudinal de coorte, descritivo, qualiquantitativo, 

do qual participaram 23 dos 24 residentes do serviço de ginecologia e obstetrícia da 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), ligada à Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), sendo 08 do primeiro e do segundo anos e 07 do terceiro 

ano. Dos 26 preceptores, médicos e enfermeiras, alguns já haviam sido previamente 

capacitados no ano anterior, porém outros receberam capacitação em in loco, ou 

seja, durante o convite para a participação neste estudo.   

A presente pesquisa se desenvolveu no período compreendido entre março 

e outubro de 2017, nos cenários reais de prática, nos quais os residentes realizaram 

seus rodízios (enfermarias, emergência, unidade de parto humanizado, ambulatórios 

e centro cirúrgico).  

 

Amostra 
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Foram incluídos todos os residentes em ginecologia e obstetrícia, 

preceptores do PRM e equipe multiprofissional da MEJC da UFRN que aceitaram 

voluntariamente participar do estudo.  

Os critérios de exclusão foram respeitados para os profissionais que não 

aceitaram de forma voluntária participar do estudo. É importante salientar que 

residentes visitantes, oriundos de outros serviços, também foram excluídos. 

As avaliações foram aplicadas pelos preceptores desta RM e pelas 

enfermeiras dos setores já citados anteriormente. Foi usada para coleta de dados 

uma adaptação dos instrumentos utilizados por Souza (2015)13 – MPES 2014, que 

poderá contribuir para sua validação. Esta adaptação contém todas as variáveis do 

estudo aplicadas aos participantes e possibilita o registro dos resultados dos dados 

em uma seção específica.  

 

Avaliação 360 graus  

A avaliação 360 graus utilizada neste estudo é um instrumento constituído 

de quatro questionários, dos quais fazem parte o Mini Clinical Evaluation Exercise 

(mini-CEX),14,15 correspondente ao Anexo III, e três outros formulários destinados 

para avaliação do residente par, avaliação pelo paciente, autoavaliação e anexos 

com instruções relativas ao preenchimento de cada formulário desta avaliação 

(Anexos IV, V, VI, VII e VIII). Os avaliadores são orientados a observar o 

desempenho de um médico residente, num cenário real, durante um exame clínico.13  

Na avaliação 360 graus, tem-se a oportunidade de analisar competências 

essenciais, destacando-se a comunicação interpessoal, o humanismo, a tomada de 

decisão e o profissionalismo. Vale ressaltar que esta ferramenta permite ainda que o 

residente que está sendo avaliado se auto avalie, e ao término da mesma, receba o 

feedback do seu preceptor. Tais ações permitem a reflexão sobre o desempenho 

que o residente acredita ter e o que é atribuído a ele pelo preceptor, através do 

feedback. Isto estimula o residente em questão, a usar seu raciocínio crítico e a 

construir estratégias que possibilitem aperfeiçoar suas próprias fragilidades, com 

concomitante reconhecimento de suas fortalezas.16,17  

Foi dado feedback construtivo após cada aplicação do mini-CEX.14,15 Todos 

os residentes participantes foram avaliados por seus pares, pelas pacientes e 

realizaram a sua auto avaliação.  
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Este projeto de dissertação foi submetido à avaliação e aprovado pela 

Gerência de Ensino e Pesquisa da MEJC e, em seguida, pela Comissão de Ética em 

Pesquisa do HUOL/UFRN, sob a CAAE de nº 59553316.9.0000.5292.  

Foram seguidas as normas preconizadas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. O processo para obtenção do consentimento 

estabelece que haja uma leitura do termo, uma explicação pela pesquisadora e a 

assinatura do mesmo por ambos. Os sujeitos só foram selecionados para o estudo 

após terem dado seu consentimento livre e esclarecido por escrito e todos 

receberam uma cópia do documento. 

 

Análise estatística 

   Para o armazenamento dos dados, foi criado um banco em planilha 

do software Excel/Office® 2010, que foi exportado para o programa GraphPad 

prism® 6, com todas as variáveis descritas nos quatro questionários estruturados, 

separadas por ano de residência médica cursado.   O teste Shapiro-Wilk atestou a 

normalidade de distribuição dos dados que estão expressos em média e desvio 

padrão. Análise de variância one-way (ANOVA) foi utilizada para comparar as 

médias dos itens da avaliação entre os períodos de residência (R1, R2 e R3). Todos 

os itens de cada questionário foram analisados e agrupados por ano de residência 

cursado, obtendo-se então uma média para cada domínio isoladamente e por ano 

de residência. O pós-teste de Tukey foi utilizado para identificar as diferenças em 

pares. Para todas as análises foi adotado um nível de significância estatística de 5%. 

Todas os dados foram analisados usando o SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences, Chicago, IL, USA) versão 21.0 para Windows. As perguntas abertas de 

todos os questionários foram compiladas, respeitando-se a individualidade por ano 

de residência, sendo citadas as respostas mais relevantes obtidas.   

 

Resultados 

Neste estudo foram aplicadas 92 avaliações, com média de 04 para cada 

residente, sendo todos os questionários respondidos através de escores pontuados 

na escala de Likert de 1 a 9 na análise quantitativa. Os aspectos qualitativos foram 

avaliados pela análise dos conteúdos obtidos nas perguntas abertas, sendo feita 

uma abordagem geral das respostas mais incidentes. As avaliações tiveram como 

cenários de prática em sua maioria os ambulatórios (em 36,9% dos casos) e as 
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enfermarias (em 32,6%). O percentual restante das avaliações (30,5%) aconteceu 

no Centro Cirúrgico, Emergência e UTI Materna. A análise global foi subdividida em: 

quantitativa e qualitativa. 

 

Análise quantitativa 

A tabela 1 apresenta as médias obtidas pelos residentes de ginecologia e 

obstetrícia para cada item avaliado, após a aplicação da avaliação 360 graus (mini-

CEX modificado),13-15 realizado pelos preceptores médicos e enfermeiros nos três 

anos de residência. Os escores médios obtidos por residentes do primeiro ano 

(p<0,05), foram menores quando comparados aos obtidos pelos R2 e R3 nos 

seguintes itens: anamnese, exame físico, habilidades clínicas, raciocínio clínico, 

humanismo/ética e profissionalismo, explicações e orientações ao paciente, 

organização/eficiência, competência profissional global, compaixão e respeito e 

comunicação/atitudes em relação aos pacientes e suas famílias. Não houve 

diferenças na avaliação entre os períodos de residência (R1, R2 e R3), nos itens:  

comunicação e relacionamento com a equipe multiprofissional, trabalho em equipe, 

pontualidade e disponibilidade. Resultados discordantes foram obtidos em outro 

estudo brasileiro que avaliou residentes da clínica médica e cardiologia o qual 

mostrou que os residentes do primeiro ano estiveram acima das expectativas no 

aspecto humanismo, ética e profissionalismo.13 

A Tabela 2 apresenta as médias obtidas pelos médicos residentes de 

ginecologia e obstetrícia para os itens avaliado pelas pacientes, após a aplicação da 

avaliação 360 graus entre os períodos de residência (R1, R2 e R3). Nos três anos 

de residência não houve diferença significativa nos escores obtidos em todas as 

variáveis analisadas. Esta mesma avaliação foi concordante com um outro estudo, 

onde todos os pacientes que realizaram a avaliação dos residentes classificaram o 

atendimento como acima do esperado.13 

A Tabela 3 apresenta as médias obtidas pelos médicos residentes de 

ginecologia e obstetrícia para cada item avaliado pelos residentes pares, após a 

aplicação da avaliação 360 graus entre todos os anos de residência (R1, R2 e R3). 

O desempenho da avaliação pelos pares, foi menor para os residentes R1 

(p=0,029), no item conhecimento médico, quando comparado aos R2 e R3. Quanto 

ao item relacionamento com a equipe de saúde, os residentes R3 apresentaram 

menor desempenho (p=0,008), se comparados aos R1 e R2. Para as demais 
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variáveis analisadas, não se observou diferenças entre os grupos estudados. Um 

outro estudo realizado mostrou que os residentes avaliados foram globalmente 

considerados pelos seus pares, como acima das expectativas em todos os itens 

analisados.13 

A Tabela 4 apresenta as médias obtidas pelos médicos residentes de 

ginecologia e obstetrícia em cada item de sua autoavaliação, após a aplicação da 

avaliação 360 graus para todos os períodos de residência (R1, R2 e R3).  Os 

escores médios obtidos por residentes do primeiro ano (p<0,05), foram menores 

quando comparados aos R2 e R3 nos seguintes itens: conhecimento médico, 

integridade, aspectos psicossociais da doença, manejo de múltiplos problemas 

complexos, responsabilidade, manejo de pacientes hospitalizados e relacionamento 

com a equipe de saúde. Não houve diferença nos escores obtidos em todas as 

variáveis estudadas na autoavalição, entre R2 e R3. Estudo realizado em outro 

serviço mostrou que todos os residentes submetidos a autoavaliação consideraram 

importante a sua realização, pois a mesma contribui para identificar suas fortalezas 

e fragilidades, mas os residentes que participaram do estudo em questão, não se 

achavam aptos para se autoavaliar.13 

 

Análise qualitativa  

Foi observado que nem todos os preceptores anotaram os pontos fortes e 

fracos no questionário do mini-CEX14,15 ao dar o feedback aos residentes. Entre os 

R1, os comentários positivos mais citados pelos preceptores foram:  ética, respeito 

e boa relação médico-paciente. Os pontos que precisariam ser melhorados foram: 

conhecimento, habilidade técnica e de comunicação e relacionamento interpessoal. 

Quanto aos R2, a habilidade de comunicação, a visão holística e a ética foram os 

aspectos favoráveis mais incidentes. Porém, as relações interpessoais e as 

habilidades técnicas precisam ser aprimoradas. Os residentes do terceiro ano 

foram nomeados como portadores de bom conhecimento e de habilidades técnicas, 

contudo precisam melhorar a disponibilidade de seu tempo ao lidar com o paciente, 

contribuindo desta forma para a melhora dessa relação. No entanto, estes 

avaliadores podem adquirir vícios em favor ou desfavor do residente em questão. 

Daí a necessidade de outros olhares envolvendo outros preceptores, membros da 

equipe multiprofissional e seus pares, como forma de fortalecimento deste processo 
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avaliativo.
3 

Quanto a opinião dos residentes pares contida na pergunta aberta, que 

solicitava que fosse informado o que ele achou melhor no desempenho do colega 

residente, eles elencaram para os três grupos conjuntamente: competência, 

respeito, responsabilidade, integridade, compaixão e humanização, entre outros. 

Os itens a serem melhorados foram: habilidade para lidar com casos complexos, 

conhecimento teórico, otimização do tempo dedicado ao estudo e melhora no 

relacionamento com a paciente e familiares. Uma revisão da literatura realizada por 

Veloski et al. (2006), analisou o impacto da avaliação por pares no desempenho 

dos médicos e verificou que setenta por cento desses estudos mostraram o efeito 

positivo da avaliação por pares na sua prática clínica.7 Quando a avaliação dos 

pares é transmitida ao residente no momento adequado e de forma conjunta com o 

preceptor, ela se reveste de poder e robustez.3  

A apreciação das perguntas abertas contidas no questionário destinado à 

avaliação do residente pela paciente, mostrou que houve um alto nível de elogios a 

todos, independentemente do ano cursado. A pergunta que solicitava para  

destacar o aspecto a ser melhorado pelo médico enquanto residente, obteve as 

seguintes respostas: melhora na autoestima, pontualidade, comunicação, 

paciência, forma de se vestir, entre outros. As avaliações das pacientes são sempre 

mais elevadas e alcançam altas pontuações. O presente estudo mostra não haver 

evidências de que existe diferença entre as médias dos itens da avaliação, ou seja, 

todos os pacientes avaliaram os residentes com escores muito semelhantes. A 

literatura confirma esse fato e atribui provavelmente, a falta de discernimento das 

mesmas em avaliar o desempenho clínico do residente.18  

Na pergunta aberta da autoavaliação, houve muita concordância entre os 

três grupos de residentes. Estes responderam como sendo o seu melhor aspecto: 

responsabilidade, respeito, ética, compaixão, busca constante do aprendizado, 

integridade, humildade e proatividade. Os aspectos a serem melhorados foram: 

habilidade, relação médico-paciente, relação com a enfermagem, tempo dedicado 

ao estudo, crescimento psicossocial, resolução de problemas complexos e melhora 

do humor. Um estudo mostra na análise  da autoavaliação, que existe uma 

tendência entre os residentes dos anos iniciais a se avaliarem com escores mais 

altos, enquanto os residentes dos anos finais, se autoavaliam com escores mais 
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baixos,10  fato este não observado em nosso estudo. Uma outra pesquisa, 

demonstra que a autoavaliação do residente é valorosa, pois este momento permite 

que ele analise de forma consciente e crítica suas competências.19,20 Outros dados 

da literatura mostram que a autoavaliação do residente, possibilita identificar hiatos 

entre a maneira como ele se percebe e a real impressão como as outras pessoas o 

percebem. Trata-se então de uma ferramenta efetiva que deve ser direcionada com 

o propósito de vislumbrar deficiências desconhecidas pelo residente, mostrando 

soluções para tais dificuldades.16 

 

Conclusões 

A implantação da avaliação 360 graus na MEJC aconteceu através da 

aplicação de um modelo adaptado por Sousa (2015)13 – MPES 2014.   O 

instrumento foi bem aceito pelos residentes e pela maior parte dos preceptores, que 

receberam a capacitação in loco, ou seja, durante o convite para a participação 

neste estudo. Nem todos os preceptores tiveram a oportunidade de participar da 

atividade, pois ocasionalmente não havia a compatibilidade de horários entre as 

atividades rotineiras dos residentes e, a disponibilidade do preceptor. Apenas uma 

residente do terceiro ano deixou de participar por licença maternidade. 

Durante a realização das avaliações 360 graus, pudemos perceber vários 

comportamentos e necessidades por parte dos residentes e dos preceptores, que 

expressaram a necessidade de um maior estímulo em se manter as atividades de 

educação continuada, o treinamento de habilidades simuladas e o tempo protegido 

para o preceptor desempenhar a sua função com mais especificidade e assim 

permitir que as competências gerais e necessárias a boa formação profissional do 

médico, sejam oportunizadas. Vários preceptores já haviam participado de um 

treinamento para aplicação de mini-CEX anteriormente, pois esse método avaliativo 

já é usado rotineiramente nesta residência.  

O envolvimento de todos no processo de avaliação, permitiu ampliar o olhar 

dos participantes deste estudo, para além das fronteiras das metodologias 

tradicionais na educação médica. 

As limitações encontradas provavelmente ocorreram em virtude do pequeno 

número de residentes, que desempenham as suas atividades rotineiras em um 

ambiente com grande demanda de atendimentos, o que dificultou muitas vezes 
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reunir de forma sincrônica, todos os membros envolvidos na aplicação da avaliação 

360 graus.  
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Tabelas e Figuras 

 

Tabela 1. Comparação do desempenho obtido pelos médicos residentes na avaliação dos 
preceptores (médicos e enfermeiros) conforme o período de residência R1, R2 e R3. 

Item de Avaliação R1 (n=32) R2 (n=32) R3 (n=28) Valor-p 

Anamnese 6,3± 1,1a 7,7 ± 1,3 7,7 ± 1,5 <0,001 

Exame físico 6,0 ± 1,3a 7,4 ± 1,3 7,8 ± 1,4 <0,001 

Habilidades clinicas 5,9± 1,6a 7,7 ± 1,1 7,8 ± 1,4 <0,001 

Raciocínio clínico 6,5± 1,5a 7,8 ± 1,2 7,8 ± 1,2 <0,001 

Humanismo/ética e profissionalismo 7,0 ± 1,3a 7,8 ± 1,1 8,0 ± 1,0 0,002 

Explicações e orientações ao 
paciente 

6,7 ± 1,4a 7,7 ± 1,3 7,9 ± 1,2 0,001 

Organização/eficiência 6,4 ± 1,5a 7,8 ± 1,1 8,0 ± 1,4 <0,001 

Competência profissional global 6,7 ± 1,4a 7,8 ± 1,1 7,8 ± 1,2 0,001 

Compaixão e respeito 7,3 ± 1,3a 8,1 ± 1,0 8,1 ± 1,2 0,014 

Comunicação e atitudes em relação 
aos pacientes e suas famílias 

6,7 ± 1,5a 7,8a ± 1,5 7,8a± 1,3 0,004 

Comunicação e relacionamento com 
a equipe multiprofissional 

7,8 ± 1,1 8,1 ±1,1 8,2  ± 1,3 0,517 

Trabalho em equipe 7,6 ± 1,2 8,1 ± 1,1 8,0 ± 1,1 0,347 

Pontualidade e disponibilidade 7,3 ± 1,4 8,0 ± 1,2 7,9 ± 1,4 0,100 

Dados expressos em média ± desvio padrão. a = diferente estatisticamente significativa dos outros 
períodos de residência. 
 

 

Tabela 2. Comparação do desempenho obtido pelos médicos residentes na avaliação das pacientes, 
conforme o período de residência R1, R2 e R3. 

Item de Avaliação R1 (n=32) R2 (n=32) R3 (n=28) Valor-p 

Fala tudo para você sobre sua doença (dá 
as informações sobre a sua doença)? 

8,4 ± 0,9 8,4  ± 0,8 8,4  ± 1,0 0,973 

Cumprimento calorosamente/ Chama pelo 
seu nome/é gentil/ não é grosseiro ou rude? 

8,4 ± 1,0 8,6 ± 1,3 8,6 ± 0,7 0,617 

Trata você no mesmo nível/não trata como 
criança? 

8,7 ± 0,5 8,6 ± 0,6 8,6 ± 0,7 0,844 

Deixa você contar sua história/ Escuta o 
que você fala? 

8,6 ± 0,6 8,6 ± 0,7 8,6 ± 0,8 0,952 

Mostra interesse em você como pessoa? 8,4 ± 1,5 8,7 ± 0,6 8,7 ± 0,7 0,509 

Tem cuidado de falar o que vai fazer 
quando está examinando e fala o que 
encontrou após terminar de examinar? 

8,5 ± 0,9 8,6 ± 0,9 8,6  ± 0,8 0,951 

Conversa sobre possibilidades de 
tratamento? 

8,5 ± 0,8 8,5 ±0,7 8,5 ± 0,9 0,942 

Estimula você fazer perguntas? Responde 
suas perguntas de um modo que você 

entende? 
8,3 ± 1,5 8,4 ± 0,9 8,5 ± 1,0 0,907 

Usa palavras que você possa entender 
quando explica sobre sua doença e o 

tratamento? 
8,5 ± 0,8 8,6 ± 0,6 8,6 ± 0,8 0,740 

Mostra-se disponível para novas 
explicações ou ajuda em outros momentos? 

8,6 ± 0,6 8,7 ± 0,5 8,6  ± 0,8 0,428 

Dados expressos em média ± desvio padrão. 
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Tabela 3. Comparação do desempenho obtido pelos médicos residentes conforme a 
avaliação do residente par, entre os períodos de residência R1, R2 e R3. 

Item de Avaliação R1 (n=32) R2 (n=32) R3 (n=28) Valor-p 

Respeito 8,6 ± 0,7 8,6 ± 0,8 8,6  ± 0,8 0,966 

Conhecimento médico 7,7 ± 1,1a 8,3 ± 0,8 8,3 ± 0,9 0,029 

Manejo no atendimento 
ambulatorial 

8,1 ± 0,9 8,5 ± 0,7 8,6 ± 0,6 0,048 

Integridade 8,5 ± 0,6 8,5 ± 1,0 8,3 ± 1,1 0,645 

Aspectos psicossociais da doença 7,8 ± 1,3 8,4 ± 0,9 7,9 ± 1,2 0,135 

Manejo de múltiplos problemas 
complexos 

7,6 ± 1,2 8,3 ± 0,8 7,9  ± 1,1 0,087 

Compaixão 8,6 ± 0,7 8,4 ± 0,9 8,2  ± 0,9 0,233 

Responsabilidade 8,6 ± 0,7 8,6 ± 0,6 8,4  ± 0,8 0,435 

Manejo de pacientes 
hospitalizados 

7,7 ± 1,3 8,2 ± 0,9 8,1 ± 1,1 0,394 

Resolução de problemas 8,0 ± 1,1 8,1 ± 1,0 7,9  ± 1,1 0,733 

Habilidades e competências gerais 8,2 ± 0,9 8,3 ±0,8 8,1  ± 1,1 0,763 

Relacionamento com a equipe de 
saúde 

8,6 ± 0,5 8,7 ± 0,6 8,1 ± 1,1a 0,008 

Dados expressos em média ± desvio padrão. a = diferença estatisticamente significativa dos 
outros períodos de residência. 
 

 

Tabela 4. Comparação de desempenho na autoavaliação do atendimento entre os períodos 
de residência R1, R2 e R3. 

Item de Avaliação R1 (n=32) R2 (n=32) R3 (n=28) Valor-p 

Respeito 8,7 ± 0,6 8,8 ± 0,5 8,6  ± 0,4 0,834 

Conhecimento médico 7,3 ± 1,0a 8,1 ± 0,7 8,0 ± 0,8 <0,001 

Manejo no atendimento 
ambulatorial 

7,7 ± 1,2 8,2 ± 0,6 8,0 ± 0,8 0,166 

Integridade 8,3 ± 0,9a 8,7 ± 0,5 8,8 ± 0,5 0,004 

Aspectos psicossociais da doença 7,5 ± 1,1a 8,5 ± 0,7 8,3 ± 0,6 <0,001 

Manejo de múltiplos problemas 
complexos 

7,3 ± 0,9a 8,1 ± 0,7 7,9 ± 0,8 0,004 

Compaixão 8,4 ± 0,9 8,7 ± 0,5 8,7  ± 0,5 0,067 

Responsabilidade 8,5 ± 0,9a 8,9 ± 0,4 8,9 ± 0,3 0,019 

Manejo de pacientes 
hospitalizados 

7,6 ± 1,4a 7,9 ± 0,7 8,4  ± 0,6 0,037 

Resolução de problemas 7,7 ± 1,0 8,1 ± 0.8 8,1  ± 0,6 0,128 

Habilidades e competências gerais 8,2 ± 0,9 8,3 ± 0,8 8,1  ± 1,1 0,763 

Relacionamentos com a equipe de 
saúde 

8,4 ± 0,9a 8,8 ± 0,5 8,8 ± 0,4 0,027 

Dados expressos em média ± desvio padrão. a = diferença estatisticamente significativa dos 
outros períodos de residência.
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9. ANEXOS E TABELAS 

 

ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: IMPLANTAÇÃO DA AVALIAÇÃO 360° NA RESIDÊNCIA 

MÉDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DA UFRN: ESTRATÉGIA PARA MELHORAR O PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM 
Pesquisador: Teresa Neumann Beserra Dantas Fabricio 
Área Temática: 
Versão: 1 
CAAE: 59553316.9.0000.5292 
Instituição Proponente: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 
DADOS DO PARECER 
 
Número do Parecer: 1.753.278 
 
Apresentação do Projeto: 
A Residência Médica é um momento valioso na formação do futuro especialista, 
onde através do processo de ensino-aprendizagem em serviço, esses vivenciam 
diversas experiências junto aos pacientes, compartilhadas com a equipe 
multiprofissional. sob a supervisão de seus preceptores. OBJETIVO: Esse trabalho 
objetiva implantar a avaliação 360º na residência médica em ginecologia e 
obstetrícia (RMGO) da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). METODOLOGIA: Estudo realizado com 
residentes em ginecologia e obstetrícia (GO) da MEJC, por meio da aplicação da 
avaliação 360º. Para implantação do novo modelo avaliativo serão programadas 
duas etapas, sendo a primeira a implementação e a capacitação da equipe 
multiprofissional para utilização do Mini- Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX); e a 
segunda, o início das avaliações 360º dos residentes em ginecologia e obstetrícia. 
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A avaliação 360º consiste em obter informações de múltiplas fontes que circundam a 
esfera de influência do residente, sobre seu desempenho em diferentes tarefas, 
incluindo assim: autoavaliação, avaliação de pares, pacientes e equipe 
multiprofissional.  
Ao final da avaliação de cada residente, a pesquisadora realizará um feedback, 
apontando os pontos positivos e os que precisarão ser fortalecidos tornando a 
avaliação formativa. Os resultados serão armazenados em um banco de dados, em 
planilha do software Excel/Office 2010.  
CONCLUSÃO: A implantação da avaliação 360º como método avaliativo na RMGO, 
através desse trabalho, contribuirá para o aprimoramento na formação dos futuros 
especialistas que, inseridos na sociedade, poderão desenvolver atitudes proativas 
permitindo uma assistência digna a saúde da população. 
 
Objetivo da Pesquisa: 
Implantar a avaliação 360º na residência médica em ginecologia e obstetrícia da 
MEJC da UFRN. 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Os riscos e desconfortos decorrentes da participação nesta pesquisa poderão ser de 
ordem psíquica, moral, intelectual, social ou cultural, caso não ocorra o sigilo dos 
dados coletados. Entretanto, medidas de proteção para minimizar estes possíveis 
riscos serão realizadas mediante o sigilo absoluto por parte do pesquisador a 
respeito da identidade dos participantes e será feito o armazenamento adequado 
das informações coletadas. O conteúdo dos questionários estará arquivado, de uso 
exclusivo para a pesquisa, portanto de uso restrito e pessoal. Nos arquivos da 
pesquisa não haverá identificação das pessoas, usaremos pseudônimos ou códigos 
e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes. A 
equipe da pesquisa em questão assume a responsabilidade de dar assistência 
integral às complicações e danos decorrentes dos riscos previstos, assim como a 
concessão de ressarcimentos e indenizações previstas, caso seja comprovado a sua 
necessidade. 
 
Benefícios: Os residentes do PRMGO/UFRN atual e os preceptores envolvidos na 
pesquisa participariam da implantação da avaliação 360° na residência médica em 
ginecologia e obstetrícia em um hospital universitário da UFRN, com o objetivo de 
melhorar a qualidade acadêmica do Programas de Residência e contribuindo para o 
aprimoramento na formação dos futuros especialistas que, inseridos na sociedade, 
poderão desenvolver atitudes proativas permitindo uma assistência digna a saúde 
da população. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
A pesquisa está bem elaborada e fundamentada, apresentando coerência 
metodológica e pressupostos teóricos que justificam sua viabilidade. 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Os termos de apresentação obrigatória estão de acordo com as orientações para 
submissão de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos ao CEP/HUOL. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Aprovado. 
Considerações Finais a critério do CEP: 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 
Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_
DO_PROJETO_734881.pdf 

05/09/2016 
11:01:56 

 Aceito 

Projeto 
Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

PROJETO.pdf 05/09/2016 
11:01:06 

teresa neumann 
beserra dantas 
fabricio 

Aceito 

Folha de Rosto ROSTO.pdf 22/08/2016 
10:22:53 

teresa neumann 
beserra dantas 
fabricio 

Aceito 

Outros AUTORIZACAO.pdf 22/08/2016 
10:19:29 

teresa neumann 
beserra dantas 
fabricio 

Aceito 

Outros TERMO.pdf 22/08/2016 
10:18:59 

teresa neumann 
beserra dantas 
fabricio 

Aceito 

Outros anuencia.pdf 22/08/2016 
10:10:59 

teresa neumann 
beserra dantas 
fabricio 

Aceito 

Cronograma CRONOGRAMA.pdf 22/08/2016 
10:04:59 

teresa neumann 
beserra dantas 
fabricio 

Aceito 

Outros pesquisador.pdf 22/08/2016 
10:03:07 

teresa neumann 
beserra dantas 
fabricio 

Aceito 

TCLE / Termos 
de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE.pdf 22/08/2016 
10:01:46 

teresa neumann 
beserra dantas 
fabricio 

Aceito 
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Continuação do Parecer: 1.753.278 

 

 

 

Situação do Parecer: 
Aprovado 
Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

 

 

 

 

 

NATAL, 24 de setembro de 2016 

 

 

 

 

 

 
Assinado por: 

André Ducati Luchessi (Coordenador) 
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ANEXO II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

 

Convidamos o (a) Sr. (a) a participar da pesquisa “IMPLANTAÇÃO DA 

AVALIAÇÃO 360° NA RESIDÊNCIA MÉDICA EM GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRN: ESTRATÉGIA 

PARA MELHORAR O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM”, sob a 

responsabilidade da pesquisadora TERESA NEUMANN BEZERRA DANTAS 

FABRÍCIO. Sua participação é voluntária e se dará por meio de avaliações quanto a 

atitudes, através de um modelo estruturado, com itens pré-estabelecidos, em 

qualquer setor da MEJC, e poderão ser realizadas pelos preceptores da residência 

em ginecologia e obstetrícia, pela equipe multiprofissional, pelos pacientes e por si 

próprio. Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa dizem respeito a 

certo desconforto que o (a) Sr. (a) pode sentir ao se avaliar, ser avaliado por pares, 

pacientes e pela equipe. Todo o processo avaliativo será conduzido por profissionais 

capacitados e se você aceitar participar estará contribuindo para a adequação da 

formação profissional na Instituição, bem como poderá identificar pontos frágeis de 

seu conhecimento e desempenho, que poderão ser melhorados, sendo fundamental 

para seu próprio desenvolvimento profissional. Tendo em vista que a avaliação é 

bem diversificada, o processo avaliativo torna-se mais fiel e adequado. Se depois de 

consentir sua participação o (a) Sr. (a) desistir de participar, em qualquer fase da 

pesquisa, independente do motivo, tem o direito e a liberdade de retirar seu 

consentimento sem nenhum prejuízo. O (a) Sr. (a) não terá nenhuma despesa e não 

receberá nenhuma remuneração. Sua identidade será guardada em sigilo, mas os 

resultados da pesquisa serão analisados e publicados. Esse TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO está de acordo com a resolução 

4669/12 da CONEP. Para qualquer outra informação o (a) Sr (a) poderá entrar em 

contato com a pesquisadora, em horário comercial, pelo telefone (84) 999825026 ou 

através do endereço Av. Nilo Peçanha, SN, Petrópolis, Natal-RN, CEP: 89012-300, 

ou dirigir-se ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL da UFRN, CEP/HUOL, 

telefone: 3342 5003, situado na Av. Nilo Peçanha, 620. Petrópolis. CEP 59.012-300. 

Nata/RN, ou ainda enviar um e-mail para cep_huol@yahoo.com.br. 

 

 

 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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Impressão 
Datiloscópica 

 

Consentimento pós-informado: 

Eu, 

__________________________________________________________________, 

Informado sobre o que o pesquisador que fazer e porque precisa da minha 

colaboração, entendi a explicação. Por isso concordo em participar do projeto, 

sabendo que não ganharei nada e que posso sair quando quiser. Esse documento é 

emitido em duas vias que serão assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma 

via com cada um de nós.      

 

 

Natal, ____/________/______ 

 

 

 

 

__________________________________________ 

                  Assinatura do Participante 

 

 

 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXO III – Instrumento de Avaliação da equipe de preceptores e 

multiprofissional. 

Avaliação 360° dos Residentes de Ginecologia e Obstetrícia – Equipe Multiprofissional 
Avaliação de Atitudes – mini-CEX 

 
Com base no desempenho de residente e na observação de seus / suas interações com os membros da equipe de 

saúde, os pacientes ou seus familiares por favor classifique seu / suas habilidades nas doze áreas seguintes. 
Pontuação – (1/2/3 – Abaixo da Expectativa; 4/5/6 – Atende a Expectativa; Acima da Expectativa). 

Marque Não Avaliado quando não for capaz de avaliar nenhum dos itens. 

 

mini-CEX 

Nome do Residente:______________________________________  R1   R2   R3   R4 

Cenário:  Enfermaria    Ambulatório    Emergência    

Foco da avaliação:  História    Exame físico   Diagnóstico   Promoção/prevenção 

Complexidade do caso:  Baixa    Média    Alta 

Sumário do caso:  

Avaliação  
Itens                              

Insatisfatório Satisfatório Superior Não avaliado 

1.Anamnese  1  2  3  4  5  6  7  8   9  

2.Exame Físico  1  2  3  4  5  6 7 8 9  

3.Habilidades Clínicas 
(procedimentos) 

 1  2  3  4  5  6 7 8 9  

4.Raciocínio Clínico  1  2  3  4  5  6 7 8 9  

5.Humanismo/Ética e 
Profissionalismo 

 1  2  3  4  5  6 7 8 9  

6.Explicações e orientações 
ao paciente 

 1  2  3  4  5  6 7 8 9  

7.Organização/eficiência  1  2  3  4  5  6 7 8 9  

8.Competência Profissional 
Global 

 1  2  3  4  5  6 7 8 9  

Atitudes 

Compaixão e respeito  1  2  3  4  5  6 7 8 9  

Comunicação e atitudes em 
relação aos pacientes e 
suas famílias 

 1  2  3  4  5  6 7 8 9  

Comunicação e 
relacionamento com a 
equipe Multiprofissional 

 1  2  3  4  5  6 7 8 9  

Trabalho em equipe  1  2  3  4  5  6 7 8 9  

Pontualidade e 
Disponibilidade 

 1  2  3  4  5  6 7 8   

Feedback: 
 

Avaliador: ____________________________________________  Sexo:  M      F  
Cargo:     Médico Preceptor/Docente        Enfermeiro         Fisioterapeuta  
                Farmacêutico        Nutricionista       Psicólogo    outros 

Souza, JCV e Diniz, RVZ – MPES 2014 
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ANEXO IV – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PELO PACIENTE 

 

Avaliação 360° dos Residentes de Ginecologia e Obstetrícia – Pacientes 

 
Classifique de 1 a 9, como você avalia o seu médico de acordo com os itens abaixo. 

Pontuação – (1/2/3 – Abaixo da Expectativa; 4/5/6 – Atende a Expectativa; Acima da Expectativa). 
Marque NA (Não Avaliado) quando não for capaz de avaliar nenhum dos itens. 

 

Nome do Residente:______________________________________  R1   R2   R3   R4 

Nome do Avaliador: _________________________________________ Sexo:  M      F 
 

Cenário:  Enfermaria    Ambulatório    Emergência    Centro Cirúrgico   Outros 
Quanto tempo de acompanhamento: _____ dias 

ITENS                                                ESCALA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
NA 

Fala tudo para você sobre sua doença (da 
as informações sobre a sua doença)/ É 
verdadeiro/ aberto e franco/ não esconde 
coisas que você deveria saber? 

          

Cumprimenta calorosamente/ Chama pelo 
seu nome / é gentil/ Não é grosseiro ou 
rude? 

          

Trata você no mesmo nível/ não trata como 
criança? 

          

Deixa você contar sua história/ Escuta o que 
você fala/Não te interrompe quando você 
fala? 

          

Mostra interesse em você como pessoa? / 
Não fica chateado quando você está 
falando? 

          

Tem o cuidado de falar o que vai fazer 
quando está examinando e fala o que 
encontrou após terminar de examinar? 

          

Conversa sobre possibilidades de 
tratamento?/ Pergunta sua opinião / Permite 
que você decida sobre as possibilidades de 
exames e tratamento? 

          

Estimula você a fazer perguntas?/ Responde 
suas perguntas de um modo que você 
entende?/ Nunca evita suas perguntas? 

          

Usa palavras que você possa entender 
quando explica sobre sua doença e o 
tratamento?/ Explica qualquer termo médico 
na sua linguagem? 

          

Mostra-se disponível para novas 
explicações ou ajuda em outros momento? 

          

Destaque o melhor aspecto do médico, enquanto residente:  
 

 

Destaque um aspecto do médico que precisa ser melhorado pelo mesmo, enquanto residente: 
 
 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS 
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ANEXO V – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES 

 

Avaliação 360° dos Residentes de Ginecologia e Obstetrícia – Pelos Pares 

 
Classifique de 1 a 9, como você avalia o seu colega de acordo com os itens abaixo. 

Pontuação – (1/2/3 – Abaixo da Expectativa; 4/5/6 – Atende a Expectativa; Acima da Expectativa). 
Marque NA (Não Avaliado) quando não for capaz de avaliar nenhum dos itens. 

 

Nome do Residente:__________________________________________ Sexo:  M      F  
 R1   R2   R3   R 

Nome do Avaliador: _________________________________________ Sexo:  M      F 
 R1   R2   R3   R4 

ITENS                                                
ESCALA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
NA 

Respeito           

Conhecimento médico 
          

Manejo no atendimento ambulatorial 
          

Integridade 
          

Aspectos psicossociais da doença 
          

Manejo de múltiplos problemas 
complexos 

          

Compaixão 
          

Responsabilidade 
          

Manejo de pacientes hospitalizados 
          

Resolução de problemas 
          

Habilidades e Competências Gerais 
          

Relacionamento com a equipe de 
saúde 

          

Destaque o melhor aspecto do colega, enquanto médico residente:  
 
 
 

 

Destaque um aspecto do colega que precisa ser melhorado pelo mesmo, enquanto médico residente: 
 
 
 
 
 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS 
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ANEXO VI – INSTRUMENTO DE ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA    

AVALIAÇÃO PELOS PARES 

 

Avaliação 360 graus dos Residentes 
Avaliação dos Pares 

Para a avaliação a seguir, considere os seguintes aspectos: 
 

1. Respeito 
O empenho pessoal para honrar as escolhas e direitos das outras pessoas, 
especialmente em relação à equipe de trabalho. 
2. Conhecimento médico 
Adequado entendimento teórico com integração a prática clínica. 
3. Manejo no atendimento ambulatorial 
Capacidade de diagnosticar e tratar pacientes ambulatoriais realizando um 
atendimento global. 
4. Integridade 
Compromisso com a honestidade e confiança na avaliação e na demonstração das 
competências. 
5. Aspectos psicossociais da doença 
Reconhecer e ser sensível aos aspectos psicossociais do paciente e da sua doença. 
6. Manejo de múltiplos problemas complexos 
Capacidade e habilidade de cuidar de pacientes com múltiplos problemas. 
7. Compaixão 
Acolhe, ajuda e conforta os pacientes e familiares. 
8. Responsabilidade  
Responsabilidade pelas suas ações (Não culpa pacientes ou outros membros da 
equipe). 
9. Manejo de pacientes hospitalizados 
Capacidade de diagnosticar, tratar e gerenciar ações para o melhor atendimento as 
pacientes internadas. Está atento as questões de biossegurança. 
10. Resolução de problemas 
Avaliar criticamente informações, riscos e benefícios; identifica questões importantes 
ou tomar decisões oportunas. 
11. Habilidades 
Desempenha com habilidade anamnese, exame físico e procedimentos. 
12. Competências gerais 
Avaliação global do colega de residência. 
13. Relacionamento com a equipe de saúde 
Trata com respeito e igualdade todos os membros da equipe envolvida direta ou 
indiretamente com a atenção ao paciente. Reconhece os aspectos positivos dos 
membros da equipe e discute sobre o que precisa ser melhorado. 
 
 

Souza, JCV e Diniz, RVZ – MPES 2014



 

63  

 

ANEXO VII – INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

Avaliação 360° dos Residentes de Ginecologia e Obstetrícia – Autoavaliação 

Classifique de 1 a 9, como você se avalia de acordo com os itens abaixo. 
Pontuação – (1/2/3 – Abaixo da Expectativa; 4/5/6 – Atende a Expectativa; Acima da Expectativa). 

Marque NA (Não Avaliado) quando não for capaz de avaliar nenhum dos itens. 
 

Nome do Residente:__________________________________________ Sexo:  M      F  
 R1   R2   R3   R 

ITENS                                                
ESCALA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
NA 

Respeito 
          

Conhecimento médico 
          

Manejo no atendimento ambulatorial 
          

Integridade 
          

Aspectos psicossociais da doença           

Manejo de múltiplos problemas 
complexos 

          

Compaixão 
          

Responsabilidade 

          

Manejo de pacientes hospitalizados 

          

Resolução de problemas 

          

Habilidades e Competências Gerais 

          

Relacionamento com a equipe de 
saúde 

          

Destaque o seu melhor aspecto, enquanto médico residente:  
 

 

Destaque um aspecto que precisa ser melhorado enquanto médico residente: 
 
 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS 
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ANEXO VIII – INSTRUMENTO DE ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA 

AUTOAVALIAÇÃO 

 

 

Avaliação 360 graus dos Residentes 
Auto Avaliação 

Para a avaliação a seguir, considere os seguintes aspectos: 
 

14. Respeito 
O empenho pessoal para honrar as escolhas e direitos das outras pessoas, 
especialmente em relação à equipe de trabalho. 
15. Conhecimento médico 
Adequado entendimento teórico com integração a prática clínica. 
16. Manejo no atendimento ambulatorial 
Capacidade de diagnosticar e tratar pacientes ambulatoriais realizando um 
atendimento global. 
17. Integridade 
Compromisso com a honestidade e confiança na avaliação e na demonstração das 
competências. 
18. Aspectos psicossociais da doença 
Reconhecer e ser sensível aos aspectos psicossociais do paciente e da sua doença. 
19. Manejo de múltiplos problemas complexos 
Capacidade e habilidade de cuidar de pacientes com múltiplos problemas. 
20. Compaixão 
Acolhe, ajuda e conforta os pacientes e familiares. 
21. Responsabilidade  
Responsabilidade pelas suas ações (Não culpa pacientes ou outros membros da 
equipe). 
22. Manejo de pacientes hospitalizados 
Capacidade de diagnosticar, tratar e gerenciar ações para o melhor atendimento as 
pacientes internadas. Está atento as questões de biossegurança. 
23. Resolução de problemas 
Avaliar criticamente informações, riscos e benefícios; identifica questões importantes 
ou tomar decisões oportunas. 
24. Habilidades 
Desempenha com habilidade anamnese, exame físico e procedimentos. 
25. Competências gerais 
Avaliação global do colega de residência. 
26. Relacionamento com a equipe de saúde 
Trata com respeito e igualdade todos os membros da equipe envolvida direta ou 
indiretamente com a atenção ao paciente. Reconhece os aspectos positivos dos 
membros da equipe e discute sobre o que precisa ser melhorado. 
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TABELAS 

 

Tabela 1. Comparação do desempenho obtido pelos médicos residentes na 

avaliação dos preceptores (médicos/enfermeiros) conforme o período de residência 

R1, R2 e R3. 

Item de Avaliação R1 (n=32) R2 (n=32) R3 (n=28) Valor-p 

Anamnese 6,3± 1,1a 7,7 ± 1,3 7,7 ± 1,5 <0,001 

Exame físico 6,0 ± 1,3a 7,4 ± 1,3 7,8 ± 1,4 <0,001 

Habilidades clinicas 5,9± 1,6a 7,7 ± 1,1 7,8 ± 1,4 <0,001 

Raciocínio clínico 6,5± 1,5a 7,8 ± 1,2 7,8 ± 1,2 <0,001 

Humanismo/ética e 
profissionalismo 

7,0 ± 1,3a 7,8 ± 1,1 8,0 ± 1,0 0,002 

Explicações e orientações ao 
paciente 

6,7 ± 1,4a 7,7 ± 1,3 7,9 ± 1,2 0,001 

Organização/eficiência 6,4 ± 1,5a 7,8 ± 1,1 8,0 ± 1,4 <0,001 

Competência profissional 
global 

6,7 ± 1,4a 7,8 ± 1,1 7,8 ± 1,2 0,001 

Compaixão e respeito 7,3 ± 1,3a 8,1 ± 1,0 8,1 ± 1,2 0,014 

Comunicação e atitudes em 
relação aos pacientes e suas 

famílias 
6,7 ± 1,5a 7,8a ± 1,5 7,8a± 1,3 0,004 

Comunicação e 
relacionamento com a equipe 

multiprofissional 
7,8 ± 1,1 8,1 ±1,1 8,2  ± 1,3 0,517 

Trabalho em equipe 7,6 ± 1,2 8,1 ± 1,1 8,0 ± 1,1 0,347 

Pontualidade e disponibilidade 7,3 ± 1,4 8,0 ± 1,2 7,9 ± 1,4 0,100 

Dados expressos em média ± desvio padrão. a = diferente estatisticamente 
significativa dos outros períodos de residência. 
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Tabela 2. Comparação do desempenho obtido pelos médicos residentes na 

avaliação das pacientes, conforme o período de residência R1, R2 e R3. 

Item de Avaliação R1 (n=32) R2 (n=32) R3 (n=28) Valor-p 

Fala tudo para você sobre sua 
doença (dá as informações sobre a 

sua doença) 
8,4 ± 0,9 8,4  ± 0,8 8,4  ± 1,0 0,973 

Cumprimento calorosamente/ 
Chama pelo seu nome/é gentil/ não 

é grosseiro ou rude 
8,4 ± 1,0 8,6 ± 1,3 8,6 ± 0,7 0,617 

Trata você no mesmo nível/não trata 
como criança 

8,7 ± 0,5 8,6 ± 0,6 8,6 ± 0,7 0,844 

Deixa você contar sua história/ 
Escuta o que você fala 

8,6 ± 0,6 8,6 ± 0,7 8,6 ± 0,8 0,952 

Mostra interesse em você como 
pessoa? 

8,4 ± 1,5 8,7 ± 0,6 8,7 ± 0,7 0,509 

Tem cuidado de falar o que vai fazer 
quando está examinando e fala o 
que encontrou após terminar de 

examinar? 

8,5 ± 0,9 8,6 ± 0,9 8,6  ± 0,8 0,951 

Conversa sobre possibilidades de 
tratamento? 

8,5 ± 0,8 8,5 ±0,7 8,5 ± 0,9 0,942 

Estimula você fazer perguntas? 
Responde suas perguntas de um 

modo que você entende? 
8,3 ± 1,5 8,4 ± 0,9 8,5 ± 1,0 0,907 

Usa palavras que você possa 
entender quando explica sobre sua 

doença e o tratamento? 
8,5 ± 0,8 8,6 ± 0,6 8,6 ± 0,8 0,740 

Mostra-se disponível para novas 
explicações ou ajuda em outros 

momentos? 
8,6 ± 0,6 8,7 ± 0,5 8,6  ± 0,8 0,428 

Dados expressos em média ± desvio padrão. 
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Tabela 3. Comparação do desempenho obtido pelos médicos residentes conforme a 

avaliação dos residentes pares, entre os períodos de residência R1, R2 e R3. 

Item de Avaliação R1 (n=32) R2 (n=32) R3 (n=28) Valor-p 

Respeito 8,6 ± 0,7 8,6 ± 0,8 8,6  ± 0,8 0,966 

Conhecimento médico 7,7 ± 1,1a 8,3 ± 0,8 8,3 ± 0,9 0,029 

Manejo no atendimento 
ambulatorial 

8,1 ± 0,9 8,5 ± 0,7 8,6 ± 0,6 0,048 

Integridade 8,5 ± 0,6 8,5 ± 1,0 8,3 ± 1,1 0,645 

Aspectos Psicossociais da 
doença 

7,8 ± 1,3 8,4 ± 0,9 7,9 ± 1,2 0,135 

Manejo de múltiplos problemas 
complexos 

7,6 ± 1,2 8,3 ± 0,8 7,9  ± 1,1 0,087 

Compaixão 8,6 ± 0,7 8,4 ± 0,9 8,2  ± 0,9 0,233 

Responsabilidade 8,6 ± 0,7 8,6 ± 0,6 8,4  ± 0,8 0,435 

Manejo de pacientes 
hospitalizados 

7,7 ± 1,3 8,2 ± 0,9 8,1 ± 1,1 0,394 

Resolução de problemas 8,0 ± 1,1 8,1 ± 1,0 7,9  ± 1,1 0,733 

Habilidades e competências 
gerais 

8,2 ± 0,9 8,3 ±0,8 8,1  ± 1,1 0,763 

Relacionamento com a equipe 
de saúde 

8,6 ± 0,5 8,7 ± 0,6 8,1 ± 1,1a 0,008 

Dados expressos em média ± desvio padrão. a = diferença estatisticamente 
significativa dos outros períodos de residência. 
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Tabela 4. Comparação de desempenho na autoavaliação do atendimento entre os 

períodos de residência R1, R2 e R3. 

Item de Avaliação R1 (n=32) R2 (n=32) R3 (n=28) Valor-p 

Respeito 8,7 ± 0,6 8,8 ± 0,5 8,6  ± 0,4 0,834 

Conhecimento médico 7,3 ± 1,0a 8,1 ± 0,7 8,0 ± 0,8 <0,001 

Manejo no atendimento 
ambulatorial 

7,7 ± 1,2 8,2 ± 0,6 8,0 ± 0,8 0,166 

Integridade 8,3 ± 0,9a 8,7 ± 0,5 8,8 ± 0,5 0,004 

Aspectos psicossociais da 
doença 

7,5 ± 1,1a 8,5 ± 0,7 8,3 ± 0,6 <0,001 

Manejo de múltiplos problemas 
complexos 

7,3 ± 0,9a 8,1 ± 0,7 7,9 ± 0,8 0,004 

Compaixão 8,4 ± 0,9 8,7 ± 0,5 8,7  ± 0,5 0,067 

Responsabilidade 8,5 ± 0,9a 8,9 ± 0,4 8,9 ± 0,3 0,019 

Manejo de pacientes 
hospitalizados 

7,6 ± 1,4a 7,9 ± 0,7 8,4  ± 0,6 0,037 

Resolução de problemas 7,7 ± 1,0 8,1 ± 0.8 8,1  ± 0,6 0,128 

Habilidades e competências 
gerais 

8,2 ± 0,9 8,3 ± 0,8 8,1  ± 1,1 0,763 

Relacionamentos com a equipe 
de saúde 

8,4 ± 0,9a 8,8 ± 0,5 8,8 ± 0,4 0,027 

Dados expressos em média ± desvio padrão. a = diferença estatisticamente 
significativa dos outros períodos de residência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


