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RESUMO 

A educação médica vem passando por muitas adequações nas últimas 

décadas em virtude da necessidade de se formar profissionais que atendam às 

necessidades da população. As discussões caminham no sentido da 

reformulação de currículos, que devem passar a ser guiados por competências 

profissionais e não mais por processos educacionais, a chamada Educação 

Baseada em Competências. No Brasil, não há um consenso entre os programas 

de treinamento médico, particularmente na área da Cardiologia, destacando-se 

a importância, portanto, de um guia que direcione o conteúdo a ser ministrado, 

como ele deve ser aplicado e quais as ferramentas ideais de avaliação. Este 

projeto teve a finalidade de elaborar a matriz de competência no âmbito da 

Residência Médica em Cardiologia no Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL). O estudo foi exploratório, prospectivo e descritivo, envolvendo todos os 

preceptores e docentes da Unidade de Atenção Cardiovascular/Cardiologia e foi 

desenvolvido nas seguintes etapas: 1) Levantamento bibliográfico para 

identificação de objetivos de aprendizagem para a formação por competência 

em Cardiologia 2) Construção coletiva da matriz de competências para a 

Residência Médica em Cardiologia, seguindo a metodologia Delphi modificada 

para obtenção do consenso entre os participantes; 3) Capacitação dos 

preceptores e docentes com atuação no serviço sobre elaboração do currículo 

em Cardiologia para a Residência. O consenso foi obtido entre os 13 

participantes, sendo o modelo final da Matriz de Competência em Cardiologia do 

HUOL alcançado em duas rodadas da estratégia Delphi. Sugeriu-se uma matriz 

para o primeiro ano e outra para o segundo ano da Residência, sendo ambas 

divididas nos domínios: Atenção à saúde, Gestão em saúde e Educação em 

saúde. A concordância foi mais expressiva para os quesitos afeitos ao domínio 

“Atenção à saúde”, provavelmente por abordar temas mais familiares aos 

preceptores e foi menos robusto para os tópicos relacionados à “Gestão em 

saúde” e à “Educação em saúde”, por se tratar, possivelmente, de temas 

tradicionalmente pouco discutidos, sendo alvo de debates apenas nas últimas 

décadas. A matriz construída a partir deste projeto representa um consenso para 

o programa de treinamento em Cardiologia do HUOL, que poderá servir de base 

para outras profissões e especialidades médicas dentro e fora da instituição. 
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ABSTRACT 

Medical education has undergone many adjustments in recent decades 

due to the need to train professionals that meet population needs. Discussions 

are moving towards reshaping curricula, which should be guided by professional 

skills and no longer by educational processes, called Competency-Based 

Education. In Brazil, there is no consensus among training programs in Medicine, 

particularly in Cardiology, highlighting the importance, therefore, of a guide that 

directs the content to be given, how it should be applied and what the ideal 

evaluation tools. This project had the purpose of elaborating the competency 

matrix within the scope of the Medical Residency in Cardiology at Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL). The study was prospective, descriptive and 

interventional, involving all preceptors and teachers of the Cardiovascular 

Attention Unit / Cardiology and was developed in the following stages: 1) 

Bibliographic review in order to identify learning objectives for Competency 

Education in Cardiology 2) Collective construction of the competency matrix for 

Medical Residency in Cardiology, following the modified Delphi methodology to 

obtain consensus among the participants 3)Training of all preceptors and 

teaching staff in the service for collective construction of the competency matrix 

for Medical Residency in Cardiology. The consensus was obtained between all 

the thirteen participants, with the final model of the HUOL Cardiology 

Competence Matrix achieved in the second round of evaluations.  It was 

suggested a matrix for the first year and another for the second year of the 

Residence, both being divided in the domains: Health Care, Health Management 

and Health Education. The agreement was more expressive for the questions 

related to the "Health Care" domain, probably because it meant an issue already 

familiar to preceptors and less robust for topics related to "Health Management" 

and "Health Education", because possibly dealing with topics that have 

traditionally been little discussed and have been the subject of debate only in 

recent decades. The matrix built from this project represents a consensus for the 

HUOL Cardiology training program, which can serve as a basis for other 

professions and medical specialties inside and outside the institution.  

Key words: Medical Residency; Medical Education; Competence-based 

education, Competence Matrix    
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1 INTRODUÇÃO 

 A educação baseada em competências vem sendo estudada e debatida 

em todo o mundo, em virtude da preocupação recente acerca de uma formação 

médica de excelência e adequada às necessidades da população. As 

discussões em torno desta nova forma de treinamento acontecem no âmbito da 

graduação e da pós-graduação e nas várias especialidades médicas.1  

 O que se espera do profissional médico atual é que ele deva ser capaz de 

conduzir um atendimento de forma eficiente e atualizada, obedecendo a 

princípios morais, respeitando a individualidade de cada paciente e levando em 

conta o gerenciamento do tempo e dos custos. Ou seja, competências múltiplas 

e amplas que não podem mais ser ensinadas ou avaliadas da forma que era feita 

nas últimas décadas, como exclusivamente por aulas expositivas e avaliações 

por testes de múltipla escolha, respectivamente.1 

A adequada avaliação do interno de medicina e do residente médico é 

motivo de atenção de diversos serviços, buscando-se sempre instrumentos 

eficazes e reprodutíveis para sua execução. Desde 1972 a American Board of 

Internal Medicine (ABIM) abandonou os exames orais nas avaliações dos 

residentes e vem buscando alternativas mais abrangentes como forma de 

avaliação mais fidedigna dos mesmos.2 

 Faz-se necessário então definir com clareza o que é competência e como 

estruturar uma formação baseada em competências para alcançar a excelência 

profissional, tanto para o médico generalista, quanto para o especialista em 

cardiologia, orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Medicina (DCN) e pela Comissão Nacional de Residência Médica 

(CNRM). 

  Epstein e Hundert et al conceituam competência médica como o “uso 

habitual e judicioso de habilidades de comunicação, conhecimento, habilidades 

técnicas, raciocínio clínico, emoções, valores e reflexão sobre a prática diária 

para o benefício do indivíduo e da comunidade que está sendo atendida”. Além 

de habilidades básicas, o estudante deve ser capaz de trabalhar em equipe, ter 

bom relacionamento interpessoal (pares, preceptores, pacientes, equipe 
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multiprofissional), saber manejar o tempo na tomada de decisões e conseguir 

lidar com imprevistos e ambiguidades.3 

 Esses conhecimentos, habilidades e atitudes, segundo Govaerts, 

dependem do contexto onde o profissional esteja inserido, devem ser guiados 

pelas melhores evidências científicas disponíveis e precisam respeitar as 

recomendações éticas e a experiência de cada um, mas com constantes 

reflexões sobre a própria prática, com o intuito de fomentar uma educação 

continuada durante toda a vida profissional.4 

  Epstein propõe ainda que as Dimensões da Competência Profissional 

devam ser classificadas em: cognitiva, técnica, integrativa, contextual, dimensão 

afetiva e moral, relação interpessoal e boa prática (manejo de emoção e 

atenção).3 

  Segundo Perrenoud, “se o sujeito não for capaz de investir seus saberes 

com discernimento, de relacioná-los a situações, de transpô-los e enriquecê-los, 

eles não lhe serão muito úteis para agir. Muitas vezes, essa mobilização deve 

ser realizada em momentos de grande urgência, pois o profissional não tem 

tempo de pesquisar em um manual...” 5 

   Dessa forma, não adianta deter um conhecimento se este não pode ser 

demostrado em várias condições, rotineiras ou imprevistas. 

  Por fim, um médico competente deve possuir a habilidade integrativa de 

pensar, sentir e agir como tal e, para isso, deve ser adequadamente treinado e 

avaliado. 

Esforços no sentido de guiar o ensino por competências têm sido 

empregados mundialmente. Algumas das iniciativas bem estruturadas são: o 

projeto CanMEDS 2015 Physician Competency Framework no Canadá, os guias 

da Association for Medical Education in Europe (AMEE), as propostas do 

Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) nos Estados 

Unidos da América (EUA), o documento Tomorrow’s Doctors - Outcomes and 

standards for undergraduate medical education no Reino Unido e a diretriz The 

Scottish Doctor utilizada por cinco escolas médicas na Escócia.4, 6, 7 
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Embora existam muitas entidades envolvidas nessa discussão, não há um 

consenso sobre um modelo ideal de competências essenciais, mesmo entre 

países com sistemas de educação e de saúde comparáveis. No âmbito da 

graduação, o ACGME sugeriu, em 2016, seis competências balizadoras do que 

deve ser alcançado pelo médico ao final de sua formação. De forma sucinta são 

elas: cuidado ao paciente (inclui raciocínio clínico); conhecimento médico; 

aprendizado prático e aperfeiçoamento (inclui manejo da informação); habilidade 

de comunicação interpessoal, profissionalismo e prática baseada em sistemas 

(inclui trabalho em equipe e economia em saúde). – ACGME. 8 

No que se refere à pós-graduação latu senso, foram constituídos comitês 

de normatização para Residência Médica (RM) no Canadá e nos EUA, com a 

intenção de tornar os programas de treinamento de especialistas mais 

adequados à demanda atual, de forma que o médico especialista seja 

competente para atuar nos serviços públicos e privados, seja em grandes 

centros ou não. 4 

  Toda essa preocupação quanto à formação adequada do médico e do 

especialista é também alvo de discussões e relatórios de entidades médicas 

nacionais.1 Em 2005, o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação 

Médica Brasileira (AMB) publicaram um documento, onde concluem que “é 

necessário reforçar o controle sobre as escolas médicas e, também, desenvolver 

mecanismos regulatórios em relação à sua expansão, até que se consiga 

assegurar a qualidade das escolas existentes” 1 

  Espera-se do profissional médico atual um comportamento ativo e 

reflexivo, cabendo ao preceptor o papel de mediador, identificando e corrigindo 

deficiências, norteando o aprendizado. 

  De acordo com as DCN de 2014, o profissional médico atual deve buscar 

um perfil mais generalista, com pensamento crítico e humanista 9, sendo a 

especialização na forma de RM uma pós-graduação que tem por função 

primordial o aprimoramento de seu conhecimento e de seu desempenho. 10 

  A partir de um Decreto Presidencial de 1977, a RM foi regulamentada no 

Brasil e passa por supervisões constantes através da CNRM. De acordo com o 

Artigo 1° deste Decreto, “A Residência em Medicina constitui modalidade do 
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ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de 

especialização, caracterizada por treinamento em serviço em regime de 

dedicação exclusiva, funcionando em instituições de saúde, universitárias ou 

não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e 

profissional”.10 Portanto, para garantir a qualidade da formação do médico 

especialista, muitas variáveis estão envolvidas, desde a estrutura física das 

instituições e a disponibilidade de equipamentos e de exames complementares, 

passando pelo empenho do próprio médico residente e de todos os profissionais 

envolvidos, sendo de crucial importância o Programa da Residência em si, com 

seu conteúdo curricular, suas técnicas de ensino e respectivas ferramentas 

avaliativas empregadas.  

No Brasil, as especialidades médicas vêm demonstrando interesse 

nesses domínios essenciais à formação do médico especialista, sendo a 

Medicina da Família uma das pioneiras, com a publicação do Currículo Baseado 

em Competências para Medicina de Família e Comunidade.11 À medida que 

busca o cuidado com o indivíduo em relação a sua família, à comunidade e ao 

meio onde está inserido, a Medicina da Família busca formar profissionais com 

competências adequadas à realidade, envolvendo não apenas o conhecimento 

teórico, mas também a capacidade de empregá-lo de forma integrada, eficiente 

e ética. 11 

Nesse sentido, um aspecto ressaltado na elaboração do currículo 

baseado em competências para a Medicina de Família e Comunidade é a 

classificação do conhecimento esperado em níveis, de acordo com a 

complexidade das competências adquiridas. Assim, essas competências foram 

categorizadas em: Pré-requisito - O que se espera em termos de competência 

de um profissional antes de entrar na residência; Essenciais - O que se espera 

de competências para todo residente ao fim de sua formação como especialista 

em Medicina de Família e Comunidade; Desejáveis - O que se espera de um 

residente diferenciado que consiga ir além das competências essenciais; 

Avançadas - O que se espera de um profissional que tenha adquirido uma 

proficiência em uma área de atuação específica dentro do campo de atuação. 

Estas últimas são alcançadas geralmente após o término da residência.11 
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Outra entidade envolvida nesse processo é a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC), com a disponibilização da Primeira Diretriz sobre Processos 

e Competências para a formação em Cardiologia no Brasil, numa tentativa de 

normatizar a formação dos Cardiologistas em nosso país. A Diretriz recomenda 

que o residente tenha treinamento em técnicas de pesquisa clínica e 

metodologia, estatística e pedagogia, citada como técnicas de comunicação, 

ressaltando que o processo de capacitação seja uma via de mão dupla para o 

residente, este atuando como aluno e preceptor.12  

Na prática, existem muitas dúvidas de como e o que ensinar, uma vez que 

o residente deve ser avaliado baseando-se no que lhe foi oferecido durante o 

processo, levando-se em conta as técnicas e conteúdos empregados.  

Uma das maneiras mais recentemente discutidas para nortear o 

ensino/aprendizado em competências é a organização dos conteúdos a ser 

aprendidos em EPAs (Entrustable Professional Activities) e “milestones” 

(marcos). De acordo com o Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 

(RCPSC), uma EPA é uma tarefa específica delegada pelo preceptor a um 

residente num contexto clínico (por exemplo, conduzir uma parada 

cardiorrespiratória em ambiente hospitalar), com o intuito de se avaliar a 

competência do residente. E um ”marco” se trata de uma habilidade que o 

estudante deve ter para executar uma tarefa durante o processo de 

aperfeiçoamento, tendo a finalidade de guiar a construção de um currículo (por 

exemplo, saber identificar o ritmo de uma parada cardiorrespiratória). Cada EPA 

engloba vários marcos. A importância de se estruturar o ensino/aprendizagem 

em EPAs e “marcos” é a capacidade de se identificar alguma fragilidade durante 

o processo e direcionar o treinamento ao que o estudante necessita melhorar, 

uma vez que considera o nível de supervisão que cada aprendiz necessita ao 

longo de sua formação. Se ele não foi capaz de cumprir determinada tarefa 

(EPA) de forma competente, o preceptor deve rever que “marcos” não foram 

alcançados e reforçar o ensino/aprendizado daquela competência. 6 

Iniciativas quanto à melhoria do ensino/aprendizagem também já 

acontecem no Hospital Onofre Lopes (HUOL) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), onde o PRM foi criado em 1980, recebendo 

atualmente mais de 100 médicos residentes a cada ano, distribuídos em 24 
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programas nas diversas especialidades. O PRM em Cardiologia do HUOL/UFRN 

teve início em 2010, disponibilizando, inicialmente, duas vagas anuais para 

residentes do primeiro ano. A partir de 2016, percebendo-se a expansão do 

serviço, com múltiplas subespecialidades incluídas na Cardiologia e 

redimensionamento da demanda, as vagas foram aumentadas para quatro por 

ano.13 

De acordo com a última Resolução da CNRM Nº 02 /2006, de 17 de maio 

de 2006, para se ingressar no Programa de Residência Médica (PRM) em 

Cardiologia, faz-se necessário a conclusão do PRM em Clínica Médica, em cuja 

programação inclui o rodízio na Cardiologia.14 Deste modo, anualmente passam 

pelo serviço de Cardiologia do HUOL oito residentes da Cardiologia (04 do 

primeiro ano e 04 do segundo ano) e trinta residentes de Clínica Médica, sendo 

15 do primeiro ano e 15 do segundo ano, além de residentes de especialidades 

afins, em cujo PRM inclui a Cardiologia como parte do treinamento, como 

Anestesiologia, Dermatologia, Neurologia e Infectologia. Percebe-se, portanto, a 

dimensão que a Cardiologia ocupa no cenário da Residência Médica, sendo 

essencial a construção de um PRM eficiente de ensino/aprendizagem e de 

avaliação que propicie a formação de excelência do egresso. 

Recentemente, essa preocupação com os métodos avaliativos foi alvo de 

dissertação de Mestrado em Ensino na Saúde do Professor Júlio Sousa no 

HUOL em 2015, que implementou um sistema avaliativo orientado por 

competência no PRM em Cardiologia da Instituição. Durante a implementação 

do novo sistema avaliativo ficou patente a necessidade de se estabelecer a 

matriz de competência para a formação do especialista. Nesse estudo foi 

também ressaltada a necessidade de continuidade do processo de 

aprimoramento pedagógico de preceptores e docentes envolvidos com a 

formação do especialista em cardiologia, no sentido do melhor entendimento 

sobre as competências mínimas relevantes para a formação.13 

Tal iniciativa contempla as normatizações contidas nas recentes DCN 

para o curso de Medicina, entendendo que uma formação médica de qualidade 

deve possuir um processo avaliativo eficaz, que passe pela construção e 

validação de uma matriz de competências essenciais ao profissional formado. 

Trata-se de uma ferramenta que sinaliza que o aprendizado é de 
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responsabilidade coletiva e não de um período específico do curso ou da 

especialização, de determinado professor/preceptor ou de dada disciplina ou 

rodízio do PRM. A função primordial de uma matriz de competências é expressar 

os consensos coletivos sobre o que é essencial ao aprendizado, enfatizando o 

conteúdo que nenhum aluno de graduação/residente deverá deixar de saber ao 

concluir sua formação. 3   

Esta discussão acerca do que é essencial para a formação está presente 

no curso médico e nas especializações, sendo particularmente difícil para o 

professor/preceptor discernir entre o que é crucial e o que não é, já que a maioria 

se dedica ao estudo e à pesquisa de determinada área, tornando seu 

posicionamento, de certa forma, direcionado a achar mais importante os 

assuntos sobre os quais se aprofundou. Essa postura tendenciosa acaba 

gerando conflitos e prejudicando a elaboração da estrutura curricular. 1 

Neste contexto, considerando a relevância da determinação destas 

competências essenciais, influenciada por fatores locais, políticos, sociais e 

econômicos, faz-se necessária a consolidação da formação mediada pela 

construção coletiva de uma matriz de competência que, em princípio, não deve 

ser simplesmente extrapolada a partir de modelos pré-existentes. Ela deve ser 

construída respeitando-se as particularidades locais, com a participação dos 

sujeitos envolvidos no processo, de forma que o produto construído seja 

considerado legítimo e adequado à cada instituição.  

O presente projeto intenciona elaborar a matriz de competências para a 

Residência Médica em Cardiologia para o PRM do HUOL/UFRN.  
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2 OBJETIVOS 

Geral: 

 Elaborar a matriz de competência para a Residência Médica em 

Cardiologia do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

Específicos: 

1) Capacitar preceptores e docentes para formação por competências em 

Cardiologia. 

2) Estimular a discussão sobre educação baseada em competências no 

PRM em Cardiologia do Hospital Universitário Onofre Lopes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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3 MÉTODOS 

O estudo foi exploratório, prospectivo e descritivo, envolvendo todos os 

treze profissionais (preceptores e docentes) da Unidade de Atenção 

Cardiovascular / Cardiologia do HUOL/UFRN e foi desenvolvido em 03 etapas: 

Primeira etapa: Revisão Bibliográfica 

Foi realizado um levantamento bibliográfico dos documentos disponíveis 

no SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas) da UFRN 

e/ou internet, de livre acesso, sobre a formação em cardiologia, em nível de 

graduação e pós-graduação, na Instituição.15,16 Foram também analisados 

documentos como o projeto pedagógico do Curso de Medicina e ementas das 

disciplinas sobre o tema, além das DCN, Manual do Residente de Cardiologia do 

HUOL e a diretriz da SBC sobre Processos e Competências para a formação em 

Cardiologia no Brasil. Foram consultados os sites oficiais do Ministério da 

Educação, da AMB, do CFM, da Associação Brasileira de Educação Médica 

(ABEM), bem como os sites de entidades internacionais como ACGME e United 

Kingdom General Medical Council em busca de tais conteúdos para análise. 

Essa etapa foi fundamental para apresentação do formato e do conteúdo 

envolvendo a formação do graduando e o especialista na instituição, passo que 

antecedeu a reflexão sobre como avançar para a formação por competências, 

que foi o objeto da capacitação dos participantes, como descrito na segunda 

etapa do projeto.  

Segunda etapa: Construção coletiva da matriz de competências para a 

residência médica em cardiologia 

Para a obtenção do consenso entre os participantes e posterior 

construção da matriz de competências foi utilizada a metodologia Delphi 

modificada. 

O método Delphi é utilizado para a busca de convergência de opiniões a 

partir de um grupo de especialistas, denominado painel, quando são escassos 

os dados da literatura sobre determinado assunto ou estes não podem ser 

projetados com segurança para o futuro ou quando se busca estimular o 

surgimento de novas ideias.17 Inicialmente foi aplicado no período da Guerra Fria 

para se prever riscos de ataques e a partir da década de 1960 passou a ser 



25 

 

usado na previsão de riscos tecnológicos. Atualmente tem sido bastante útil na 

pesquisa em Saúde, particularmente para a elaboração e validação de 

instrumentos nas áreas de Enfermagem e de Medicina.18 A técnica se baseia na 

troca de informações a partir de respostas a um questionário interativo, que 

circula por várias rodadas entre os integrantes do painel até a obtenção de um 

nível satisfatório de convergência, alcançando-se, ao final, o consenso do grupo. 

A definição deste nível de concordância é reservada ao pesquisador e varia de 

50-80% nos vários estudos nos quais se utiliza o método. Pressupõe-se, desta 

forma, que a contribuição coletiva de forma estruturada resulte num produto mais 

robusto que aquele decorrente de uma participação individual. É garantido o 

anonimato dos respondedores e estes recebem retorno das respostas e 

resultados após cada rodada de discussão através de representação estatística. 

Na técnica convencional, há necessidade de se fazer cinco rodadas. Na 

modificada, o questionário circula por, no mínimo, duas vezes, necessitando-se, 

raramente, de mais de três rodadas para se alcançar o consenso. A qualidade 

do produto construído depende do envolvimento dos participantes do painel, 

sendo a heterogeneidade uma característica desejável para os integrantes, uma 

vez que cada um pode contribuir com conhecimento e experiência distintos.19 

O painel de especialistas selecionado foi alcançado a partir dos 

preceptores e docentes da Unidade de Atenção Cardiovascular / Cardiologia do 

HUOL/UFRN, obtendo-se a participação de todos os 13 (treze) profissionais que 

atuavam na Unidade no momento do estudo, sendo oito na primeira rodada e 13 

na segunda rodada de discussão.  

Inicialmente foi elaborado pela equipe coordenadora (pesquisadora e 

orientadora) um questionário semiestruturado online contendo a versão inicial da 

matriz de competência com os conteúdos essenciais esperados para o residente 

da Cardiologia ao término do primeiro e do segundo ano do PRM, com as 

respectivas técnicas de ensino e de avaliação propostas para cada competência. 

Estas foram categorizadas em 03 (três) domínios, tomando-se como base as 

grandes áreas requeridas para o profissional médico de acordo com as DCN: 

atenção à saúde, gestão em saúde e educação em saúde. 

Esta primeira versão da matriz foi enviada por correio eletrônico para os 

participantes com maior expertise em cardiologia e em ensino na saúde, 
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totalizando 08 (oito) preceptores/professores. Eles foram questionados sobre o 

grau de concordância para cada item proposto de acordo com a escala de Likert 

de cinco pontos (discordo totalmente, discordo, não concordo e nem discordo, 

concordo e concordo totalmente), conforme apresentado no apêndice 1, 

caracterizando a primeira rodada de discussão. No momento do envio do 

questionário, foram enviadas instruções sobre seu preenchimento e devolução, 

bem como informações sucintas e objetivas sobre a metodologia Delphi, além 

de ter sido disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), onde constava uma explanação minuciosa sobre o projeto.  

Após a devolutiva dos especialistas e análise dos dados coletados a partir 

da versão inicial proposta, foi obtida a primeira versão da matriz. Este mesmo 

processo poderia ser refeito, gerando versões e rodadas de consenso 

subsequentes, até a construção da versão final, alcançada quando os itens da 

matriz atingissem, no mínimo, 50% de concordância entre os painelistas. 

Os dados foram tabulados, respeitando-se o anonimato, sendo os 

percentuais de concordância para cada item calculados e posteriormente 

apresentados de forma gráfica e estatística numa etapa presencial. Considerou-

se como convergência de 50% a soma dos percentuais incluídos nas opções 

“concordo” e “concordo totalmente”. Alcançada a concordância mínima de 50%, 

realizou-se um curso de atualização (apêndice 2), onde os especialistas 

participaram com reflexões e consequente elaboração da matriz frente à 

argumentação coletiva. 

Assim, na segunda rodada de discussões foi alcançado o consenso entre 

os especialistas, obtendo-se, portanto, o modelo final da Matriz de Competência 

para a Residência Médica em Cardiologia do HUOL. 

Terceira etapa: Capacitação dos preceptores e docentes com atuação no 

serviço para a formação por competência na residência de cardiologia.  

A capacitação foi realizada através de curso de atualização de 30 horas 

(apêndice 2), com carga horária presencial de 06 horas e utilização de 

estratégias pedagógicas ativas de ensino-aprendizagem para deflagrar a 

reflexão inicial sobre conteúdos essenciais da matriz de competência e 

discussão em pequenos grupos. Uma das ferramentas utilizadas para este fim 
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foi o Kahoot, uma plataforma digital em formato de questionário interativo com 

testes de múltipla escolha e que permite devolutiva imediata dos resultados, 

inclusive com caráter competitivo, proporcionando uma maior interação entre 

plateia e orador. 

Tendo em vista a elevada concordância obtida já na primeira versão da 

matriz, não havendo nenhum item da matriz com percentual de concordância 

menor que 50%, optou-se por expandir o número de especialistas que neste 

momento passou a ser composto por treze preceptores do serviço, onde eles 

foram estimulados a refletir sobre o conteúdo mínimo necessário à formação do 

especialista em Cardiologia, os métodos de ensino empregados e suas 

respectivas ferramentas avaliativas. 

Após discussão inicial sobre a importância da formação considerando os 

conteúdos, as habilidades e as atitudes, o curso atualizou as evidências 

nacionais e internacionais de um currículo guiado por competências, passando 

por uma revisão em torno dos conceitos de competência e de matriz de 

competências, além de reflexão sobre técnicas de ensino/aprendizagem e de 

avaliação. Posteriormente, explicou-se a técnica Delphi modificada 

considerando seu referencial teórico, tendo sido apresentados os resultados 

obtidos na primeira rodada de elaboração da matriz.  

O momento final do curso foi reservado para eventuais contribuições dos 

participantes frente à matriz de competência inicialmente exposta, incluindo o 

refinamento das estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação propostas. 

Estas informações foram acrescidas à matriz, determinando a segunda versão 

da mesma que, de forma semelhante à primeira versão, foi enviada 

eletronicamente para a apreciação final de todos os especialistas, configurando 

a segunda rodada de contribuição.  

Todos os participantes responderam ainda a um questionário 

semiestruturado online para avaliação do curso. Esse foi composto por questões 

fechadas sobre a percepção dos mesmos quanto ao seu envolvimento e 

aprimoramento de competência decorrente da capacitação. As questões abertas 

abordaram os aspectos fortes, frágeis e sugestões decorrentes da mesma. 
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Análise estatística 

Todos os dados foram armazenados e tabulados em planilha Excel, 

respeitando-se o anonimato dos participantes, sendo os percentuais de 

concordância para cada item calculados e apresentados de forma descritiva 

ressaltando a proporção de concordância para cada item da matriz. 

Aspectos éticos 

 O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP-

HUOL) sob CAEE de número 2412316.4.0000.5292 e aconteceu mediante 

anuência dos participantes, segundo Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), conforme apresentado no anexo 1 e apêndice 3. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O produto principal desta dissertação foi a criação da Matriz de 

Competência do Programa de Residência Médica em Cardiologia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(tabelas 1 e 2) e será apresentado de forma descritiva a seguir.  

Os resultados deste estudo serão objeto de um artigo intitulado “Matriz de 

Competência para a Residência Médica em Cardiologia”, a ser submetido à 

Revista Brasileira de Educação Médica, Qualis Capes/A1 na área de ensino. 

Ademais, foi elaborado um relatório técnico-científico para apresentação 

e aprovação do supervisor do PRM em Cardiologia do HUOL. 
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4,1 População do estudo 

Todos os preceptores e docentes do serviço de Cardiologia do HUOL 

foram convidados a participar do painel de especialistas e concordaram em 

participar do estudo. O perfil dos profissionais era bastante heterogêneo no que 

tange o local onde desempenhavam suas atividades. Os setores incluíam: sala 

de aula, enfermaria, ambulatório, unidade de terapia intensiva, sala de 

hemodinâmica e centro cirúrgico. 

A heterogeneidade também foi observada em relação à faixa etária dos 

participantes, variando de 30 a 57 anos, sendo a mediana de 41 anos. Quando 

perguntados sobre o tempo de atuação na preceptoria, observou-se que 39% 

possuía menos de 05 anos de atuação e 38% mais de 10 anos. Percebe-se, 

portanto, que se tratou de uma população diversa, com experiências múltiplas, 

tanto pessoais quanto profissionais, o que enriquece qualquer construção 

coletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Tempo de exercício da preceptoria em Cardiologia pelos 

participantes do estudo (n=13) 

Houve predomínio do gênero masculino (62%) e a minoria possuía vínculo 

de professor (31%). A maior titulação informada foi de Residência Médica em 06 

e de Mestrado também em 06 dos 13 preceptores, com apenas 01 possuindo o 

título de Doutor. 
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4.2 Elaboração da matriz 

A matriz de competência para formação do especialista em Cardiologia 

em nossa instituição foi elaborada a partir das contribuições dos especialistas, 

sendo o consenso alcançado após a segunda rodada de avaliação, quando mais 

de 50% dos preceptores pactuaram com as técnicas de ensino e de avaliação 

propostas para cada competência. Para alguns itens das competências, esse 

resultado foi ainda mais expressivo, obtendo-se 100% de concordância, 

conforme mostrado nos quadros 1 e 2. Neste modelo, a matriz ficou composta 

por três grandes domínios: atenção à saúde, gestão em saúde e educação em 

saúde, estando as competências divididas em 15 descritores contendo 

conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Em nosso trabalho, assim como na maioria dos artigos sobre 

competências na educação médica, são priorizados o ensino/aprendizagem e a 

avaliação das competências essenciais, aquelas imprescindíveis para o 

estudante ao final de sua formação.  

No cenário mundial, as principais entidades médicas vêm emitindo 

posicionamentos sobre o que acham relevante para a formação do residente em 

Cardiologia.  

A ABIM em conjunto com o grupo de ACGME desenvolveu uma força 

tarefa para guiar o treinamento em Cardiologia nos EUA. Neste documento, são 

elencadas as áreas de treinamento (atenção ao paciente ambulatorial e 

internado, compreensão, diagnóstico, prevenção e tratamento da doença 

cardiovascular, interpretação e realização de exames cardiológicos, entre 

outros) e o respectivo tempo necessário para a formação em Cardiologia. Vale 

citar que, segundo estes órgãos, o treinamento exclusivo em Cardiologia deve 

ser realizado em 03 (três) anos, podendo existir um quarto ano de especialização 

dedicado à pesquisa. Nesta diretriz, não há menção de como ensinar e nem de 

como avaliar, ou seja, trata-se de uma normatização meramente descritiva do 

que deve ser alcançado ao final da formação, não se caracterizando como uma 

matriz de competências. 20 

Ainda no âmbito internacional, cabe citar a proposta de treinamento em 

Cardiologia da Sociedade Europeia. Para eles, o treinamento é feito em, no 
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mínimo, 06 (seis) anos, sendo os dois primeiros em clínica médica (medicina 

interna) e os outros quatro exclusivamente dedicados à Cardiologia, podendo 

existir 01 (um) ou 02 (dois) anos a mais para o aperfeiçoamento nas 

subespecialidades. Nesse documento, os autores deixam claro que se trata de 

um modelo sugerido como padrão, mas que deve ser ajustado em cada país. Os 

aspectos gerais desta proposta são: o campo de atuação do cardiologista, os 

aspectos do treinamento, os pré-requisitos para as instituições e os objetivos do 

aprendizado. A norma foca nas habilidades clinicas e de comunicação que o 

profissional deve ter, reforçando a necessidade de um eficiente trabalho em 

equipe e o compromisso de se estabelecer um relacionamento saudável com 

paciente e familiares, além de acrescentar alguns aspectos novos no tocante à 

interpretação de imagens cardiológicas, prevenção cardiovascular, onco-

cardiologia, atividade física, interconsulta com as demais especialidades e 

atenção ao paciente agudo.21  Semelhante ao percebido com a diretriz 

americana, a normativa europeia é direcionada ao conteúdo curricular do PRM, 

não apresentando estratégias de ensino e nem de avaliação.  

O que se observa na literatura mundial são avanços na construção de 

Currículos Baseados em Competências, como ocorre nas especialidades de 

Medicina de Família e Comunidade, Anestesiologia e Medicina do Trabalho.22 

No âmbito da Cardiologia nacional, o que há de iniciativa neste sentido é 

a Primeira Diretriz sobre Processos e Competências para a formação em 

Cardiologia no Brasil, onde são propostas as grandes áreas de conhecimento 

em que o Cardiologista deve ser treinado, quais sejam: ética, anamnese, exame 

clínico, exames complementares, prevenção e promoção da saúde, interconsulta 

cardiológica, genética, farmacologia clínica e o manejo das várias doenças 

cardiológicas. Cada grande área é subdivida em objetivos, conhecimentos 

necessários, habilidades, comportamentos e atitudes esperados. Neste 

documento, a categorização das áreas principais engloba conhecimentos 

específicos relacionados às doenças cardiológicas, à realização de 

procedimentos e a acometimentos de populações específicas (saúde da mulher 

e do idoso), sendo caracterizado pelos autores do texto como um “conteúdo 

programático” e não propriamente uma matriz de competência.12 
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Como pode ser percebido, os dados sobre matriz de competência são 

escassos no âmbito da Residência Médica, particularmente na área de 

Cardiologia. Por isso, como base para a construção da Matriz para Residência 

Médica em Cardiologia de nossa instituição foram utilizadas as competências 

determinadas para a graduação, já que essas se assemelham às da pós-

graduação, diferindo apenas em algumas habilidades específicas para a 

interpretação de exames complementares e para a realização de procedimentos 

complexos. 1, 8, 9, 21 

Para cada competência almejada, foram sugeridas estratégias de ensino 

e de avaliação a ser discutidas e posteriormente validadas. 

 

4.3 Matriz para o primeiro ano de Residência  

Os resultados em que se observou aprovação total foram para as técnicas 

de ensino sugeridas para “Estruturar discurso de acordo com o nível de 

entendimento de cada paciente e familiar, falando de forma clara e simples sobre 

diagnóstico, prognóstico e seguimento clínico”, “Construir explicação adequada 

ao paciente sobre os tipos de exames diagnósticos ou terapias em cardiologia 

aos quais será submetido, descrever os riscos de complicações e formular 

orientação pertinente sobre o preparo para realização do exame” e 

“Compreender os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura 

crítica de artigos técnico-científicos e participação na produção de 

conhecimentos”. Houve também entendimento de que as ferramentas avaliativas 

propostas para “Demonstrar realização adequada de História clínica (Anamnese 

e Exame físico Cardiovascular)” eram exatamente aquelas que deveriam constar 

na matriz final para todos os profissionais do painel.  

Provavelmente esse consenso foi mais expressivo para esses quesitos 

por serem competências afeitas ao domínio “Atenção à saúde”, excetuando-se 

o tópico referente à compreensão dos princípios da metodologia científica. 

Tradicionalmente, o que se esperava do profissional médico formado era que ele 

fosse capaz de conduzir um atendimento adequado ao paciente, levando-se em 

conta apenas o conhecimento técnico, não se considerando aspectos de gestão 

ou de educação continuada em saúde. Entende-se, portanto, que houve uma 

unanimidade quando o assunto discutido foi um já familiar aos preceptores. 
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Quadro 1 – Taxa de concordância dos especialistas considerando os 

conteúdos, estratégias de ensino e de avaliação da matriz de competência 

em cardiologia para o primeiro ano. 

 

Competência Conteúdos/Itens da competência 
Concordância (%)* 

1 2 3 4 5 

Atenção à 

saúde  

Demonstrar realização adequada de História 
clínica (Anamnese e Exame físico Geral e dos 
diversos sistemas) 

0 0 0 12,5 87,5 

Demonstrar realização adequada de História 
clínica (Anamnese e Exame físico Cardiovascular) 

0 0 0 0 100 

Usar técnicas apropriadas para punção venosa 
central e para passagem de cateter de pressão 
arterial invasiva e para conduzir adequadamente 
uma parada cardiorrespiratória 

0 0 12,5 25 62,5 

Demonstrar domínio no uso de balão intra-aortico 
e de cateter de Swan-Ganz, além de aplicar a 
técnica adequada para passagem de marcapasso 
transvenoso provisório sob visão direta e à beira 
do leito e de marcapasso transcutâneo 

0 12,5 12,5 50 25 

Reconhecer as funções do Cardiodesfibrilador 
externo e as principais alterações do 
eletrocardiograma, além de formular de maneira 
oportuna as prescrições de exercício 
individualizado e de acordo com testes funcionais 

0 0 0 50 50 

Atenção à 

saúde  

Estruturar discurso de acordo com o nível de 
entendimento de cada paciente e familiar, falando 
de forma clara e simples sobre diagnóstico, 
prognóstico e seguimento clínico 

0 0 0 25 75 

Demonstrar recepção ao paciente de forma 
acolhedora 

0 0 0 0 100 

Construir explicação adequada ao paciente sobre 
os tipos de exames diagnósticos ou terapias em 
cardiologia aos quais será submetido, descrever 
os riscos de complicações e formular orientação 
pertinente sobre o preparo para realização do 
exame 

0 0 0 25 75 

Desenvolver o trabalho em equipe e criar um 
ambiente e propício para a participação 
interprofissional, destacando o valor de cada 
profissional no atendimento ao paciente 

0 0 0 37,5 62,5 

Gestão em 

Saúde 

Analisar corretamente os achados da história 
clínica e planejar a solicitação de exames 
complementares de forma racional  

0 0 0 12,5 87,5 

Avaliar criticamente a dinâmica do mercado de 
trabalho e as políticas de saúde 

0 0 12,5 62,5 25 

Atuar no sistema hierarquizado de saúde, 
obedecendo aos princípios técnicos e éticos de 
referência e contra referência 

0 0 0 37,5 62,5 

Planejar a atuação em equipe interdisciplinar, multi 
e interprofissional 

0 0 0 25 75 



35 

 

Educação 

em Saúde 

Demonstrar competência para ensinar, 
supervisionar e avaliar os residentes e internos sob 
sua orientação 

0 12,5 25 37,5 25 

Compreender os princípios da metodologia 
científica, possibilitando-lhe a leitura crítica de 
artigos técnico-científicos e participação na 
produção de conhecimentos 

0 0 0 62,5 37,5 

*1=Discordo totalmente; 2=Discordo; 3=Nem concordo, nem discordo; 

4=Concordo; 5=Concordo totalmente 

 

Quadro 2 – Taxa de concordância dos especialistas considerando os 

conteúdos, estratégias de ensino e de avaliação da matriz de competência 

em cardiologia para o segundo ano. 

 

Competência Conteúdos/Itens da competência 
Concordância (%) * 

1 2 3 4 5 

Atenção à 

saúde  

Demonstrar realização adequada de História 
clínica (Anamnese e Exame físico Cardiovascular, 
Geral e dos demais sistemas 

0 0 0 12,5 87,5 

Demonstrar realização de teste ergométrico de 
maneira apropriada e interpretar os achados 
eletrocardiográficos avançados, além de analisar 
adequadamente Holter, MAPA, ECO, Cintilografia 
miocárdica, Ressonância Magnética cardíaca e 
imagens de CATE 

0 0 0 12,5 87,5 

Atenção à 

saúde 

Formular prescrição e interpretar teste 
cardiopulmonar, além de demonstrar 
conhecimento básico de polissonografia. 
Estruturar avaliação pré-operatória de cirurgia 
não cardíaca. Preparar o paciente de maneira 
adequada no pré-operatório e organizar os 
cuidados no pós-operatório de cirurgia cardíaca 

0 0 0 12,5 87,5 

Empregar atendimento adequado ao paciente 
crítico e com urgência cardiológica 

0 0 0 0 100 

Estruturar discurso de acordo com o nível de 
entendimento de cada paciente e familiar, falando 
de forma clara e simples sobre diagnóstico, 
prognóstico e seguimento clínico 

0 0 0 0 100 

Demonstrar recepção ao paciente de forma 
acolhedora 

0 0 0 0 100 

Construir explicação adequada ao paciente sobre 
os tipos de exames diagnósticos ou terapias em 
cardiologia aos quais será submetido, descrever 
os riscos de complicações e formular orientação 
pertinente sobre o preparo para realização do 
exame 

0 0 0 12,5 87,5 

Desenvolver o trabalho em equipe e criar um 
ambiente propício para a participação 

0 0 0 25 75 
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interprofissional, destacando o valor de cada 
profissional no atendimento ao paciente 

Gestão em 

Saúde 

Construir correlações adequadas entre os achados 
da história clínica e resultados de exames 
complementares, formulando condutas baseadas 
nas melhores evidências, avaliando custo eficácia 
e custo efetividade 

0 0 0 0 100 

Demonstrar competência para gerenciar os 
demais residentes, orientar e organizar a função 
que cabe a cada um 

0 0 0 25 75 

Avaliar criticamente a dinâmica do mercado de 
trabalho e as políticas de saúde 

0 0 12,5 50 37,5 

Atuar no sistema hierarquizado de saúde, 
obedecendo aos princípios técnicos e éticos de 
referência e contra-referência 

0 0 0 0 100 

Planejar a atuação em equipe interdisciplinar, 
multi e interprofissional 

0 0 0 12,5 87,5 

Educação 

em Saúde 

Demonstrar competência para ensinar, 
supervisionar e avaliar os residentes e internos 
sob sua orientação. 

0 0 0 37,5 62,5 

Compreender os princípios da metodologia 
científica, possibilitando-lhe a leitura crítica de 
artigos técnico-científicos e participação na 
produção de conhecimentos 

0 0 0 12,5 87,5 

*1=Discordo totalmente; 2=Discordo; 3=Nem concordo, nem discordo; 

4=Concordo; 5=Concordo totalmente 
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Quadro 3 - Estratégias de ensino e de avaliação adequada a cada item da matriz de competência em cardiologia para o primeiro ano 

na percepção dos especialistas 

Conteúdos 
Itens da competência 

Estratégia de 
ensino 

Concordância (%) 
Estratégia de 

avaliação 
Concordância (%) 

ATENÇÃO À SAÚDE  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Demonstrar realização adequada de História 
clínica (Anamnese e Exame físico Geral e dos 
diversos sistemas) 

Aula prática 0 0 15,38 38,46 46,1 Mini – CEx OSCE 0 0 7,72 30,76 61,52 

Demonstrar realização adequada de História 
clínica (Anamnese e Exame físico Cardiovascular) 

Aula prática 0 0 15,38 30,76 53,86 Mini – CEx OSCE 0 0 0 23,08 76,92 

Usar técnicas apropriadas para punção venosa 
central e para passagem de cateter de pressão 
arterial invasiva e para conduzir adequadamente 
uma parada cardiorrespiratória 

Aula prática 
Simulação 

0% 0% 23,08 38,4 38,46 OSCE DOPS 0% 7,69 7,69 30,76 53,86 

Demonstrar domínio no uso de balão intra-aortico 
e de cateter de Swan-Ganz, além de aplicar a 
técnica adequada para passagem de marcapasso 
transvenoso provisório sob visão direta e à beira 
do leito e de marcapasso transcutâneo 

Aula prática 
Simulação 

7,69 0 7,69 23,08 61,54 OSCE DOPS 7,69 0 15,38 30,76 46,17 

Reconhecer as funções do Cardiodesfibrilador 
externo e as principais alterações do 
eletrocardiograma, além de formular de maneira 
oportuna as prescrições de exercício 
individualizado e de acordo com testes funcionais 

Aula prática 
Simulação 

7,69 0% 7,69 38,46 46,1 OSCE DOPS 7,69 0% 23,08 38,47 30,76 

Estruturar discurso de acordo com o nível de 
entendimento de cada paciente e familiar, falando 
de forma clara e simples sobre diagnóstico, 
prognóstico e seguimento clínico 

Aula prática 
Simulação 

0 0 0 38,48 61,52 OSCE Avaliação 
360 graus 

0 7,69 7,69 53,86 30,76 

Demonstrar recepção ao paciente de forma 
acolhedora 

Aula prática 
Simulação 

7,69 0 0 38,45 53,8 
OSCE 

Mini-CEx Avaliação 
360 graus 

7,69 0 15,38 46,17 30,76 

Construir explicação adequada ao paciente sobre 
os tipos de exames diagnósticos ou terapias em 
cardiologia aos quais será submetido, descrever 
os riscos de complicações e formular orientação 
pertinente sobre o preparo para realização do 
exame 

Aula prática 
Simulação 

0 0 0 30,76 69,24 
OSCE  Portfolio 

Questões abertas 
Mini-CEx 

0 0 23,08 46,17 30,76 

Desenvolver o trabalho em equipe e criar um 
ambiente propício para a participação 
interprofissional, destacando o valor de cada 
profissional no atendimento ao paciente 

Aula prática 
ABE 

0 0 7,69 30,76 61,55 

OSCE 
Portfolio 

Prova com questões 
abertas 

Avaliação 360 graus 

0 0 15,38 38,45 46,17 
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GESTÃO EM SAÚDE  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Analisar corretamente os achados da história 
clínica e planejar a solicitação de exames 
complementares de forma racional  

Aula prática  
ABP 

 

0 0 7,7 46,15 46,15 

Mini-CEx  Questões 
abertas Múltipla 

escolha 
 

0 0 23,08 46,17 30,76 

Avaliar criticamente a dinâmica do mercado de 
trabalho e as políticas de saúde 

Aula prática  
ABP 
ABE 

 

0 7,69 23,08 23,08 46,15 
Questões abertas 

Outro 
 

0 23,08 23,08 7,69 46,17 

Atuar no sistema hierarquizado de saúde, 
obedecendo aos princípios técnicos e éticos de 
referência e contra referência 
Planejar a atuação em equipe interdisciplinar, multi 
e interprofissional 

Aula 
expositiva 

ABP 
Aula prática 

 

0 7,69 15,38 46,17 30,76 

Múltipla escolha 
DOPS avaliação 

360 graus 
 

0 23,08 23,08 23,08 30,76 

Planejar a atuação em equipe interdisciplinar, multi 
e interprofissional 

ABP 
Aula prática 

 

0 0 23,0 23,08 53,84 

Múltipla escolha 
Avaliação 360 graus 

OSCE 
 

0 0 46,16 23,08 30,76 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Demonstrar competência para ensinar, 
supervisionar e avaliar os residentes e internos 
sob sua orientação 

Aula prática  
Simulação 

 

0% 7,69 30,76 23,08 38,47 

OSCE 
Portfolio 

Avaliação 360 graus 
 

0 0 23,08 46,17 30,76 

Compreender os princípios da metodologia 
científica, possibilitando-lhe a leitura crítica de 
artigos técnico-científicos e participação na 
produção de conhecimentos 

Aula 
expositiva 

ABP 
 

0 0 0 38,47 61,53 
Questões abertas 
Múltipla escolha 

 

0 15,38 15,38 30,77 38,47 

*1=Discordo totalmente; 2=Discordo; 3=Nem concordo, nem discordo; 4=Concordo; 5=Concordo totalmente 
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Quadro 4 - Estratégias de ensino e de avaliação adequada a cada item da matriz de competência em cardiologia para o segundo ano 

na percepção dos especialistas 

 

Conteúdos 
Itens da competência 

Estratégia 
de ensino 

Concordância (%) 
Estratégia de 

avaliação 
Concordância (%) 

ATENÇÃO À SAÚDE  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Demonstrar realização adequada de História clínica 
(Anamnese e Exame físico Cardiovascular, Geral e dos 
demais sistemas 

Aula prática 0 0 7,7 46,15 46,15 
Mini- CEx 

OSCE 
0 0 7,69 30,76 61,54 

Demonstrar realização de teste ergométrico de maneira 
apropriada e interpretar os achados eletrocardiográficos 
avançados, além de analisar adequadamente Holter, 
MAPA, ECO, Cintilografia miocárdica, Ressonância 
Magnética cardíaca e imagens de CATE 

Aula prática 0 7,69 0 23,08 69,23 
Mini- CEx 

OSCE 
0 7,69 23,08 30,76 38,47 

Formular prescrição e interpretar teste cardiopulmonar, 
além de demonstrar conhecimento básico de 
polissonografia. Estruturar avaliação pré-operatória de 
cirurgia não cardíaca. Preparar o paciente de maneira 
adequada no pré-operatório e organizar os cuidados no 
pós-operatório de cirurgia cardíaca 

Aula prática 
Aula 

expositiva 
0 15,38 0 38,47 46,17 

OSCE 
DOPS 

0 7,69 30,76 23,08 38,47 

 Empregar atendimento adequado ao paciente crítico e 
com urgência cardiológica 

Aula prática 
Simulação 

0 0 15,38 15,38 69,24 OSCE 0 0 0 30,76 69,24 

Estruturar discurso de acordo com o nível de 
entendimento de cada paciente e familiar, falando de 
forma clara e simples sobre diagnóstico, prognóstico e 
seguimento clínico 

Aula prática 
Simulação 

ABP 
0 0 23,08 23,08 53,86 

OSCE 
DOPS 

Avaliação 360 
graus 

0 0 15,38 38,47 46,17 

Demonstrar recepção ao paciente de forma acolhedora 
Aula prática 

Dramatização 
0 7,69 15,38 23,08 53,86 OSCE 0 0 23,08 38,47 38,47 

Construir explicação adequada ao paciente sobre os tipos 
de exames diagnósticos ou terapias em cardiologia aos 
quais será submetido, descrever os riscos de 
complicações e formular orientação pertinente sobre o 
preparo para realização do exame 

Aula prática 
Aula 

expositiva 
0 0 7,7 46,15 46,15 

OSCE 
DOPS 

Questões 
abertas 

0 0 15,38 38,47 46,17 

Desenvolver o trabalho em equipe e criar um ambiente 
propício para a participação interprofissional, destacando 
o valor de cada profissional no atendimento ao paciente 

Aula prática 7,69 0 15,38 30,76 46,17 
Av 360 graus 

OSCE 
7,69 0 15,38 23,08 53,86 
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GESTÃO EM SAÚDE  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Construir correlações adequadas entre os achados da 
história clínica e resultados de exames complementares, 
formulando condutas baseadas nas melhores evidencias, 
avaliando custo eficácia e custo efetividade 

Aula prática 
ABP 

7,69 0 7,69 23,08 61,54 
Questões 
abertas 
OSCE 

7,69 0 23,08 7,69 61,54 

Demonstrar competência para gerenciar os demais 
residentes, orientar e organizar a função que cabe a cada 
um 

Aula prática 
Mapa 

Conceitual 
 

7,69 0 23,08 23,08 46,17 
OSCE 

Avaliação 360 
graus 

15,38 0 46,16 7,7 30,76 

Avaliar criticamente a dinâmica do mercado de trabalho e 
as políticas de saúde 

Aula prática 
Aula 

expositiva 
Estudo de 

caso 
 

0 7,69 23,08 15,38 53,86 

Questões 
abertas 

Múltipla escolha 
Portfolio 

7,69 7,69 30,76 23,08 30,76 

Atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos 
princípios técnicos e éticos de referência e contra-
referência 

Aula prática 
Aula 

expositiva 
Estudo de 

caso 
 

0 0 15,38 30,76 53,86 
Múltipla escolha 

Portfolio 
7,69 7,69 23,08 30,76 30,76 

Planejar a atuação em equipe interdisciplinar, multi e 
interprofissional 

Aula prática 
Simulação 

 
0 0 7,69 38,47 53,86 

Avaliação 360 
graus 
OSCE 

0 0 23,08 38,47 38,47 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Demonstrar competência para ensinar, supervisionar e 
avaliar os residentes e internos sob sua orientação. 

Aula prática 
Mapa 

conceitual 
 

0 0 15,38 38,47 46,17 
Avaliação 360 

graus 
OSCE 

0 0 23,08 46,17 30,76 

Compreender os princípios da metodologia científica, 
possibilitando-lhe a leitura crítica de artigos técnico-
científicos e participação na produção de conhecimentos 

Aula prática / 
Aula 

expositiva / 
Estudo de 

caso 
 

0 0 7,69 30,76 61,55 
Questões 
abertas 

Múltipla escolha 
0 7,69 15,38 38,47 38,47 

*1=Discordo totalmente; 2=Discordo; 3=Nem concordo, nem discordo; 4=Concordo; 5=Concordo totalmente
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O consenso foi menos robusto nos itens das ferramentas avaliativas 

sugeridas para “Atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos 

princípios técnicos e éticos de referência e contra referência”, “Planejar a 

atuação em equipe interdisciplinar, multi e interprofissional” e “Avaliar 

criticamente a dinâmica do mercado de trabalho e as políticas de saúde”. Para 

esses quesitos, houve aprovação de 07 dos 13 participantes, conferindo uma 

anuência de 53,8%, sendo este o menor percentual de concordância observado 

para a matriz do primeiro ano.  

Uma possível justificativa para esse resultado é a de que se trata de 

assuntos tradicionalmente pouco discutidos, sendo alvo de debates apenas nas 

últimas décadas, com a crescente preocupação das Escolas Médicas e dos PRM 

de se preparar o profissional médico para o mercado de trabalho, treinando-o 

para atuar na gestão dos recursos humanos e de materiais, respeitando o 

sistema de saúde vigente. Cabe ressaltar que tais conteúdos abordam 

competências não técnicas, as quais representam tópicos ainda pouco 

valorizados, algumas vezes preteridos durante a formação. Entretanto, tais 

competências são fundamentais, sobretudo em situações de urgência e 

emergência e/ou para a melhoria da segurança do paciente, situações 

frequentes na prática cotidiana do cardiologista. Tal resultado suscita a 

necessidade da continuidade de estratégias de desenvolvimento de 

competência pedagógica docente/preceptor que permitam discussão mais 

aprofundada sobre tais temas e as ferramentas úteis para o ensino e avaliação 

destas competências. Salienta-se que, mesmo nesse caso, houve consenso, já 

que mais de 50% dos preceptores concordaram com as proposições.  

 

4.4 Matriz para o segundo ano de Residência  

Para o segundo ano, observou-se consenso também após a primeira 

rodada, porém com grau de concordância menor. Observou-se aprovação total 

apenas para as ferramentas de avaliação propostas para a competência 

“Empregar atendimento adequado ao paciente crítico e com urgência 

cardiológica”. Observa-se, mais uma vez, um maior consenso quando se tratou 

de competência relacionada à “Atenção à saúde”. 
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Em um dos quinze tópicos referentes às competências, o grau de 

anuência foi inferior a 50%, quando apenas 05 dos 13 especialistas concordaram 

com as técnicas avaliativas sugeridas para “Demonstrar competência para 

gerenciar os demais residentes, orientar e organizar a função que cabe a cada 

um”. Para esse questionamento, 46% dos painelistas se mostraram indiferentes, 

respondendo “não concordo e nem discordo” e 15% discordaram totalmente das 

ferramentas sugeridas.  

Isso pode ser explicado, inicialmente, pelo fato da pouca familiaridade 

com o tema referente ao papel do residente como preceptor e gestor, onde este 

deve ser treinado para possuir competência em pedagogia, devendo ser capaz 

de “assistir estudantes e colegas em formação” e de “exercer liderança quando 

preciso”, além de ser competente para gerenciar seu ambiente de treinamento, 

“organizando a equipe no atendimento multiprofissional”, conforme explicitado 

na Diretriz Nacional para a formação em Cardiologia. Trata-se de assuntos 

amplamente discutidos nos últimos anos, mas ainda com necessidade de 

revisões e debates em todo o mundo.  

Outra possível justificativa para o pequeno grau de concordância neste 

tópico pode ter sido o conhecimento frágil de alguns preceptores em torno das 

técnicas avaliativas. As estratégias de avaliação propostas no questionário para 

a referida competência foram OSCE (Objective Structured Clinical Examination) 

e Avaliação 360 graus, ferramentas que avaliam competências clínicas, 

“incluindo profissionalismo, aprendizado baseado na prática e cuidado com o 

paciente”, conforme discutido por Júlio Sousa em sua dissertação de Mestrado 

13. Estas são técnicas mais modernas, com caráter formativo e que avaliam 

objetivamente competências médicas não restritas ao conhecimento, mas 

incluindo a capacidade de aplicá-los na prática médica, diferentemente das 

estratégias utilizadas tradicionalmente, que levavam em consideração o 

escalonamento de notas, de caráter puramente somativo, com pouca ou 

nenhuma preocupação com a formação do aluno.  

Dessa forma, as repostas referentes a este questionamento podem ter 

sido prejudicadas pela falta de domínio do conteúdo por parte de alguns 

painelistas, fato que reforça a necessidade de um programa institucional de 

desenvolvimento docente/preceptor. Esse aspecto foi salientado na avaliação do 

curso de atualização (segunda etapa do estudo), quando a necessidade de 
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continuidade de encontros para discussão e aprofundamento de estratégias 

pedagógicas e de avaliação foi ressaltada por 55,5% dos participantes. 

  

4.5 Considerações Finais 

 A educação guiada por competências mostra-se particularmente 

importante na capacitação médica atual, frente à necessidade do profissional 

formado de não ser apenas detentor do conhecimento, mas de estar apto a 

aplica-lo em diferentes situações e ambientes.  

Os resultados desse trabalho contribuem para nortear o treinamento 

baseado em Competências na Cardiologia, permitindo uma avaliação formativa 

do conteúdo ministrado a partir de uma análise aprofundada entre especialistas 

da área sobre a busca de uma formação ideal. 

O produto alcançado (Matriz de Competência em Cardiologia) representa 

um consenso sobre o programa de treinamento em Cardiologia do HUOL, que 

poderá servir de base para outras profissões e especialidades médicas em 

instituições de nosso país e de todo o mundo, estimulando o interesse por 

debates e atualizações constantes acerca do Currículo baseado em 

Competências. 

Uma das limitações percebidas durante a pesquisa foi o conhecimento 

frágil de alguns preceptores sobre as técnicas de ensino e de avaliação, bem 

como o escasso entendimento por parte de alguns acerca de discussões já 

existentes em todo o mundo sobre Competências Clínicas, Currículo guiado por 

Competências e Matriz de Competências. De acordo com as respostas obtidas 

no questionário aplicado para a avaliação do curso de capacitação, 33,3% dos 

profissionais responderam que o conteúdo abordado era “muito avançado”. 

Esses assuntos já são temas de debates desde a década de 70, quando a 

adequação do sistema avaliativo passou a ser discutida com maior profundidade, 

bem como se iniciou a incorporação do conceito de competências e sua 

utilização na formação acadêmica. Entretanto, tais fundamentos ainda carecem 

de um maior aprofundamento, com esforços no sentido de aplica-los na prática 

diária, particularmente em nosso serviço.  

Outro aspecto a ser considerado diz respeito à contribuição de estudantes 

na elaboração da matriz de competência, tendo em vista a percepção dos 
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residentes, especialmente do último ano de formação. O estudante é 

corresponsável por seu aprendizado e de acordo com as diretrizes nacionais e 

internacionais que guiam a capacitação médica, os residentes são responsáveis 

pela formação das futuras gerações e devem estar aptos para ensinar, 

supervisionar e avaliar os internos e demais residentes sob sua orientação. 

Desta forma, como participantes e atuantes diretos no seu processo de 

formação, esses “estudantes especialistas” deveriam contribuir para a 

construção coletiva da Matriz, tornando a ferramenta mais robusta e 

fundamentada, uma vez que não levaria em conta apenas a participação dos 

docentes. 

Um ponto forte a ser ressaltado é que todos os preceptores demonstraram 

completo interesse em se aperfeiçoar, mesmo aqueles que já apresentavam 

familiaridade com o conteúdo. Esta informação foi explicitada durante a atividade 

presencial, onde todos perceberam a importância do assunto e sugeriram 

capacitações posteriores acerca do tema. Outro resultado positivo foi a 

percepção da necessidade de discussões constantes em torno de Avaliação do 

Estudante, chegando-se à proposição, juntamente com a chefia da Unidade, de 

se realizar reuniões periódicas com esse propósito. 

Como perspectivas futuras, propõe-se a implementação da Matriz de 

Competência em Cardiologia no HUOL, buscando-se consolidar a avaliação por 

competências na prática diária do nosso PRM, almejando-se que essa 

ferramenta seja revisada e atualizada periodicamente, com a contribuição dos 

preceptores e dos residentes, representando, por si só, uma forma de educação 

continuada. 

Espera-se, ainda, que esse instrumento contribua para tornar a formação 

do Cardiologista cada vez mais de excelência, alcançando-se o aperfeiçoamento 

do currículo já existente, certificando uma formação de qualidade e resgatando 

a confiança da população no profissional médico.  
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5 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE 

A elaboração de uma ferramenta que norteie o treinamento em 

Cardiologia em nossa instituição permitiu uma reflexão sobre currículo guiado 

por competências no Brasil e em todo o mundo, contribuindo para um 

entendimento mais acurado sobre as etapas de reestruturação do conteúdo 

programático propriamente dito, incluindo revisão sobre as técnicas de ensino e 

de avaliação empregadas.  

No âmbito pessoal, o desenvolvimento desse projeto possibilitou-me 

conhecimento e aplicação prática de uma forma distinta de ensinar, com a 

utilização de estratégias ativas de ensino-aprendizagem na etapa de construção 

da matriz, fazendo parte da capacitação dos profissionais do serviço. Mesmo 

atuando como preceptora desde 2011, estava pouco familiarizada com as 

diversas ferramentas de ensino e de avaliação disponíveis e validadas para a 

prática pedagógica. A realização deste projeto permitiu ainda a ampliação de 

meu conhecimento acerca dos conceitos de Competências e de Educação 

baseada em Competências, contribuindo para minha atuação na preceptoria, ao 

me tornar mais qualificada para orientar os médicos residentes em treinamento. 

Desta forma, o Mestrado Profissional no Ensino na Saúde (MPES) alcançou seu 

objetivo primordial que é de capacitar profissionais para o ensino na área da 

saúde. 

O desafio de contar com a contribuição de todos os profissionais 

(docentes e preceptores) foi grande, mas o esforço foi recompensado ao 

perceber que a motivação para capacitação está presente em todos que fazem 

a Cardiologia/Unidade Cardiovascular do HUOL. Este interesse foi tamanho que 

gerou a criação de um programa de capacitação neste sentido em nossa 

instituição, o Programa de Desenvolvimento Docente e de Preceptor do Serviço 

de Cardiologia do HUOL/EBSERH-UFRN (apêndice 4). 

Espera-se que essa matriz desenvolvida seja implementada em nosso 

serviço, podendo também servir de modelo tanto para outros PRM em 

Cardiologia, como para outras especialidades médicas e para outras profissões 

da saúde, fato relevante para qualificar a formação no âmbito da residência 

médica. 
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Espera-se ainda que as discussões sobre melhorias no processo ensino-

aprendizagem gerem condições favoráveis e estimuladoras para que os demais 

profissionais da Unidade que atuam como preceptor busquem capacitação no 

Ensino na Saúde de forma continuada. De algum modo, esta motivação já 

ocorreu, com alguns colegas do serviço ingressando na nova turma do MPES.  

 

  



47 

 

6 REFERÊNCIAS  

1 - Gontijo ED, Alvin C, Megale L, Melo, JRC, Lima MECC. Matriz de 

competências essenciais na formação médica. Rev Bras Educ Med.2013; 37 (4): 

526-539 

2 - Kuo CL Shou-Jin P, Maw-Sen L, Chih-Wei Y, Han-Pin K. Development and 

implementation of a mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEx) program to 

assess the clinical competencies of internal medicine residents: from faculty 

development to curriculum evaluation. BMC Med Educ. 2013; 13 (31). 

3 - Epstein MR, Hundert AM. Defining and Assessing Professional Competence. 

JAMA. 2002; 287 (2): 226-235. 

4 - Fernandes CR, Farias Filho A, Gomes JMA, Pinto Filho WA, Cunha GKF, 

Maia FL. Currículo baseado em competências na residência médica. Rev Bras 

Educ Med. 2012; 36 (1): 129-136. 

5 - Perrenoud P. A prática reflexiva no ofício de professor: profissionalização e 

razão pedagógica. Porto Alegre: Artmed; 2002 

6 - Stodel EJ, Wyand A, Crooks S, Moffett S, Chiu M, Hudson CCC. Designing 

and implementing a competency-based training program for anesthesiology 

residents at the University of Ottawa. Anesthesiology Research and Practice. 

2015, 2015: 1-7. 

7 - Lee GG, Chooi PO.  Education and training in Family medicine: progress and 

a proposed national vision for 2030. Singapore Med J. 2014; 55 (3): 117-123. 

8 - Accreditation Council for Graduate Medical Education. Clinical Competency 

Comittees [online]. [acesso em 19 mar 2018]. Disponível em: 

http://www.acgme.org/ 

9 - Brasil. Ministério da Educação. Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014. 

[Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina 

e dá outras providências]. Diário Oficial da União, Brasília, 23 jun 2014; Seção 

1: 8-1. (Publicação Original). 

10 - Brasil. Ministério da Educação. Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 

1977. [Regulamenta a Residência Médica, cria a Comissão Nacional de 

http://www.acgme.org/


48 

 

Residência Médica e dá outras providências]. Diário Oficial da União, Brasília, 

06 set 1977. 

11 - Sociedade Brasileira de Medicina de família e Comunidade. Currículo 

baseado em Competências para Medicina de Família e Comunidade. 2015. 

[online]. [acesso em 19 mar 2018]. Disponível 

em:http://www.sbmfc.org.br/media/Curriculo%20Baseado%20em%20Competen

cias(1).pdf 

12 – De Sousa MR, Feitosa GS, Paola AAV, Schneider JC, Feitosa-Filho GS, 

Nicolau JC, et al.  I Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre 

processos e competências para a formação em Cardiologia no Brasil. Arq Bras 

Cardiol. 2011; 96 (5 supl.1): 1-24.  

13 - Sousa JCV. Implementação da avaliação 360º do residente no programa de 

residência médica em cardiologia e clínica médica do Hospital Universitário 

Onofre Lopes. (Dissertação de Mestrado). Natal: Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte; 2015. 

14 - Brasil. Ministério da Educação. Resolução CNRM nº 02 de 17 de maio de 

2006. [Dispõe sobre requisitos mínimos dos Programas de Residência Médica e 

dá outras providências]. Diário Oficial da União nº 95, Brasília, 19 mai 2006; 

Seção 1: 23-36. (Publicação Original). 

15 –  Galvão, MCB. O levantamento bibliográfico e pesquisa científica. In: Laércio 

Joel Franco, Afonso Dinis Costa Passos. (Org.). Fundamentos de epidemiologia. 

2010; 398: 1-377. São Paulo: Manole 

16 - Sá-Silva, JR, Almeida, CD, Guindani, JF. Pesquisa documental: pistas 

teóricas e metodológicas. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais.2009; 

1 (1). 

17 - Wright JTC, Giovinazzo RA. Delphi: Uma ferramenta de apoio ao 

planejamento prospectivo. Cad Pesq Adm. 2000; 1 (12): 54-65.  

18 - Silva RF, Tanaka O Y. Técnica Delphi: identificando as competências gerais 

do médico e do enfermeiro que atuam em atenção primária de saúde. 

Rev.Esc.Enf.USP. 1999; 33 (3): 207-216. 

http://www.sbmfc.org.br/media/Curriculo%20Baseado%20em%20Competencias(1).pdf
http://www.sbmfc.org.br/media/Curriculo%20Baseado%20em%20Competencias(1).pdf


49 

 

19 - Revorêdo LS, Maia RS, Torres GV, Maia EMC. O uso da técnica Delphi em 

saúde: uma revisão integrativa de estudos brasileiros. Arq. Ciênc. Saúde. 2015; 

22 (2): 16-21. 

20 – Baughman K L, Duffy F D, Eagle K A, Faxon D P, Hillis L D, Lange R A. 

ACCF COCATS 3 Training Statement: Task Force 1: Training in Clinical 

Cardiology. JACC. 2008; 51(3): 339-348. 

21 - Gillebert T C, Brooks N, Fontes-Carvalho R, Fras Z, et al. ESC Core 

Curriculum for the General Cardiologist (2013). Eur Heart Journal. 2013; 34: 

2381-2411. 

22 - Dias E C, Chiavegatto C V, Faria H P, Rabelo C R. Associação Nacional de 

Medicina do Trabalho. Competências essenciais requeridas para o exercício da 

medicina do trabalho: revisão 2016. [online]. [acesso em 21 mar 2018]. 

Disponível em: 

http://www.anamt.org.br/site/upload_arquivos/arquivos_diversos_66201612533

57055475.pdf 

 

 



50 

 

7 OUTROS PRODUTOS 

1- Criação do Programa de Desenvolvimento Docente e de Preceptor do 

Serviço de Cardiologia do HUOL/EBSERH-UFRN (apêndice 4). 
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8 ANEXOS 

8.1- Parecer consubstanciado do CEP-HUOL 
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9 APÊNDICES 

9.1- Questionário para determinação do grau de concordância sobre os tópicos propostos para as Competências Essenciais na 

formação do especialista em cardiologia e as respectivas técnicas de ensino e de avaliação. 

MATRIZ DE COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS PARA A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA DO PRM EM 
CARDIOLOGIA DO HUOL/UFRN – PRIMEIRO ANO 

 

DOMÍNIOS COMPETÊNCIAS PARA O PRIMEIRO ANO 
ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO 
ESTRATÉGIAS DE 

AVALIAÇÃO 

01 – ATENÇÃO À 
SAÚDE  

1.1 Demonstrar realização adequada de História clínica (Anamnese e Exame 
físico Geral e dos diversos sistemas) 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática 
 1   2  3  
 4  5 

Mini – CEx / OSCE 
 1   2  3  
 4  5 

1.2 Demonstrar realização adequada de História clínica (Anamnese e Exame 
físico Cardiovascular) 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática 
 1   2  3  
 4  5 

Mini- CEx / OSCE 
 1   2  3  
 4  5 

1.3 Usar técnicas apropriadas para punção venosa central e para passagem 
de cateter de pressão arterial invasiva e para conduzir adequadamente uma 
parada cardiorrespiratória 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / 
simulação 
 1   2  3  
 4  5 

 OSCE / DOPS 
 1   2  3  
 4  5 

1.4 Demonstrar domínio no uso de balão intra-aortico e de cateter de Swan-
Ganz, além de aplicar a técnica adequada para passagem de marcapasso 
transvenoso provisório sob visão direta e à beira do leito e de marcapasso 
transcutâneo 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / 
simulação 
 1   2  3  
 4  5 

OSCE / DOPS 
 1   2  3  
 4  5 

1.5 Reconhecer as funções do Cardiodesfibrilador externo e as principais 
alterações do eletrocardiograma, além de formular de maneira oportuna as 
prescrições de exercício individualizado e de acordo com testes funcionais 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / 
simulação 
 1   2  3  
 4  5 
 

OSCE / DOPS 
 1   2  3  
 4  5 

1.6 Estruturar discurso de acordo com o nível de entendimento de cada 
paciente e familiar, falando de forma clara e simples sobre diagnóstico, 
prognóstico e seguimento clínico 

Aula prática / 
simulação 
 1   2  3  

OSCE /Avaliação 360 graus 
 1   2  3  
 4  5 
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 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

 4  5 
 

1.7 Demonstrar recepção ao paciente de forma acolhedora 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / 
simulação 
 1   2  3  
 4  5 

OSCE / Mini-CEx /Avaliação 
360 graus 
 1   2  3  
 4  5 

1.8 Construir explicação adequada ao paciente sobre os tipos de exames 
diagnósticos ou terapias em cardiologia aos quais será submetido, 
descrever os riscos de complicações e formular orientação pertinente 
sobre o preparo para realização do exame 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / 
Simulação 
 1   2  3  
 4  5  

OSCE / Portfolio/ Questões 
abertas / Mini-CEx 
 1   2  3  
 4  5 

1.9 Desenvolver o trabalho em equipe e criar um ambiente propício para a 
participação interprofissional, destacando o valor de cada profissional no 
atendimento ao paciente 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / 
ABE 
 
 1   2  3  
 4  5 

OSCE 
Portfolio  
Prova com questões abertas 
Avaliação 360 graus 
 1   2  3  
 4  5 

2 GESTÃO EM SAÚDE  

2.1 Analisar corretamente os achados da história clínica e planejar a 
solicitação de exames complementares de forma racional  
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / 
ABP 
 1   2  3  
 4  5 

Mini-CEx / Questões 
abertas/  Múltipla escolha 
 1   2  3  
 4  5 

2.2 Avaliar criticamente a dinâmica do mercado de trabalho e as políticas de 
saúde 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / 
ABP/ ABE 
 1   2  3  
 4  5 

Questões abertas/ Outro 
 1   2  3  
 4  5 

2.3 Atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos princípios 
técnicos e éticos de referência e contra referência 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula expositiva/ 
ABP/Aula prática 
 1   2  3  
 4  5 

Múltipla escolha/DOPS / 
avaliação 360 graus 
 1   2  3  
 4  5 

2.4 Planejar a atuação em equipe interdisciplinar, multi e interprofissional 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

ABP / aula 
prática 
 1   2  3  
 4  5 

Múltipla escolha  
Avaliação 360 graus /OSCE 
 1   2  3  
 4  5 

3 EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE  

3.1 Demonstrar competência para ensinar, supervisionar e avaliar os 
residentes e internos sob sua orientação 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / 
simulação 
 1   2  3  
 4  5 

OSCE/ portfolio /  
Avaliação 360 graus 
 1   2  3  
 4  5 
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3.2 Compreender os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe 
a leitura crítica de artigos técnico-científicos e participação na produção de 
conhecimentos 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula expositiva / 
ABP 
 1   2  3  
 4  5 

Questões abertas / múltipla 
escolha 
 1   2  3  
 4  5 
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MATRIZ DE COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS PARA A FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA DO PRM EM 

CARDIOLOGIA DO HUOL/UFRN – SEGUNDO ANO 

DOMÍNIOS COMPETÊNCIAS PARA O SEGUNDO ANO 
ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO 
ESTRATÉGIAS DE 

AVALIAÇÃO 

1 ATENÇÃO À 
SAÚDE  

1.1 Demonstrar realização adequada de História clínica (Anamnese e Exame físico 
Cardiovascular, Geral e dos demais sistemas 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática 
 1   2  3  
 4  5 

Mini- CEx/ OSCE 
 1   2  3  
 4  5 

1.2 Demonstrar realização de teste ergométrico de maneira apropriada e interpretar 
os achados eletrocardiográficos avançados, além de analisar adequadamente Holter, 
MAPA, ECO, Cintilografia miocárdica, Ressonância Magnética cardíaca e imagens de 
CATE 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática 
 1   2  3  
 4  5 

Mini- CEx/ OSCE 
 1   2  3  
 4  5 

1.3 Formular prescrição e interpretar teste cardiopulmonar, além de demonstrar 

conhecimento básico de polissonografia. Estruturar avaliação pré- operatória de cirurgia não 
cardíaca. Preparar o paciente de maneira adequada no pré-operatório e organizar os cuidados 
no pós- operatório de cirurgia cardíaca 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / Aula 
expositiva 
 1   2  3  
 4  5 

 OSCE/ DOPS 
 1   2  3  
 4  5 

1.4 Empregar atendimento adequado ao paciente crítico e com urgência cardiológica 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / 
Simulação 
 1   2  3  
 4  5 

OSCE 
 1   2  3  
 4  5 

1.5 Estruturar discurso de acordo com o nível de entendimento de cada paciente e 
familiar, falando de forma clara e simples sobre diagnóstico, prognóstico e 
seguimento clínico 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / 
Simulação / ABP 
 1   2  3  
 4  5 

 OSCE/ DOPS 
Avaliação 360 graus 
 1   2  3  
 4  5 

1.6 Demonstrar recepção ao paciente de forma acolhedora 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática/ 
Dramatização 
 1   2  3  
 4  5 

OSCE 
 1   2  3  
 4  5 

1.7 Construir explicação adequada ao paciente sobre os tipos de exames diagnósticos ou 

terapias em cardiologia aos quais será submetido, descrever os riscos de complicações e 
formular orientação pertinente sobre o preparo para realização do exame 

Aula prática / Aula 
expositiva 
 1   2  3  
 4  5 

OSCE / DOPS / 
questões abertas 
 1   2  3  
 4  5 
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 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 
1.8 Desenvolver o trabalho em equipe e criar um ambiente propício para a 
participação interprofissional, destacando o valor de cada profissional no 
atendimento ao paciente 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática 
 1   2  3  
 4  5 

Av 360 graus / OSCE  
 1   2  3  
 4  5 

2 GESTÃO EM 
SAÚDE 

2.1 Construir correlações adequadas entre os achados da história clínica e resultados 
de exames complementares, formulando condutas baseadas nas melhores 
evidências, avaliando custo eficácia e custo efetividade 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / ABP 
 1   2  3  
 4  5 

Questões abertas / 
OSCE 
 1   2  3  

 4  5 

2.2 Demonstrar competência para gerenciar os demais residentes, orientar e 
organizar a função que cabe a cada um 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / Mapa 
Conceitual 
 1   2  3  
 4  5 

OSCE / avaliação 360 
graus 
 1   2  3  
 4  5 

2.3 Avaliar criticamente a dinâmica do mercado de trabalho e as políticas de saúde 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / Aula 
expositiva / Estudo de 
caso 
 1   2  3  
 4  5 

Questões abertas / 
Múltipla escolha / 
Portfolio 
 1   2  3  
 4  5 

2.4 Atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos princípios técnicos e 
éticos de referência e contra-referência 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / Aula 
expositiva / Estudo de 
caso 
 1   2  3  
 4  5 

Múltipla escolha / 
Portfolio 
 1   2  3  
 4  5 

2.5 Planejar a atuação em equipe interdisciplinar, multi e interprofissional 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / 
Simulação 
 1   2  3  
 4  5 

Av 360 graus / OSCE 
 1   2  3  
 4  5 

3 EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE 

3.1 Demonstrar competência para ensinar, supervisionar e avaliar os residentes e 
internos sob sua orientação. 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / Mapa 
conceitual 
 1   2  3  
 4  5 

Av 360 graus / OSCE 
 1   2  3  
 4  5 

3.2 Compreender os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura 
crítica de artigos técnico-científicos e participação na produção de conhecimentos 
 1 Discordo totalmente   2 Discordo   3 Não concordo, nem discordo   4 
Concordo   5 Concordo totalmente 

Aula prática / Aula 
expositiva / Estudo de 
caso 
 1   2  3  
 4  5 

Questões abertas / 
Múltipla escolha 
 1   2  3  
 4  5 
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9.2-Registro do Curso de atualização em desenho curricular na Pró-reitora de Extensão da 

UFRN 
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9.3- Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA  
  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Esclarecimentos 

Através deste documento convidamos o (a) Sr (a) participar da Pesquisa intitulada “MATRIZ DE 

COMPETÊNCIA DO INTERNATO E RESIDÊNCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA”, que tem como 

pesquisadores a Dra. Cristiane Guedes Pita e pesquisador responsável a Dra. Rosiane Viana Zuza Diniz, 

como objetivo elaborar a matriz de competências para a formação em cardiologia no âmbito da graduação 

(internato) e pós-graduação (residência médica), bem como capacitar preceptores/docentes para avaliação 

por competências, aperfeiçoando o sistema de avaliação por competências no curso de Medicina e Programa 

de Residência Médica (PRM) em Cardiologia do Hospital Universitário Onofre Lopes/UFRN. 

A razão que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de consolidar a Avaliação por Competências 

na prática diária do internato e do PRM através da construção e implementação de Matriz de Competência 

que definirá os conteúdos mínimos relevantes para a formação em cardiologia. 

Sua participação é voluntária e caso o (a) Sr (a) decida colaborar, isto se dará através de contribuição 

para a construção coletiva e por pares da Matriz de Competências necessárias ao interno e residente do 

PRM em Cardiologia por meio de oficina/curso de atualização realizada em dia útil, quando será convidado 

a refletir sobre o ensino de cardiologia na formação de graduação e pós-graduação, indicando os temas, 

métodos de ensino e avaliação pertinentes para a melhor formação em cardiologia.  

Durante sua participação na pesquisa o risco inerente é a possibilidade de algum desconforto ao ter 

que elaborar critérios avaliativos para o interno e o residente.. Poderá haver certo constrangimento durante 

o processo de reflexão, caso identifique alguma fragilidade individual e/ou coletiva no processo de 

formação.  

1/3 

 

Rúbrica do participante/Responsável legal 

 

Rubrica do Pesquisador: 
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Tais inconvenientes serão minimizados pela condução da oficina/curso utilizando métodos ativos,  

nos quais as vivências dos participantes são valorizadas. Ademais, a capacitação será conduzida por 

profissionais capacitados em educação médica, habituados a lidar com os desafios no processo de avaliação 

do estudante. Como benefício, o (a) Sr (a) estará contribuindo para tornar a formação do profissional médico 

cada vez mais de excelência e adequada às necessidades da prática atual, além de aperfeiçoar sua prática 

profissional como preceptor/professor. A elaboração da matriz de competência e a capacitação em avaliação 

poderão facilitar o ensino de graduação e pós-graduação, minimizando o trabalho de toda equipe envolvida 

nesse processo. 

Durante todo o período da pesquisa o (a) Sr (a) poderá tirar suas dúvidas ligando para Cristiane 

Guedes Pita através do número 3342-5066 email: cristianegpita@gmail.com .  

O (a) Sr (a) pode se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

independente do motivo, sem nenhum prejuízo ou constrangimento. 

Os dados que o (a) Sr (a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por 

um período de 5 anos. 

O (a) Sr(a) não terá despesa, nem será remunerado pela sua participação e se sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Dra. Cristiane Guedes Pita. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados 

nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado 

ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “MATRIZ 

2/3 

Rúbrica do participante/Responsável legal 

 

Rubrica do Pesquisador: 

 

mailto:cristianegpita@gmail.com
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DE COMPETÊNCIA DO INTERNATO E RESIDÊNCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA” e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ___ de _____________ de 20___. 

 

___________________________________________ 

Nome do participante 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA 

PARA O INTERNATO E RESIDÊNCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo 

as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que 

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal, ___/____/_______. 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Rúbrica do participante/Responsável legal 
 

Rubrica do Pesquisador: 
 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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9.4- Programa de Desenvolvimento Docente/Precetor do Serviço de Cardiologia - 

CardioHUOL 

Módulos de atualização – 2018 

 

MÓDULO* DATA 

Avaliação da residência em 2017 e Planejamento das ações para 2018 05/01/2018 

Gestão do processo de trabalho para formação de equipes de alto 
desempenho 

30/03/2018 

Avaliação de desempenho do estudante 29/06/2018 

Métodos ativos de ensino-aprendizagem 31/08/2018 

Planejamento curricular 30/11/2018 

*Módulos desenvolvidos no formato de workshop, com 3 horas presenciais e 7 horas de 

atividades práticas distribuídas nas 4 semanas posteriores ao momento presencial. 
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9.5- Relatório final apresentando a versão final da matriz de competência para 

formação do especialista em cardiologia no HUOL/UFRN. 

 
Presidente da República 

Michel Miguel Elias Temer Lulia 

Ministro da Educação 

José Mendonça Bezerra Filho 

Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Ângela Maria Paiva Cruz 

Centro de Ciências da Saúde 
Hênio Miranda 

Programa De Pós-Graduação Mestrado Profissional Em Ensino Na Saúde (MPES) 

Marise Reis Freitas 

Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

Kleber de Melo Morais 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

Superintendente 
Stenio Gomes da Silveira 

Gerente de Atenção à Saúde 

Aldair de Sousa Paiva 

Gerente Administrativo 

Francisca Zilmar de Oliveira Fernandes 

Gerente Ensino e Pesquisa 

Irami Araújo Filho 

Ouvidora 

Nelma Gomes Bezerra de Andrade 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO 
Cristiane Guedes Pita – Médica Cardiologista da Unidade Cardiovascular 

Rosiane Viana Zuza Diniz – Orientadora. Chefe da unidade de Pós-graduação do 
HUOL/EBSERH 
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Este relatório técnico-científico sobre a Matriz de competência para a formação do residente 

médico em cardiologia do HUOL/EBSERH/UFRN, foi apresentado e aprovado pela banca 

examinadora de defesa do mestrado profissional em Ensino na Saúde da UFRN, composta 

pelos Profs. Drs. Elaine Lira Bezerra, Francisco Pignataro Lima e Aécio Flavio Teixeira de Gois, 

em sessão solene realizada no dia 04 de maio de 2018. 
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Tabela 1 - Versão final da Matriz de Competência para o primeiro ano 

Competências Estratégias de ensino Estratégias de avaliação 

Atenção à saúde 
 Demonstrar realização adequada de História 
clínica (Anamnese e Exame físico Geral e 
dos diversos sistemas) 
 

Aula prática Mini-CEx   
OSCE   
 

Demonstrar realização adequada de História 
clínica (Anamnese e Exame físico 
Cardiovascular) 
 

Aula prática Mini-CEx  
OSCE   
 

Usar técnicas apropriadas para punção 
venosa central e para passagem de cateter 
de pressão arterial invasiva e para conduzir 
adequadamente uma parada 
cardiorrespiratória 
 

Aula prática  
Simulação 
 

OSCE  
DOPS 

Demonstrar domínio no uso de balão intra-
aortico e de cateter de Swan-Ganz, além de 
aplicar a técnica adequada para passagem 
de marcapasso transvenoso provisório sob 
visão direta e à beira do leito e de 
marcapasso transcutâneo 
 

Aula prática  
Simulação 
 

OSCE  
DOPS 

 Reconhecer as funções do 
Cardiodesfibrilador externo e as principais 
alterações do eletrocardiograma, além de 
formular de maneira oportuna as prescrições 
de exercício individualizado e de acordo com 
testes funcionais 
 

Aula prática  
Simulação 
 

OSCE 
DOPS 

Estruturar discurso de acordo com o nível de 
entendimento de cada paciente e familiar, 
falando de forma clara e simples sobre 
diagnóstico, prognóstico e seguimento clínico 
 

Aula prática 
Simulação 
 

OSCE  
Avaliação 360 graus 

Demonstrar recepção ao paciente de forma 
acolhedora 
 

Aula prática  
Simulação 
 

OSCE  
Mini-CEx  
Avaliação 360 graus 
 

Construir explicação adequada ao paciente 
sobre os tipos de exames diagnósticos ou 
terapias em cardiologia aos quais será 
submetido, descrever os riscos de 
complicações e formular orientação 
pertinente sobre o preparo para realização do 
exame 
 

Aula prática  
Simulação 
 

OSCE  
Portfolio 
Questões abertas 
Mini-CEx 

Desenvolver o trabalho em equipe e criar um 
ambiente propício para a participação 
interprofissional, destacando o valor de cada 
profissional no atendimento ao paciente 
 
 

Aula prática 
ABE 

OSCE  
Portfolio 
Questões abertas 
Avaliação 360graus 

Gestão em saúde  
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 Analisar corretamente os achados da 
história clínica e planejar a solicitação de 
exames complementares de forma racional  
 

Aula prática 
ABP 

Mini-CEx 
Questões abertas 
Múltipla escolha 

Avaliar criticamente a dinâmica do mercado 
de trabalho e as políticas de saúde 
Atuar no sistema hierarquizado de saúde, 
obedecendo aos princípios técnicos e éticos 
de referência e contra referência 
 

Aula pratica 
ABP  
ABE  

Questões abertas 
Outro 

Atuar no sistema hierarquizado de saúde, 
obedecendo aos princípios técnicos e éticos 
de referência e contra referência 
 

Aula prática 
ABP 
Aula expositiva 

Múltipla escolha 
DOPS 
Avaliação 360 graus 

 Planejar a atuação em equipe 
interdisciplinar, multi e interprofissional 
 

Aula prática 
ABP  

Múltipla escolha 
Avaliação 360 graus 
OSCE  
 

Educação em saúde 

Demonstrar competência para ensinar, 
supervisionar e avaliar os residentes e 
internos sob sua orientação 

Aula prática 
Simulação 

OSCE 
Portfolio 
Avaliação 360 graus 

Compreender os princípios da metodologia 
científica, possibilitando-lhe a leitura crítica 
de artigos técnico-científicos e participação 
na produção de conhecimentos 
 

Aula expositiva 
ABP  

Questões abertas 
Múltipla escolha 

ABP (Aprendizagem baseada em problemas); ABE (Aprendizagem baseada em equipes); OSCE (Objective 
Structured Clinical Examination); DOPS (Direct Observation of Procedural Skills); Mini-CEx (Mini-Clinical 
Evaluation Exercise) 
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Tabela 2 - Versão final da Matriz de Competência para o segundo ano 

Competências Estratégias de ensino Estratégias de avaliação 

Atenção à saúde  
Demonstrar realização adequada de História 
clínica (Anamnese e Exame físico 
Cardiovascular, Geral e dos demais sistemas 
 

Aula prática 
Mini-CEx  
OSCE  
 

Demonstrar realização de teste ergométrico 
de maneira apropriada e interpretar os 
achados eletrocardiográficos avançados, 
além de analisar adequadamente Holter, 
MAPA, ECO, Cintilografia miocárdica, 
Ressonância Magnética cardíaca e imagens 
de CATE 
 

Aula prática 
Mini-CEx  
OSCE  

Formular prescrição e interpretar teste 
cardiopulmonar, além de demonstrar 
conhecimento básico de polissonografia. 
Estruturar avaliação pré- operatória de 
cirurgia não cardíaca. Preparar o paciente de 
maneira adequada no pré-operatório e 
organizar os cuidados no pós- operatório de 
cirurgia cardíaca 
 

Aula prática 
Aula expositiva 

OSCE  
DOPS  

Empregar atendimento adequado ao 
paciente crítico e com urgência cardiológica 
 

Aula prática 
Simulação 

OSCE  

Estruturar discurso de acordo com o nível de 
entendimento de cada paciente e familiar, 
falando de forma clara e simples sobre 
diagnóstico, prognóstico e seguimento clínico 
 

Aula prática 
Simulação 
ABP  

 
OSCE  
DOPS  
Avaliação 360 graus 
 

Demonstrar recepção ao paciente de forma 
acolhedora 
 

 
Aula prática 
Dramatização 
 

OSCE  

Construir explicação adequada ao paciente 
sobre os tipos de exames diagnósticos ou 
terapias em cardiologia aos quais será 
submetido, descrever os riscos de 
complicações e formular orientação 
pertinente sobre o preparo para realização 
do exame 
 

Aula prática 
Aula expositiva 
 

OSCE  
DOPS  
Questões abertas 

Desenvolver o trabalho em equipe e criar um 
ambiente propício para a participação 
interprofissional, destacando o valor de cada 
profissional no atendimento ao paciente 
 

Aula prática 

 
 
Avaliação 360 graus 
OSCE  
 

Gestão em saúde  

Construir correlações adequadas entre os 
achados da história clínica e resultados de 
exames complementares, formulando 
condutas baseadas nas melhores evidencias, 
avaliando custo eficácia e custo efetividade 
 

 
 
Aula prática 
ABP  
 
 

Questões abertas 
OSCE  
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Demonstrar competência para gerenciar os 
demais residentes, orientar e organizar a 
função que cabe a cada um 
 

 
Aula prática 
Mapa Conceitual 
 

OSCE  
Avaliação 360 graus 

Avaliar criticamente a dinâmica do mercado 
de trabalho e as políticas de saúde 
 

 
Aula prática 
Aula expositiva 
Estudo de caso 
 

Questões abertas 
Múltipla escolha 
Portfolio 

Atuar no sistema hierarquizado de saúde, 
obedecendo aos princípios técnicos e éticos 
de referência e contra-referência 
 

 
Aula prática 
Aula expositiva 
Estudo de caso 
 

Múltipla escolha 
Portfolio 

Planejar a atuação em equipe interdisciplinar, 
multi e interprofissional 
 

 
Aula prática 
Simulação 
 

Avaliação 360 graus 
OSCE  

Educação em saúde  

Demonstrar competência para ensinar, 
supervisionar e avaliar os residentes e 
internos sob sua orientação. 
 

Aula prática 
Mapa conceitual 
 

Avaliação 360 graus 
OSCE  
 

Compreender os princípios da metodologia 
científica, possibilitando-lhe a leitura crítica 
de artigos técnico-científicos e participação 
na produção de conhecimentos 
 

Aula prática 
Aula expositiva 
Estudo de caso 
 

Questões abertas 
Múltipla escolha 

ABP (Aprendizagem baseada em problemas); ABE (Aprendizagem baseada em equipes); OSCE (Objective 
Structured Clinical Examination); DOPS (Direct Observation of Procedural Skills); Mini-CEx (Mini-Clinical 
Evaluation Exercise) 
 

 

 

 


