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RESUMO 

 

O Objetive Structural Clinical Evoluation (OSCE) é reconhecidamente 
uma ferramenta excelente de avaliação de competências, aplicada no Brasil e 
implantada no curso de medicina da UFRN, desde 2011. Porém são escassos, 
principalmente na ginecologia e obstetrícia, estudos que revelem a percepção 
do aluno de medicina sobre este instrumento de avaliação. Este estudo 
oportunizou refletir sobre a utilização de metodologia inovadora na formação, 
reconhecendo limitações e pontos positivos, no sentido de melhorar sua 
aplicabilidade. Traçou-se como objetivo geral analisar a percepção dos alunos 
de medicina da UFRN sobre o uso do OSCE, como instrumento de avaliação 
em ginecologia e obstetrícia. Participaram do estudo 58 alunos do 10º e 11º 
períodos. Na abordagem quantitativa, aplicou-se um questionário 
semiestruturado, com questões relativas ao OSCE e uma pergunta aberta 
“Relate a influência do OSCE no seu aprendizado, imediatamente após a 
realização da avaliação e na qualitativa empregou-se a Técnica de associação 
livre das palavras (TALP). Os dados foram submetidos ao software EVOC, 
analisados segundo Bardin em categorias e subcategorias e pela estatística 
descritiva. Nos resultados observou-se não haver relação estatística 
significativa entre as variáveis, sexo, faixa etária e período do curso, utilizadas 
neste estudo, porém na análise descritiva a maioria dos alunos compreende o 
que é o OSCE e que o mesmo influenciou positivamente sua prática, há 
imparcialidade e domínio do conteúdo pelos docentes, as estações são bem 
estruturadas e refinam o conhecimento. O aluno percebe o feedback como 
importante na correção dos seus erros, mas a interferência do emocional, 
influencia negativamente no processo, citada em 87,9% das falas. Da análise 
lexicográfica realizada pelo programa EVOC 2000,174 palavras evocadas 
apontaram que as Representações Sociais da percepção do aluno sobre o uso 
do OSCE têm um núcleo central alicerçado na categoria instabilidade 
emocional e associa o nervosismo e a ansiedade ao OSCE como instrumento 
de avaliação, sendo essa sua real dificuldade. A pergunta aberta reforçou a 
fidedignidade destes dados. Conclui-se que na sua percepção, o aluno 
considera o OSCE uma boa ferramenta de avaliação, uma experiência válida, 
que sedimenta sua prática profissional e prepara para processos seletivos e 
que apesar dos aspectos limitantes, como os fatores emocionais, que podem 
interferir negativamente para um bom resultado, o uso deste instrumento de 
avaliação deve ser mantido na disciplina de ginecologia e obstetrícia. 
 
 
 
Palavras-chave: Educação Médica, Ensino-aprendizagem; Avaliação do 

estudante. 
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ABSTRACT 
 

 
The Objective Structural Clinical Evoluation (OSCE) is recognized as an 
excellent competency assessment tool applied in Brazil and implemented in the 
UFRN medical course since 2011. However, there are few studies, mainly in 
gynecology and obstetrics that reveal the student's perception this instrument of 
evaluation. This study allowed to reflect on the use of innovative methodology in 
the training, recognizing limitations and positive points, in order to improve its 
applicability. The general objective was to analyze the perception of UFRN 
medical students about the use of the OSCE as an evaluation tool in 
gynecology and obstetrics. Fifty-one students from the 10th and 11th periods 
participated in the study. In the quantitative approach, a semi-structured 
questionnaire was applied with OSCE issues and an open-ended question 
"Relate the influence of the OSCE on learning, immediately after the evaluation, 
and on the qualitative use of the Free Association of Words TALP). The data 
were submitted to the EVOC software, analyzed according to Bardin in 
categories and subcategories and by descriptive statistics. In the results, it was 
observed that there was no statistically significant relationship between the 
variables, sex, age group and period of the course, used in this study, but in the 
descriptive analysis most of the students understand what the OSCE is and that 
it positively influenced their practice, there is impartiality and mastery of content 
by teachers, the stations are well structured and refine the knowledge. The 
student perceives the feedback as important in correcting their mistakes, but the 
interference of the emotional, influences negatively in the process, quoted in 
87.9% of the speeches. From the lexicographic analysis carried out by the 
EVOC program 2000,174 evoked words pointed out that the Social 
Representations of student perception about the use of the OSCE have a 
central nucleus based on the category of emotional instability and associates 
the nervousness and anxiety to the OSCE as an evaluation tool. this your real 
difficulty. The open question reinforced the reliability of these data. It is 
concluded that in his perception, the student considers the OSCE a good 
evaluation tool, a valid experience, that sediments his professional practice and 
prepares for selective processes and that despite the limiting aspects, such as 
emotional factors, that can interfere negatively to a good result, the use of this 
evaluation instrument should be maintained in the discipline of gynecology and 
obstetrics. 
 
 
 
 
Keywords: Medical Education, Teaching-learning; Student Rating 
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1. INTRODUÇÃO 

Em diversos fóruns, no Brasil e no mundo, são constantes as discussões 

conceituais em torno da mudança da formação médica e de outros 

profissionais de Saúde. No modelo hegemônico atual, a formação tem por base 

um currículo tradicional, que não estimula adequadamente o desenvolvimento 

de autonomia, capacidade de análise, julgamento e avaliação, bem como 

raciocínio crítico, investigativo e criativo¹. Além disso, proporciona uma 

hipervalorizarão do aspecto biológico e a fragmentação dos conhecimentos, 

com consequente desvalorização dos demais determinantes do processo 

saúde-doença².  

Há muitas décadas, observamos um crescente interesse pela questão 

da avaliação de competências e aptidões clínicas e práticas na área da 

Medicina. Reconhece-se que as avaliações tradicionais são válidas para testar 

conhecimento e pensamento clínico, mas não dão conta de avaliar 

competências e aptidões clínicas. O professor deverá exercer um novo papel, 

de acordo com os princípios de ensino-aprendizagem adotados, como: saber 

lidar com os erros; estimular a aprendizagem; ajudar os alunos a se 

organizarem; educar através do ensino, dentre outros. Já o aluno precisa 

adquirir outras habilidades, como fazer consultas em livros; entender o que lê; 

tomar notas; fazer síntese; redigir conclusões; interpretar gráficos e dados; 

realizar experiências; discutir os resultados obtidos, e usar instrumentos de 

medida, quando necessário, bem como compreender as relações que existem 

entre os problemas atuais e o desenvolvimento científico³. 

Historicamente, a formação dos profissionais de saúde tem sido pautada 

no uso de metodologias conservadoras (ou tradicionais), sob forte influência do 

mecanicismo de inspiração cartesiana-newtoniana, fragmentado e 

reducionista4. Separou-se o corpo da mente, a razão do sentimento, a ciência 

da ética, compartimentalizando-se, consequentemente, o conhecimento em 

campos altamente especializados, em busca da eficiência técnica4-5. Essa 

fragmentação do saber manifestou-se no aguçamento das subdivisões da 

universidade em centros e departamentos e dos cursos em períodos ou séries 
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e em disciplinas estanques. Nesse sentido, o processo ensino-aprendizagem, 

tem se restringido, muitas vezes, à reprodução do conhecimento, no qual o 

docente assume um papel de transmissor de conteúdo, ao passo que, ao 

discente, cabe a retenção e repetição dos mesmos - em uma atitude passiva e 

receptiva (ou reprodutora) - tornando-se mero expectador, sem a necessária 

crítica e reflexão5. Ao contrário, a passagem da consciência ingênua para a 

consciência crítica requer a curiosidade criativa, indagadora e sempre 

insatisfeita de um sujeito ativo, que reconhece a realidade como mutável6-7. 

A ruptura com o modelo de ensino tradicional foi apresentada como 

ponto positivo, configurando alternativa para a superação do modelo tradicional 

e a abertura da possibilidade de novas práticas e significados no processo de 

ensino-aprendizagem. Encontramos, em Paulo Freire, uma defesa para as 

metodologias ativas, com sua afirmação de que na educação de adultos, o que 

impulsiona a aprendizagem é a superação de desafios, a resolução de                                                                                                                                                                         

problemas e a construção do conhecimento novo, a partir de conhecimentos e 

experiências prévias dos indivíduos8. 

Tratando-se da formação médica, diversas instituições, no Exterior e 

também no Brasil, muitas associações, sociedades e países apresentam 

documentos e diretrizes com as competências necessárias à formação do 

médico9. Esses documentos, geralmente, dividem essas competências em 

domínios, tais como: conhecimento médico, cuidado com o paciente, 

profissionalismo, competências de comunicação clínica e interpessoal, prática 

baseada no aprendizado e em sistema10-11 

 O Ministério da Educação e Cultura (MEC), tem apoiado as mudanças 

preconizadas pelo Sistema Único de Saúde. Para atendê-las, estabeleceu que 

o perfil necessário à formação dos novos profissionais atenda às perspectivas 

das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)9, ou seja, dotá-los de uma visão 

mais generalista, reflexiva e comprometida com os princípios de atenção à 

saúde, elencadas nas DCN, em voga desde 20019. O aluno de Medicina, além 

de adquirir um conjunto de conhecimentos teóricos, deve, também, 

desenvolver habilidades clínica, de comunicação, atitude reflexiva, valores 

morais e éticos, nem sempre possíveis na avaliação teórica12 
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O Objective Structural Clinical Evoluation (OSCE) é uma metodologia de 

avaliação de competência, sendo utilizada, mundialmente, desde 1975, após 

ter sido descrita por Ronald Harden13. No mesmo ano, na Universidade de 

Dundee, no Reino Unido, ocorreu uma das primeiras iniciativas de 

implementação do OSCE. A partir desse momento, ele se tornou uma 

ferramenta importante para avaliar as habilidades clínicas, conhecimento, 

atitudes, comunicação e profissionalismo14. 

Na América Latina, a primeira experiência com o OSCE, no Chile, 

ocorreu em 2002, fazendo a avaliação final do Internato de Pediatria, em duas 

escolas de Medicina, concomitantemente. A análise do sistema de avaliação                                                                                                                   

da aprendizagem foi realizada, usando OSCE, exame escrito e DOPCD, que 

são complementares entre si, gerando bons resultados15.Na Argentina, 

aconteceu, em 2006, e os resultados permitiram identificar dificuldades em 

aspectos específicos da aprendizagem, e estimular a atividade docente para 

melhorar o desempenho naquelas áreas16. 

Algumas instituições formadoras, no Brasil, estão reorganizando seus 

currículos em função dos novos conceitos de avaliação por competência, entre 

elas a USP, a Faculdade de Ciências Médicas de Campinas, a Faculdade de 

Medicina de Botucatu, a Universidade Federal Fluminense, a Escola de 

Medicina de Londrina. No Brasil, a avaliação pelo OSCE, teve início em 1995 

com estudantes voluntários, dentro do processo de implantação de nova 

estrutura curricular na Faculdade de Medicina de Ribeirão, da Universidade de 

São Paulo17. 

É bem recente a prática do OSCE no Brasil, sendo uma realidade já 

implantada no curso de Medicina, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Esta metodologia procura avaliar, nas suas múltiplas dimensões 

competência clínica, de forma planificada, estruturada e objetiva pela 

observação direta do desempenho e interação do médico/estudante/paciente, 

ao longo de um conjunto de estações18. 

O OSCE avalia o desempenho do aprendiz em situações delimitadas, 

baseadas em um roteiro predefinido, em que há interação com paciente 

simulado ou com recursos didáticos, por meio de estações de avaliação em 

rodízio19. Em cada estação, o desempenho do discente, em relação às 

habilidades clínicas, é observado e avaliado. As estações podem ser 
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elaboradas, desde a forma mais simples, envolvendo a execução de tarefas 

clínicas para a obtenção de partes da história clínica ou a realização do exame 

físico focalizado, ou podem ser estruturadas de modo a requerer a abordagem 

“completa”, com a realização da anamnese e do exame físico, seguindo-se 

com a orientação do paciente ao diagnóstico. 

O OSCE tem apresentado grande aplicabilidade nas escolas médicas, 

para a avaliação de competências clínicas, e começa a fazer parte da 

avaliação de outros cursos de áreas afins20. Considera-se o OSCE não apenas 

como um instrumento de avaliação de competências com bom perfil 

psicométrico, como também um motor de mudança no sentido de um maior 

empenho de docentes e discentes no processo de aprendizagem, sendo por 

isso um elemento precioso de qualquer instituição de ensino superior 21. 

Os métodos usados na avaliação do estudante devem-se pautar no 

critério do ajuste à natureza das habilidades e competências, cujo domínio se 

quer conhecer. Essa tarefa é facilitada por alguns modelos conceituais, como a 

“Pirâmide de Miller”, proposta pelo grande estudioso da educação médica, o 

norte-americano George Miller, no início dos anos 1990, que parece ser, 

particularmente, interessante para a escolha de métodos de avaliação 

aplicados ao ensino nas profissões da saúde22.  

George Miller propôs um modelo hierárquico de avaliação da 

competência clínica, que diferenciava o nível da ação (fazer) dos outros níveis 

considerados inferiores (saber, saber como e mostrar como). Avaliar a ação 

significa analisar o que ocorre na prática22.  

 

“Pirâmide de Miller”, representando os diferentes componentes da aquisição do domínio das 
habilidades clínicas. Fonte: MILLER, 1990. 
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Embora, nas últimas décadas, inúmeros métodos tenham sido 

desenvolvidos e utilizados na avaliação dos alunos de Medicina, a maioria 

deles ainda tende a enfocar o “saber” ou “saber como”, habilidades da esfera 

cognitiva, essenciais, mas insuficientes para compor a competência clínica. 

Esses níveis podem ser avaliados por testes de múltipla escolha, exame oral, 

dissertações ou trabalhos escritos, estudos de caso, cenários clínicos 

simulados, como se pode perceber na “Pirâmide de Miller” 22. 

 

A avaliação dos alunos deve ser cumprida no sentido de analisar a 

capacitação para o desenvolvimento de testes de conhecimento e habilidades, 

utilizando o feedback em diferentes cenários da formação em Saúde. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais23 preconizam que a avaliação do aluno deve 

ser baseada nas competências, habilidades e conteúdos curriculares 

desenvolvidos.  

Na educação médica, a complexidade dos conhecimentos e habilidades 

exige um olhar diferenciado, e a avaliação requer ferramentas direcionadas 

paras diversos domínios. A formação do futuro profissional requer certificação 

de competência, para que possa ser reconhecida como capaz de atuar na 

carreira médica 24. 

 O OSCE é, reconhecidamente, uma ferramenta excelente de avaliação, 

aplicada em várias escolas do Brasil e mencionada em vários estudos. O que 

encontramos, de forma escassa, principalmente na área de ginecologia e 

obstetrícia, são estudos que revelem como o aluno de Medicina percebe o 

OSCE como instrumento de avaliação. A relevância deste estudo perpassa o 

conhecimento dessa percepção, para que seja permitido enxergar as 

dificuldades sob a ótica de quem é avaliado e proporcionar a quem avalia uma 

maneira de melhor aplicar o método, no sentido de alcançar o objetivo de 

formação de médicos, pautando-se nas diretrizes curriculares atuais e numa 

linha ética e humanizada.                                                                                                                                                                               

Dessa forma, a justificativa deste estudo perpassou, por ser a 

pesquisadora, preceptora do curso de Medicina da UFRN e conviver com a 

ansiedade, nervosismo e medo vivenciados pelos alunos diante da prática do 

OSCE. Com base nisso, a presente investigação teve como objetivo analisar a 
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percepção dos alunos de Medicina da UFRN sobre o uso do OSCE, como 

instrumento de avaliação em ginecologia e obstetrícia, na pretensão de indicar 

sugestões aplicáveis de atividades que venham contribuir para o processo de 

ensino-aprendizagem, no sentido de melhorar a avaliação do estudante desse 

curso. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

*Analisar a percepção dos alunos de medicina da UFRN sobre o uso do OSCE, 

como instrumento de avaliação em ginecologia e obstetrícia. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

* Identificar os aspectos positivos, negativos e limitantes do OSCE no processo 

ensino aprendizagem em ginecologia e obstetrícia. 

* Compreender a influência do OSCE e suas contribuições no aprendizado do 

aluno de medicina. 
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3. METODOLOGIA 

 

Abordaremos os passos metodológicos para obtenção dos dados que 

subsidiaram esse estudo. 

 

CRITÉRIOS 

 

 

                       TIPO DE ESTUDO                        CAMPO DE ESTUDO                 POPULAÇÃO 

 

 

                    ASPECTOS ÉTICOS                                                                                          CRITÉRIOS 

                                                                                                                                     

 

 

              

 

 

                        

 

 

          ANÁLISE   QUALITATIVA                     ANÁLISE QUANTITATIVA                          COLETA DE DADOS                       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma das Etapas da metodologia. Fonte: Fluxograma elaborado pela 

autora, Natal/RN, 2018. 
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até 70% ou que estejam de 
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tenham trancado a 

disciplina 

SOFTWARE EVOC 

ANÁLISE DE CONTEUDO 

BARDIN  

ESTATISTICA              DESCRITIVA 

TALP E 

QUESTIONÁRIO 

 SEMI ESTRUTURADO 

EXPLORATÓRIO /QUANTI -QUALITATIVO Natal/RN MEJC/UFRN        58 ALUNOS DE MEDICINA  

           DO 10º e 11º períodos 

APROVADO CEP-

HUOL1.808.273 

RESOLUÇÃO, 466/12  

INCLUSÃO: Alunos do 
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regularmente 

matriculados na disciplina 

de TOCO I e II, em 2017.1, 

que participaram da 

avaliação pelo OSCE 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

TEORIA DAS 

REPRESENTAÇÕES 
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3.1.TIPO DE ESTUDO 

Estudo de abordagem quanti-qualitativa, descritivo e exploratório. Na 

pesquisa quantitativa, os meios de coleta de dados são estruturados através de 

questionários, entrevistas individuais e outros recursos, com perguntas claras e 

objetivas e estes devem ser aplicados com rigor, para que se obtenha a 

confiabilidade necessária para os resultados25. A pesquisa qualitativa responde 

a questões muito particulares, preocupam-se com as ciências sociais, com o 

universo de significados26. Já o Estudo descritivo tem a finalidade de observar, 

descrever e documentar os aspectos da situação estudada. Estudos 

exploratórios têm a finalidade de descrever completamente determinado 

fenômeno, tornando-o familiar aos olhos do pesquisador27. 

3.2 POPULAÇÃO 

Arrolou-se 60 alunos matriculados no internato de Tocoginecologia I e  

I I em medicina na UFRN, em 2017.1.do 10 e 11º períodos. 

 

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

3.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Alunos do curso de medicina da UFRN regularmente matriculados na 

disciplina do internato de tocoginecologia I e II, em 2017.1 que participaram da 

avaliação de competências e habilidades pela metodologia OSCE 

imediatamente após a sua realização prática. 

 

3.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Alunos que por algum motivo não tenham respondido todos os 

instrumentos da coleta de dados em pelo menos 70% e que estejam de licença 

médica ou tenham trancado a matrícula da disciplina neste semestre.                                                                                                                                                                                        

 

3.4 LOCAL DE ESTUDO 

O local de pesquisa deve estar de acordo com o objeto de estudo 

definido no trabalho28. O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Habilidades 

Clínicas, do Departamento de Toco ginecologia, e no ambulatório da 

Maternidade Escola Januário Cicco, pertencente ao complexo hospitalar da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por se tratar do local destinado 

à realização do OSCE, onde a pesquisadora desenvolveu suas atividades, 

como preceptora do curso de Medicina, assim como também onde observou-se 

a problemática deste estudo. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

O Projeto de Pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética, da UFRN, 

obtendo parecer favorável de nº 1.808.273 (ANEXO 1). A coleta de dados foi 

iniciada no período de fevereiro a julho de 2017, após o preenchimento da 

autorização pelo chefe do Departamento de Toco Ginecologia, da UFRN, 

consentindo a inserção do pesquisador na realização do OSCE e após 

assinatura do TCLE (ANEXO 2). Baseou-se na declaração de Helsinki e suas 

modificações, do ano de 2008, e em conformidade com a Resolução 466/12, 

do Conselho Nacional de Saúde, no que se refere à pesquisa com seres 

humanos29.  

 

3.6. INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Previamente à avaliação, promoveu-se um encontro com os alunos, para 

explanação do estudo, no intuito de obter a adesão do máximo de 

participantes, visando a uma representatividade satisfatória, assim como 

esclarecer quanto aos objetivos, finalidade e importância colaboração deles na 

pesquisa. Além disso, foram prestadas informações sobre voluntariedade; 

garantia do anonimato; ausência de gastos financeiros decorrentes de sua 

participação; indenização, caso sofressem algum dano durante a coleta de 

dados, que tivesse relação com a                                                                                                                                                                         

pesquisa, quando devidamente comprovado, e sobre o direito de desistir a 

qualquer momento da investigação, sem que isso lhes trouxesse prejuízo.  

A coleta de dados foi precedida por um pré-teste, que, em um estudo 

qualitativo, consiste na realização de entrevistas com alguns interlocutores- 

chave, o que contribui para tornar mais clara e precisa a lista de temas e 

aspectos a serem observados durante o trabalho de campo28. 

 Esse pré-teste aconteceu no primeiro OSCE do curso de Medicina, do 

semestre, aplicado em fevereiro de 2017, com 17 alunos, que não participaram 

do OSCE seguinte, a fim de ajustar o Técnica de Associação livre das palavras, 
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TALP, em relação ao número de evocações solicitadas e o questionário, que 

seria, primeiramente, estruturado. Por uma reivindicação dos alunos, tornou-se 

semiestruturado, sendo assim, os instrumentos que foram usados 

definitivamente no estudo; tiveram o TALP organizado com 5 evocações, em 

vez de 3, e ao questionário foi incluída uma pergunta aberta, para que dessem 

conta de responder aos objetivos da pesquisa.  

Para a elaboração de um questionário, é fundamental que o seu criador 

tenha experiência no assunto, já que não se tem uma teoria para a confecção 

deste, tornando, assim, os formulários bem-sucedidos como uma habilidade 

que se adquire com a experiência. No processo de elaboração, exige-se 

cuidado na seleção das questões, levando-se em consideração a sua 

importância, isto é, se oferece condições para a obtenção de informações 

válidas. Os temas escolhidos devem estar de acordo com os objetivos geral e 

específico30. 

O questionário semiestruturado, contém algumas variáveis, para 

caracterizar o aluno, como idade, sexo e período do curso, questões fechadas, 

elaboradas para serem respondidas, obedecendo a uma escala tipo Likert, com 

escores de 1 a 5, onde o nº 1 corresponde ao item concordo totalmente e o nº 

5 ao item discordo totalmente. Para finalizar, havia uma questão aberta, 

solicitando ao aluno que retratasse a influência do OSCE no seu aprendizado.  

   Os instrumentos utilizados nesta coleta foram entregues aos alunos, 

individualmente, e explicado previamente como deveriam ser utilizados,                                                                                                                                                                                  

solicitando que eles respondessem com letra legível, já que se optou por não 

gravar a entrevista. Também não foi estipulado tempo, para que o aluno se 

sentisse à vontade para expressar sua percepção, sem a interferência do 

pesquisador. As respostas do TALP e da pergunta aberta foram transcritas 

para uma planilha de excel.  

Após as modificações realizadas nos instrumentos de coleta, ocorrida 

após a realização do pré-teste, iniciamos a coleta deste estudo, no período de 

março a julho de 2017, em uma sala reservada para este fim, após o término 

da realização da última estação do OSCE. Nesse processo foram utilizados 

dois instrumentos, com finalidade de obter as informações necessárias à 

construção do estudo e ao alcance dos objetivos propostos, num mesmo 

momento, um seguido do outro, para que a vivência de momentos diferentes 
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não interferisse nos resultados. Sendo assim utilizaram-se os seguintes 

instrumentos: TALP e Questionário semiestruturado. 

 

*TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DAS PALAVRAS – TALP 

 

A utilização da TALP, em consonância com a Teoria das 

Representações Sociais (RS), aparece na década de 1980 e é diferenciada 

pelo fato de que, ao invés de se preocupar com o aspecto clínico, os 

pesquisadores da Psicologia Social vêm preocupados com “as dimensões 

latentes nas RS, através da configuração dos elementos que constituem a 

trama ou rede associativa dos conteúdos evocados em relação a cada estímulo 

indutor”31. 

A TALP permite apreender elementos constitutivos do conteúdo de 

representação, o que justifica sua utilização sistemática no estudo das 

representações sociais31. Como uma grande teoria, a Representação Social, 

pode ter uma abordagem complementar, considerada como Teoria do Núcleo                                                                                                                                                                        

Central (TNC)31 formado por significações fundamentais da representação que 

lhe confere identidade e na qual sua identificação possibilita um caráter mais 

estável de representação e o sistema periférico representa expressões 

individualizadas ligadas ao cotidiano, flexíveis e passíveis de mudança32. 

Para a execução do TALP foi utilizado um roteiro (APÊNDICE A) no qual se 

buscou abordar as principais representações dos alunos frente ao estímulo 

indutor: Quando eu falo OSCE como processo avaliativo, quais são as cinco 

palavras que vem imediatamente à sua mente?  A partir daí foi solicitado que 

os alunos escrevessem e ordenassem as respostas por ordem de maior 

importância para eles, sendo que estas evocações, consideradas de maior 

importância, assumem um maior grau de representatividade no contexto das 

representações sociais. Essa pergunta indutora partiu da ideia de conhecer o 

imaginário do aluno sobre a sua percepção sobre o OSCE. 

 Essa técnica se apoia sobre um repertório conceitual no que concerne 

ao tipo de investigação aberta que permite evidenciar universos semânticos e 

que colocam em evidência os universos comuns de palavras face aos 

diferentes estímulos e sujeitos ou grupos31
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A partir dos dados obtidos através do TALP , utilizou-se o processo de 

estabelecimento das falas evocadas e que apresentaram similaridade. A 

palavra evocação significa “ato de evocar”, trazer à lembrança, algo presente 

na memória33. Através do software EVOC, surgiram dados numéricos de ordem 

média de evocação e frequência média de evocação. Para estabelecer a 

frequência de evocação, o programa realizou o somatório das Frequências em 

que o termo foi evocado em cada posição, sendo possíveis quatro neste 

estudo.  

A ordem média é obtida por meio de ponderação, utilizando-se peso 1 à 

evocação feita em primeiro lugar, peso 2, em segundo e assim 

sucessivamente. A ordem de evocação é calculada através deste produto 

ponderado dividido pelo somatório da frequência da palavra nas diferentes 

posições. A ordem média de                                                                                                                                                                       

evocação é obtida através da média aritmética da ordem de evocação de cada 

palavra. 

Os dados coletados por meio do TALP foram organizados em uma planilha 

do Excel, separadas por colunas, onde cada evocação por ordem de prioridade 

pertencia a uma coluna e totalizava cinco evocações, que partiam de uma 

pergunta indutora. Em seguida elaboraram-se dicionários correspondentes a 

cada estímulo, considerando-se as 3 primeiras colunas, construindo-se um 

banco de dados por meio de planilha eletrônica. A semântica e a similaridade 

das palavras favoreceram a categorização das evocações, onde nelas se 

encontravam o agrupamento de evocações semelhantes. 

O próximo passo é o programa LEXIQUE, que compreende um conjunto 

de programas, tais com: RANGMOT, LISTEVOC, AIDECAT e RANGFRQ. O 

RANGMOT disponibiliza uma lista de distribuição da ordem média das 

evocações para todas as palavras, como também das frequências34 O 

LISTEVOC cria uma lista de palavras por ordem alfabética. O AIDECAT é um 

programa que tem a finalidade de auxiliar na categorização e analisar as 

ocorrências das palavras mais frequentes. O RANGFRQ permite se construir 

um quadro de quatro casas, onde será visualizada a frequência e a ordem 

média de evocações (OME).34 A validação das categorias foi feita por três 

juízes externos, que apresentaram índice de concordância entre eles de 81,3% 
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(APÊNDICE B) e após organiza-las foram distribuídas no quadro de quatro 

casas. 

As frequências são obtidas quando se divide o número de evocações 

pela quantidade de categorias adotadas no preparo do material. A OME é 

obtida atribuindo-se peso 1 à evocação realizada primeiro, peso 2 para 

evocada em segundo e assim sucessivamente. Foram consideradas 

representativas as palavras que tiveram maior frequência e menor ordem de 

evocação. No quadro de quatro casas foi possível definir quatro quadrantes, 

que conferem graus de centralidade aos vocábulos e cada quadrante 

representam um núcleo de representação.34
       

Nesse quadro observou-se no eixo vertical a ordem média de evocação. 

Os elementos com menor OME estavam no quadrante à esquerda e os que 

possuem OME maiores ficaram à direita. No eixo horizontal, nos quadrantes 

superiores estavam as frequências mais elevadas, e quadrantes inferiores, as 

menores frequências. No quadrante superior esquerdo, estão os elementos 

mais evocados e com menor ordem de evocação e pertenciam ao núcleo 

central da representação social. No quadrante inferior direito, situavam-se os 

de menores frequências de evocações e maiores OME, integrantes do núcleo 

periférico. A ideia coletiva foi representada pelos elementos do núcleo central, 

considerados mais importantes de uma representação e se apresentaram no 

quadrante 1. Os elementos periféricos encontravam-se no quadrante 3, 

constituíram as representações individualizadas, que sustentam o núcleo 

central34. 

Quadro 1 - Quadro de quatro casas referentes aos elementos das representações sociais 

<OME                                   >Frequência  

Quadrante 1- Elementos do Núcleo 

Central 

>OME                            >Frequência 

Quadrante 2 – Elementos Intermediários 

 

 

< OME                                 < Frequência 

 

Quadrante 4 – Elementos de contraste 

 

 

>OME                               <Frequência 

 

Quadrante 3- Elementos periféricos 

Quadro de quatro casas modelo padronizado por Vérges – 1992 
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*QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS E DADOS 

SOBRE O OSCE 

  Após utilizar o instrumento TALP, o aluno foi orientado a responder um 

questionário semiestruturado (APÊNDICE C), contendo as variáveis do estudo 

(idade, sexo e período do curso) 6 perguntas fechadas e uma pergunta aberta 

sobre o OSCE. 

As perguntas fechadas foram elaboradas para serem respondidas 

através de uma escala tipo Likert35, que é um tipo de escala de resposta 

psicométrica usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um 

questionário com respostas baseadas na estrutura desta escala, os 

respondentes especificam seu nível de concordância com uma afirmação35. 

Estes dados foram tabulados em planilha Excel®. Para posterior análise.  A 

estatística foi realizada pelo programa SPSS® for Windows®, versão 20.0, 

possibilitando observar as respostas em porcentagens, que irão somar-se aos 

dados qualitativos para enriquecer o estudo. 

A pergunta aberta, “Relate a influência do OSCE no seu aprendizado”. 

finaliza o questionário e explorou aspectos relativos à influência do OSCE no 

aprendizado do aluno. 

Respeitando os princípios éticos e anonimato dos alunos foi utilizado a 

letra A para caracterizar o aluno e a numeração de 1 a 58 correspondendo ao 

número de participantes deste estudo, já que 2 alunos não responderam o 

questionário na íntegra, entrando no critério de exclusão. Portanto os alunos 

foram nomeando de A1 até A58. 

 

3.6.2 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

O processamento do material foi realizado por multimétodos, EVOC para os 

dados obtidos através do TALP, SPSS para análise descritiva dos dados 

obtidos no questionário semiestruturado e análise de conteúdo de Bardin para 

pergunta aberta. A interpretação desses resultados foi subsidiada pela Teoria 

das Representações Sociais e Teoria do Núcleo Central e discutidos na 

literatura encontrada sobre o objeto de estudo. 
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O TALP foi submetido ao processamento pelo software EVOC (Ensemble 

de Programes permettantL’ Analysedes Evocations) versão 2000, desenvolvido 

por Pierre Vergés em 199234.e consiste em um conjunto de programas 

articulados, que juntos, realizam análise estatística das evocações, ou seja, 

que organiza as palavras evocadas por ordem de frequência e média de 

evocações. O EVOC permite a análise lexográfica e a categorização por 

análise de conteúdo. A análise estatística foi realizada pelo programa SPSS® 

for Windows®, que demonstrou as porcentagens para cada item de respostas e 

serão complementares à análise dos outros instrumentos. 

As análises das respostas relativas à pergunta aberta, organizados e 

digitados numa planilha de Excel, passaram pelo processo de organização da 

análise, com identificação dos núcleos de sentido, codificação e categorização, 

conforme os preceitos de análise de conteúdo segundo Bardin, Para essa 

autora, a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos 

que se aplica a discursos diversificados e visa obter o conteúdo das 

mensagens, permitindo a inferência de conhecimentos relativos às mesmas. O 

interesse de revelar os significados no material qualitativo pode ser 

desenvolvido dentro da análise de conteúdo, compreendendo diferentes 

técnicas de análise36.  

Para esta parte do estudo, fez-se opção pela Análise Temática, que busca 

desvendar os núcleos de sentido, possibilitando uma comunicação 

representativa para o objetivo analítico proposto. Para isso, encontra-se 

estruturada em três polos cronológicos: a pré-análise, a exploração do material, 

o tratamento dos resultados, e por fim, a inferência e a interpretação36.
 

A pré-análise, segundo a mesma autora, é a fase de organização que 

compreende, dentre suas missões, a escolha dos documentos a serem 

submetidos à análise. Diante disso, inicialmente foi feita uma leitura flutuante, 

com a finalidade de estabelecer o primeiro contato com os documentos, 

delimitando aqueles que foram submetidos à análise, identificando os 

conteúdos com significados iguais ou muito próximos, constituindo o corpus 

(material bruto)36.  

Entende-se por Corpus o universo pesquisado em sua totalidade. Ressalta-se 

que, para a escolha do corpus, algumas regras devem ser consideradas, tais 

como: exaustividade, que consiste em não excluir nenhum elemento; 
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representatividade, ou seja, a amostragem necessita ser uma parte 

representativa do universo inicial; homogeneidade, onde os documentos 

selecionados devem obedecer aos critérios de escolha36 . 

Mediante a leitura exaustiva do corpus foram destacadas partes do texto 

que contribuíram para identificar os conteúdos com significados iguais ou muito 

próximos, por um termo comum, representativo e fidedigno de seu conteúdo 

semântico denominado “categoria” fazendo emergir as percepções em estudo, 

que constituem o processo de categorização. 

A codificação corresponde a uma transformação efetuada segundo 

regras precisas dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, 

agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou 

da sua expressão, susceptível de esclarecer o analista acerca das 

características do texto que podem servir de índices36.  

 

O fluxograma a seguir representa os passos seguidos para realização da 

análise de conteúdo de Bardin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma para realização da análise das falas da pergunta aberta segundo Bardin. 
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Dando seguimento ao processo, os códigos foram agrupados de acordo 

com a semântica e categorizados, consequentemente dando origem a duas 

categorias: Impacto do OSCE no processo ensino-aprendizagem e sentimentos 

dos discentes sobre o OSCE. As quatro subcategorias, emergidas desse 

processo, foram: Vantagens do OSCE, dificuldades vivenciadas, Sentimentos 

positivos e Sentimentos negativos. Essas categorias e subcategorias 

emergiram do tratamento dos dados desse estudo e a técnica de análise de 

conteúdo confirmou os dados já analisados pelo TALP. 

É pertinente colocar que as falas da pergunta aberta foram utilizadas 

para complementar as discussões provenientes da análise estatística do TALP, 

promovendo um cruzamento de dados entre eles, aumentando a confiabilidade 

dos resultados. 

Através da utilização dos 2 instrumentos deste estudo, foram criadas 

duas unidades temáticas: 

 

 UNIDADE TEMÁTICA I – OSCE como método avaliativo   

 

 UNIDADE TEMÁTICA II – Influência do OSCE no aprendizado  
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 O material textual será representado no fluxograma a seguir: 
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No passo seguinte os dados foram discutidos com base no levantamento da  

literatura e a análise foi fundamentada à luz da Teoria das representações 

sociais, que foi criada por Serge Moscovici, em 1961, na França e embora 

tenha sido esquecida por muito tempo pela comunidade científica, é atualmente 

uma referência importante, não apenas na psicologia social, mas em várias 

ciências37-38.e da Teoria do núcleo central, que é a forma de organização 

interna das representações sociais. O teor de qualquer enfoque qualitativo é 

dado pelo referencial teórico ao qual se apoia o pesquisador26. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Tabela 1 – Distribuição dos 58 alunos entrevistados segundo características e 

variáveis do grupo 

Variáveis Número de 

Alunos 

% p 

Faixa etária 

1. 20 a 24 anos 

2. 25 a 29 anos 

3. 30 a 34 anos 

4. Não informado 

 

22 

28 

04 

04 

 

37,9% 

48,3% 

6,8% 

6,8% 

 

 

0,656 

 

Sexo 

1. Feminino 

2. Masculino 

3. Não informado 

 

28 

28 

02 

 

48,27% 

48,27% 

3,46% 

 

 

0,633 

Período do curso 

      1. 10 º Período 

      2. 11º Período 

3. Não informado 

 

31 

24 

03 

 

53,4% 

41,3% 

35,3% 

 

 

0,197 

Fonte: Própria pesquisa 

                                                                                                                                                                                         

Observou-se que em relação às variáveis utilizadas neste estudo não houve 

diferença entre o grupo de alunos, os mesmos eram homogêneos, não 
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havendo relação estatística significativa entre eles. Independente das variáveis 

deste estudo, foram mencionados pelos alunos, a instabilidade emocional 

causada pelo OSCE, aspectos positivos, limitantes e negativos do método, 

assim como também, contribuições do OSCE para o aprendizado. 

Na análise dos resultados sobre as perguntas fechadas do questionário 

semiestruturado (APÊNDICE C), foram contemplados os itens de maior 

significância e que possam dar maior fidedignidade aos demais resultados 

obtidos nos outros instrumentos. O item concorda totalmente e concorda serão 

condensados em um só, assim também como o item discorda totalmente e 

discorda, permanecendo o item nem concordo e nem discordo como sendo 

neutro, no sentido de facilitar a discussão da análise.  

   O questionário iniciou perguntando ao aluno sobre a compreensão do 

que seria o OSCE, o que ele avalia, qual o entendimento da importância do 

OSCE para o seu aprendizado e se era uma metodologia que mudou sua 

prática. Estatisticamente observando, as maiores porcentagens encontradas, 

estavam nos itens concordo e concordo totalmente, que oscilaram entre 81 a 

85% referentes às três primeiras perguntas. Nas falas dos alunos os mesmos 

se expressaram dizendo: 

A8 O OSCE é um método de avaliação 

eficaz, pois simula uma situação prática real; 

 

A45. É uma ferramenta extremamente 

importante para sedimentar a prática vivida 

durante a disciplina, avalia a compreensão do 

aluno acerca do tema   

                                                                                                                                                                           

A19 O OSCE auxilia no processo ensino 

aprendizagem, haja vista que proporciona ao 

aluno oportunidade de melhorar a teoria com a 

prática. 

                             

 Na literatura encontramos falas que corroboram o exposto acima: 

Percebe-se que O OSCE possui muitos benefícios, além do seu propósito 

original de avaliar as competências clínicas dos estudantes de medicina. O 

OSCE é visto como a mais avançada das técnicas de mensuração do 

conhecimento e da habilidade clínica básica na educação médica, um dos 
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métodos mais confiáveis, válidos e efetivos da modalidade de observação 

direta39. 

Sobre o OSCE ser uma metodologia que mudou a prática do aluno, 

observamos percentuais menores, em torno de 56,8%. Isso é bastante 

perceptível por ser uma metodologia inovadora e que, portanto, ainda passa 

por análises constantes. Considera-se o OSCE não apenas como um 

instrumento de avaliação de competências, com bom perfil psicométrico como 

também um motor de mudança no sentido de um maior empenho de docentes 

e discentes no processo de aprendizagem, sendo por isso um elemento 

precioso de qualquer instituição de ensino superior. Com os mesmos recursos 

e durante o mesmo tempo, consegue abranger significativa variedade de casos 

que nem sempre são vistos na prática real40. Abaixo descreve-se o relato de um 

aluno sobre essa metodologia: 

 

A32 O OSCE, apesar do nervosismo que 

causa, é uma excelente ferramenta de auto avaliação, 

mudou minha prática, me fez refletir sobre pontos que 

ainda temos insegurança e que, portanto, merecem ser 

revistos para o momento em que não seremos os 

responsáveis pelas condutas ...... 

 

 

É relevante descrever que o aluno ao discordar sobre se o OSCE mudou 

sua prática, ou mesmo permanecendo neutros, demonstra que as dificuldades 

vivenciadas por eles podem bloquear essa percepção e fazer com que se opte 

por preferir outras formas de avaliação. Observa-se nas falas abaixo descritas: 

 

        A8 O OSCE é um método eficaz, mas não    

acredito que seja superior ou inferior a uma aula prática bem realizada. 

 

A13. É uma ferramenta interessante, porém na 

prática, acaba não contribuindo muito pelo fato 

do resultado ser sempre mascarado pela 

ansiedade e nervosismo durante a avaliação, 

não refletindo minha real capacidade sobre o 

assunto abordado. 
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A percepção dos alunos sobre se as estações do OSCE são bem 

estruturadas, se permite a facilidade no aprendizado e auxiliam na prática, 

apresentou uma concordância em torno de 66%. Observa-se na fala abaixo: 

 

A52 quando bem estruturada e com 

tempo razoável, permite simular cenários de 

prática médica diária e que são importantes 

para formação médica 

 

Na literatura encontramos alguns aspectos considerados por Harden 

(1995) como importantes: Se uma OSCE for bem organizada, no dia do exame 

dificilmente surgirão problemas que não sejam contornáveis de forma 

satisfatória e os recursos necessários para o OSCE dependem da natureza do 

exame, das competências a examinar e do design das estações. Revela-se de 

grande utilidade a listagem de materiais e equipamentos necessários para cada 

estação, de examinadores com funções de observação e examinadores com 

função de registar respostas escritas, pacientes estandardizados e pacientes 

reais, checklists e instruções necessárias para examinadores, alunos e 

pacientes41.  

A percepção do aluno sobre o tempo das estações ser suficiente para 

colocar o conhecimento em prática e se as estações contemplam tudo que 

aprenderam, o percentil ficou entre 43 a 48% dos que concordaram. Os neutros 

e os discordantes totalizaram mais de 50% dos respondentes, nos fazendo 

refletir que o tempo é um aspecto limitante, que unido à instabilidade emocional 

prejudica o rendimento do aluno. Observa-se o relato de um aluno na fala 

abaixo: 

 

A1 O que ocorre é um momento de alto estresse e ansiedade, 

pois o tempo é curto, são atores e não pacientes, com suas angústias e 

preocupações, caso eu não recorde a resposta esperada, fica 

comprometido a nota e posso ser julgado como péssimo estudante.... 

 

Ao correlacionar esses percentuais com as evocações do TALP e as 

falas da pergunta aberta, observa-se que existe uma ressalva dos alunos sobre 
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a elaboração das estações, que consideram não condizentes com a realidade, 

onde devido ao tempo corrido, não conseguem realizar uma consulta 

humanizada. 

 

A7. Considero que o OSCE influencia muito 

pouco, porque as estações não condizem com a 

realidade, não permite que façamos uma consulta 

médica como preconizado: humanizado 

 

Buscando na literatura sobre a estrutura do OSCE, encontramos que a 

quantidade de estações a ser desenvolvida depende do objetivo do OSCE, do 

tempo e espaços disponíveis e do número de alunos a serem avaliados, 

gerando circuitos semelhantes que ocorrem de forma simultânea41. A estação é 

uma coluna de sustentação do OSCE e o conteúdo exigido em cada uma delas 

deve contemplar os objetivos de aprendizagem do curso e ser adequado ao 

nível de formação do aluno42-43. 

 

Quando nos referimos a interferência do emocional no rendimento do 

discente, houve 87,9% de concordantes, esse item, ao ser comparado com as 

evocações do TALP e as falas da pergunta aberta, observa-se uma correlação 

entre eles, já que a instabilidade emocional se encontra no núcleo central das 

representações sociais sobre o OSCE como método avaliativo, seguido de 

sentimentos negativos encontrados no núcleo periférico. Mesmo assim, os 

alunos consideram o OSCE uma metodologia boa para armazenamento de 

informações, o que contribui para o aprendizado. Observa-se no exposto a 

seguir: 

A46. As estações simulam a realidade, o desempenho 

certamente é afetado pelo emocional, mas as atividades 

desempenhadas nas estações, mesmo cumprindo com todas 

as exigências do checklist e principalmente quando não, ficam 

armazenadas de forma definitiva...... 

 

A55. Ótima ferramenta no ensino médico que apesar 

dos transtornos emocionais, tem balanço final positivo em 

relação ao que pude absorver das aulas e da vivência prática... 
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  Em relação à concepção do discente sobre quem avalia o OSCE, a 

maioria dos alunos relatou que são pessoas que dominam o assunto e são 

imparciais, totalizando 87,9% dos alunos, mas colocaram que o OSCE não 

deve ser avaliado por qualquer profissional da área de saúde, totalizando 

58,6%. Na literatura quando se buscou o que havia de comentário sobre a 

discussão acima se encontrou que os resultados obtidos são fortemente 

influenciados pelo tipo de paciente disponível para um determinado exame e 

toda a avaliação depende muito do avaliador44.  

O recrutamento de avaliadores é uma tarefa árdua pela indisponibilidade 

de tempo dos indivíduos para o treinamento e para permanecerem durante a 

avaliação. No treinamento, são ministrados os princípios do OSCE, o papel do 

avaliador, exemplos com vídeos interativos de desempenhos efetivos e 

ineficazes, preenchimento objetivo do checklist e procedimentos de feedback 

45-46 

A6 O OSCE é muito influenciado pela qualidade e 

preparo dos profissionais que o planejam e executam, tanto 

pelo fator conhecimento acerca do assunto teórico quanto do 

conhecimento do método avaliativo. A execução precária 

influencia negativamente o aluno, prejudica seu aprendizado e 

afeta emocional. 

 

A14. É uma experiência muito boa, porém o método a 

ser utilizado pode comprometer o seu objetivo principal, além 

da capacitação dos avaliadores e atores. 

 

A20 O viés do examinador é que deve ser treinado e 

usar a imparcialidade 

 

No item sobre a interferência do emocional do avaliador no resultado do 

aluno, 62,5% concordaram que sim, reforçando a importância da boa escolha 

do avaliador, do seu treinamento, das orientações necessárias previamente ao 

exame, que possam garantir a imparcialidade e confiabilidade da avaliação.  
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Na literatura encontramos sobre a conferência de Ottawa em 2010 que 

foi demonstrada à importância de seguir os critérios de uma boa avaliação, 

dentre eles está a confiabilidade e nela é mencionada que a consistência de 

um teste pode ser afetada por vários fatores, como a decisão do avaliador, o 

nervosismo do candidato e sua heterogeneidade, o tipo de casos usados, 

comportamento dos pacientes. Usar vários examinadores pode melhorar a 

credibilidade do teste 38-47o OSCE requer-se um grande número de 

avaliadores, que devem ser instruídos adequadamente sobre o que observar e 

qual o seu papel na condução da estação – avaliar e não ensinar e respeitar o 

papel do paciente.  

  No item sobre o OSCE, o aluno discorda em sua maioria quando 

menciona que o resultado não sofre interferência pelo número de vezes que é 

necessário repetirmos a tarefa com cada aluno e discorda também que o 

tempo é suficiente para avaliar o aluno sem prejudica-lo. Observa-se que o 

tempo foi mencionado novamente, sendo que relacionado a quem avalia, mas 

como fator que poderá prejudicar no resultado final do aluno. 

A36. Não me encontro ainda preparado 

emocionalmente para realização das referidas 

avaliações 

 

Em um percentil maior que 80%, os alunos concordaram que O OSCE 

como método avaliativo é uma ferramenta que deve fazer parte da estrutura 

curricular do curso e que deve ser usado de forma a contribuir com o 

aprendizado. Na literatura encontramos sobre o advento do OSCE em 1970 

que prometeu às avaliações clínicas as vantagens equivalentes ao de provas 

escritas de conhecimento. Para avaliar a qualidade profissional e/ou as 

competências do estudante, a observação dos princípios da pirâmide de Miller 

deve ser contemplada na escolha dos métodos de avaliação. O aluno precisa 

saber (conhecimento), saber como faz (relatar, descrever), realizar em 

situações simuladas (demonstrar como faz) e também o grau mais elevado da 

pirâmide (fazer) 48-49. 

A53 O OSCE é capaz de avaliar o 

conhecimento adquirido durante o internato e é de 
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extrema importância na sedimentação da minha 

formação como médica generalista... 

  

O OSCE como processo avaliativo foi considerado pela maioria dos alunos de 

medicina, como uma ferramenta importante para fazer parte da estrutura 

curricular do curso e que é usado de forma a contribuir melhor no aprendizado, 

devendo ser uma prática seguida na disciplina de ginecologia e obstetrícia. 

A51 O OSCE é uma forma de avaliação ativa do 

paciente que expõe o aluno a situações reais de prática 

médica. 

A19 O OSCE auxilia no processo de 

aprendizagem, haja vista que proporciona ao aluno a 

oportunidade de relacionar teoria com prática 

A7 O OSCE nos prepara para as provas de 

residência e resolver uma situação sobre a influência 

de tempo e estresse. 

 

 O OSCE foi considerado por 63,8% dos alunos como um 

processo estressante e que interfere no resultado final, mas ao mesmo tempo 

eles discordam em 60% que deveria ser substituída por outra ferramenta que 

não exigisse muito do emocional. A avaliação pode ter importante impacto no 

planejamento educacional, assim a avaliação clínica estruturada é uma 

estratégia de ensino e de avaliação que vem contribuindo na formação dos 

profissionais de saúde em concordância com as diretrizes curriculares do 

Ministério da Educação e Cultura, sendo imprescindível a sua divulgação e sua 

prática instituídas nos cursos da área de saúde. 

 

A42 Ferramenta de avaliação que não afere só o saber, 

mas o fazer, de grande impacto em nosso meio acadêmico 

devendo ser estimulado 

 

A31 A prática do OSCE em si deixa o meu emocional 

bastante abalado, com ansiedade e medo, temas que no dia a 
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dia eu domino sem problemas, neste momento de tensão não 

consigo desenvolver de forma satisfatória. O nervosismo 

compromete o rendimento com total 

 

Em relação ao aprendizado do aluno de medicina, em torno de 76%, 

percebe que as estações são bem estruturadas para simular uma prática real, 

que ajudam a refinar o conhecimento e que o OSCE é uma ferramenta 

importante na avaliação. Na literatura encontramos que quando a avaliação 

clínica estruturada ocorre em cenários simulados, estes devem traduzir o mais 

fielmente possível à realidade profissional na tarefa que o estudante deverá 

desempenhar, para que seja capaz de utilizar essa experiência com maior 

segurança na prática de sua vida profissional 50.               

         A37. É fundamental 

A12 O OSCE tem influenciado 

positivamente na aprendizagem acadêmica por 

mim vivida até o momento 

Em torno de 69% percebem que existe uma associação entre a prática 

do OSCE e a melhoria do aprendizado na disciplina. Os discentes mencionam 

em suas falas que o OSCE auxilia no seu aprendizado como encontra-se 

abaixo:  

A30 acredito que algumas estações do OSCE 

auxiliaram no meu aprendizado, principalmente quando errei as 

questões...... 

A23 O OSCE é um instrumento importante para 

o aprendizado devido ser uma simulação da realidade 

e a repetição da realização de OSCES nos faz ficar 

menos nervosos a cada nova avaliação 

 

Sobre o item que aborda se não existisse o OSCE seria possível ter o 

mesmo rendimento com o uso de outras práticas, 46,5% dos discentes 

concordaram, mas o somatório entre os que ficaram neutros e discordaram 

teve uma porcentagem maior de 53,4%, sobre o discente não observar melhora 

no aprendizado já que o rendimento interferiu no processo, 56,9% discordaram. 
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O OSCE é uma ferramenta importante na avaliação deles, já que houve 

concordância da importância do método em 75,8% dos alunos, A instabilidade 

emocional, portanto, interfere nesse rendimento, e faz o aluno pensar que 

outros métodos exigiriam menos do seu emocional. 

A46. As atividades desempenhadas nas estações ficam 

armazenadas de forma definitiva, aprendizado mais duradouro 

 

A49 Ótimo para avaliar o domínio do conteúdo e sua 

aplicação prática, com tempo limitado, o feedback possibilita o 

refinamento do aprendizado 

 

Na literatura encontramos que avaliações bem-feitas fornecem dados 

que podem subsidiar intervenções voltadas para o crescimento pessoal e 

profissional do educando, bem como para o aprimoramento do próprio 

processo educacional. Além disso, contribuem para que as escolas médicas 

assegurem-se de que estão formando médicos dotados dos atributos 

minimamente necessários para o desempenho das suas atividades 

profissionais futuras51. 

 A percepção de 50% dos alunos é que após o OSCE ele se sente capaz 

de enfrentar qualquer situação parecida na prática real, quanto aos 

sentimentos negativos de sentir-se amedrontados e com o emocional abalado, 

41,3% concordaram que sim, 55,2% concordaram que saia do OSCE realizado 

em relação ao aprendizado, 74,1% dos alunos concordaram que saiam 

aliviados por ter cumprido sua missão independente do resultado e 46,5% 

concordaram que saiam do OSCE estressado e ansioso com o possível 

resultado.  

 

A24 O OSCE nos prepara, de certa forma, para o 

enfrentamento de situações de tensão e na tomada de decisão 

imediata. 

 

A13. É uma ferramenta interessante, porém na prática, acaba não 
contribuindo muito pelo fato do resultado ser sempre mascarado pela 
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ansiedade e nervosismo durante a avaliação, não refletindo minha real 
capacidade sobre o assunto abordado. 

 

 

 Nesta etapa serão apresentadas as Unidades Temáticas oriundas da 

análise obtida pelos multimétodos, inicialmente pelos resultados obtidos pelo 

TALP, seguido dos resultados emergidos das falas da pergunta aberta. As 

unidades temáticas foram assim nomeadas: 

 

 Unidade temática I - OSCE como método avaliativo 

 

 Unidade temática II – Influência do OSCE no aprendizado 

 

 

Antes de iniciarmos a discussão das unidades temáticas oriundas do 

TALP e da pergunta aberta, é importante ressaltar que as categorias e 

subcategorias que emergiram desses instrumentos de coleta se 

assemelham e que, portanto, na análise dos resultados, serão discutidos 

apenas uma vez. 

 

UNIDADE TEMÁTICA I – OSCE COMO MÉTODO AVALIATIVO 

 

 Nessa unidade temática serão discutidos os resultados sobre o 

OSCE como método avaliativo, obtidos através do TALP e reforçado com as 

falas oriundas da pergunta aberta. A análise lexicográfica realizada pelo 

programa EVOC 2000 resultou em 174 palavras evocadas pelos alunos. 

É relevante destacar que os resultados obtidos através do TALP 

possuem estreita relação com os dados obtidos das respostas oriundas da 

pergunta aberta, ambos categorizados, partindo do EVOC e da análise de 

conteúdo de Bardin, e que apresentaram semelhança na denominação das 

categorias. Com isso pressupõem-se que ocorreu fidedignidade dos resultados, 

através da inter-relação e completariedade entre os métodos. 

A discussão, portanto, faz referência a um instrumento e a uma unidade 

temática, mas ao mesmo tempo correlaciona o resultado com os dados obtidos 
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em outros instrumentos do estudo, permitindo um cruzamento de dados entre 

eles. No decorrer da discussão será corriqueiro observar a menção de falas 

oriundas da coleta do outro instrumento, para reforçar o que se encontrou no 

TALP. 

Por meio do programa RANGMOT se calcula as frequências e as ordens 

médias de cada evocação. Com isso, o programa exibiu que na distribuição de 

frequências, havia 47 palavras que apareceram apenas uma vez, e uma única 

palavra apareceu 30 vezes, delimitando áreas distintas de frequência, como 

está demonstrado na tabela a seguir: 

 

 

 

Tabela 2: Frequências das evocações apreendidas no TALP entre os 58 

participantes do estudo. Natal/RN, 2018 

Frequência N de palavras Evocações acumuladas 
Acumulações 

inversas 

1 47       47         27,0%      174    100,0% 

2 08       63        36,2%      127     73,0% 

3 03       72        41,4%      111     63,8% 

4 03       84        48,3%      102     56,8% 

5 01       89        51,1%       90      51,7% 

6 02      101       58,0%       85      48,9% 

7 02      115       66,1%       73      42,0% 

8 01      123       70,7%       59      33,9% 

9 01      132       75,9%       51      29,3% 

12 01      144       82,8%        42     24,1% 

30 01      174      100,0%        30      17,2% 

 

 

Em seguida, foi realizada a categorização das evocações através dos 

programas CATEVOC e AIDECAT, ambos pertencentes ao EVOC.  A partir 

daqui foram elencadas 6 categorias:  

 

- Instabilidade emocional 

- Estratégias utilizadas,  

- Aspectos positivos,  

- Aspectos negativos  

- Aspectos limitantes e  
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- Contribuições para o aprendizado  

 

 Além das evocações, frequência e ordem média das mesmas, 

calculadas pelo programa DISCAT, efetuou-se também o MOME, que é a 

média das ordens médias das evocações das categorias, ou seja, é a média do 

número de vezes em que as palavras representativas das categorias foram 

evocadas com 2,5. A média da frequência foi calculada em 10. 

 As categorias que emergiram dessas evocações e os elementos 

representativos de cada uma, serão melhor demonstradas no quadro a seguir e 

posteriormente analisadas individualmente no sentido de se obter 

compreensão mais ampliada e proporcionar uma correlação com os outros 

dados obtidos dos outros instrumentos. 

 

 

Quadro 1 – Categorização dos vocábulos referentes ao OSCE como método 

avaliativo evocado na TALP por 58 alunos. Natal/RN, 2018 

                                                                                                                                                                                                        

ESTÍMULO 

INDUTOR: 

OSCE COMO 

MÉTODO 

AVALIATIVO 

 

INSTABILIDADE 

EMOCIONAL 

 

ESTRATÉGIAS 

UTILIZADAS 

 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

 

ASPECTOS 

LIMITANTES 

 

CONTRIBUIÇÕES 

AO APRENDIZADO 

 Nervosismo Prática Desafio Medo Tempo limitado Simulação 

 Ansiedade Aprendizado Importância Tensão Insegurança Auto avaliação 

  Treinamento Agilidade Taquicardia Esquecimento Realidade 

  Teste Destreza Apreensão 
Não saber o 

assunto 

Residência 

médica 

  Simulado Experiência Angustia Expectativa Conhecimento 

  Feedback Objetividade Estresse Mal elaborado Preparação 

 

 

A categorização dos vocábulos acima foi apreciada por 3 juízes 

externos, no sentido de validar a categorização feita previamente pela 

pesquisadora, na busca de uma maior fidedignidade para organização das 

mesmas. 
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Em relação ao estímulo indutor oriundo do TALP, os elementos 

representativos que apareceram após tratamento de dados pelo EVOC 2000, 

foram elencados levando em consideração as maiores e menores frequências 

e OMEs. As categorias representam os itens abaixo relacionados na tabela e 

serão discutidos a seguir. 

As seis categorias e seus elementos representativos foram distribuídos 

no quadro de quatro casas abaixo, no qual se observa que a categoria 

instabilidade emocional surge no primeiro quadrante, como a representação 

mais forte do OSCE como método avaliativo, por ter obtido elevada frequência 

e menor ordem média de evocação (OME) o que justifica estar representando o 

núcleo central. 

 

 

 

Quadro 2 - Quadro de quatro casas 

Frequência > 10               OME < 2,5 

 
 

CAT 1 - INSTABILIDADE EMOCIONAL 
 
 

                 Nervosismo      30          1,8 
                 Ansiedade        12          1,9 
 

 

 

 

Frequência > 10               OME > 2,5 

 

Frequência < 10                OME < 2,5 
 

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS 
 

Prática (8) 1,5, Aprendizado (6) 2,3, 
Treinamento (4) 1,7, Teste (3) 2,0, Habilidade 

(2) 1,0, Simulado (1) 2,0, Feedback (1) 2,0 
 

ASPECTOS POSITIVOS 
 

Desafio (4) 2,0 Importância (2) 2,0 Agilidade 
(1) 2,0, Destreza (1) 2,0, Experiência (1) 2,0, 

Objetividade (1) 2,0 
 

ASPECTOS NEGATIVOS 
 

Medo (7) 1,7, Tensão (7) 1,0, Taquicardia (5) 
2,0, Apreensão (3) 1,6, Aflição (1) 1,0, 

Angustia (1) 2,0, Estresse (1) 2,0 

 

Frequência < 10               OME >2,5 
 

ASPECTOS LIMITANTES 
 

Tempo (2) 2,5, Insegurança (2) 3,0, 
Esquecimento (1) 3,0, Não-saber-assunto (1) 
3,0, Expectativa (1) 3,0, mal elaborado (1) 
3,0. 
 
        CONTRIBUIÇÕES AO APRENDIZADO 

 
Simulação (6) 2,8, Auto avaliação (2) 

2,5Checklist (1) 3,0, Realidade (2) 2,5, 
Residência médica (2) 3,0 Prática médica (2) 

3,0, Conhecimento (4) 3,0, Preparação (2) 2,5, 
Estudo (1) 3,0, Ensino (1) 3,0 
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 Identificação da estrutura das representações sociais sobre o OSCE como método avaliativo 

evocado por 58 alunos de medicina da UFRN. Natal/RN, 2018. 

 

CATEGORIA I - INSTABILIDADE EMOCIONAL 

 

O aluno de medicina, ao associar o nervosismo e a ansiedade ao OSCE 

como instrumento de avaliação, demonstra o quanto é real suas dificuldades. A 

instabilidade emocional aparece no núcleo central                                                                                                                                                         

representações sociais e apresenta relevância para discussão por demonstrar 

a percepção do aluno ao realizar o OSCE, mencionando como um momento de 

alto estresse e ansiedade, onde o emocional se abala pelo clima de prova 

causado pelo OSCE, sendo sugerido seu uso não apenas para avaliar ou 

valendo nota, mas também como treinamento prático.  

A20. Existe um viés do componente emocional, 

quando o OSCE não vale nota o aluno fica mais 

confortável e, portanto, aprende mais.  

 

O fato de provocar algum nível de estresse não deve ser um fator 

limitante para a realização da prova. Recursos para minimizar o medo, a 

vergonha, podem ser aplicados como o uso com sala de espelhos em 

laboratórios de simulação e mais recentemente o sistema virtual como o 

VIRTUAL OSCE (VOSCE) que utiliza personagens virtuais52. 

Até estudantes com alto nível de confiança podem ficar nervosos ao ser 

avaliados em um OSCE, já que é uma experiência que produz extrema 

ansiedade, podendo alterar o desempenho do aluno durante o exame53. 

Nas falas abaixo mencionadas encontramos o relato de alguns alunos 

sobre a categoria instabilidade emocional que compõe o núcleo central das 

representações sociais sobre o OSCE: 

 

A15 O OSCE é uma prática difícil que altera bastante meu  

estado emocional, me deixa ansioso e desfocado. 

 

A30. As vezes fico frustrada por não conseguir responder as 

questões devido ao nervosismo, apesar de ter o conhecimento 

necessário para a situação. 
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A31 A prática do OSCE em si deixa o meu emocional bastante 

abalado, com ansiedade e medo. Dessa forma, temas que no dia a dia 

eu domino sem problemas, neste momento de tensão não consigo 

desenvolver de forma satisfatória. O nervosismo compromete o 

rendimento, com total certeza. 

 

 

Ansiedade significa Comoção aflitiva do espírito que receia que uma 

coisa suceda ou não, Sofrimento de quem espera o que é certo vir condição 

emocional de sofrimento, definido pela expectativa de um acontecimento 

inesperado e perigoso, à frente da qual o indivíduo se acha indefeso. 

Desconforto físico e psíquico; excesso de agonia; aflição. Quando falamos em 

nervosismo encontramos no dicionário vários significados, como: Emotividade 

exagerada, Irritabilidade, Estado de excitação geral; perturbação do sistema 

nervoso33. Assim, nas falas dos alunos, observamos que a ansiedade e o 

nervosismo, é uma realidade comum à prática do OSCE, o aluno demonstra 

em todo processo sua angústia e seu medo, principalmente porque são 

estações desconhecidas e conhecer o assunto, relativo aquele OSCE, não 

significa para eles, o desfecho de um bom resultado. Todos esses significados 

expressam o núcleo central das representações sociais sobre o OSCE. 

Apesar da instabilidade emocional causada pela realização do OSCE, foi 

detectado neste estudo, que os alunos consideram essa metodologia de ensino 

como uma boa ferramenta de avaliação, relatam que é extremamente útil para 

a formação acadêmica, que preparam para o exercício profissional e que 

sedimenta a prática. Isto confirma que é um modelo válido, que afere aquilo a 

que se propõe, que é avaliar as competências clínicas. 

A32 O OSCE, apesar do nervosismo que causa, é 

excelente ferramenta de auto avaliação, nos fazendo refletir 

sobre os pontos que ainda temos insegurança e que, portanto, 

merecem ser revistos... 

 
 

A44. É uma ferramenta extremamente útil para a 

formação acadêmica. 
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CATEGORIA II - ESTRATÉGIAS DE UTILIZADAS 

Os alunos mencionaram através das evocações que as estratégias 

utilizadas no OSCE como método avaliativo se relaciona à prática, ao 

aprendizado, ao treinamento, ao teste, ao simulado e também ao feedback. 

As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de 

ensino-aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois 

diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e 

passa a ressignificar suas descobertas54. Observando esse contexto, o aluno 

percebe o OSCE, como uma boa ferramenta de avaliação da disciplina, 

mencionando sua importância na preparação para processos seletivos, como 

treino que prepara para situações reais do seu cotidiano e como consolidador 

do conhecimento. 

A2. Treinar o estilo de avaliação prática cobrado em processos 

seletivos, reforçar pontos importantes do atendimento, controlar 

ansiedade diante de processos avaliativos, consolidar o conhecimento 

em situações básicas de prática clínica. 

No contexto educacional, a avaliação implica em obter informações, por 

meio da aplicação de métodos específicos, que podem subsidiar a tomada de 

decisões que interessam tanto ao processo do aprendizado como ao 

educando. Na área da Educação Médica, e, em especial, na de avaliação dos 

estudantes de Medicina, o foco de atenção tem se dirigido para o que se 

denomina de competências médicas. A competência é, em geral, definida com 

um conjunto de habilidades de natureza intelectual ou física, relevante para um 

determinado fim, passível de ser ensinada, aprendida e avaliada Numa das 

taxonomias de objetivos educacionais de maior aceitação41.
  

Esta prática de simulação pode ser uma grande solução na educação 

em saúde nos dias atuais, em que os valores humanos e as questões éticas 

em saúde envolvendo pacientes estão em foco, durante o processo educativo, 

em que o aluno está diante de um paciente real, são identificados os problemas 

relacionados às habilidades, atitudes e conhecimento, mas nem sempre é 
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possível corrigi-los neste momento. No OSCE, como são usados pacientes 

simulados, o professor poderá corrigir as falhas, ao devolver o feedback ao 

aluno.                                         

A utilização do feedback propicia ao aluno tempo adequado para acertar 

suas deficiências, descobrir o que melhorar, quais comportamentos e 

habilidades a reforçar antes de completar a graduação39   feedback é 

conceituado como um agente que promove informação, podendo este ser: o 

professor, os pais, os livros, as experiências passadas ou o próprio aluno. Está 

relacionado à promoção de informações específicas do processo de 

aprendizado que preencham lacunas entre o que foi entendido e a meta a ser 

atingida42. 

 
 
 

A40. É um método bom, principalmente o feedback 
 

A41É uma ferramenta muito importante para se avaliar 

posturas e conhecimentos diante de um cenário real simulado, com 

todo o estresse envolvido, os feedbacks são muito bons e permitem 

fixação 

 

CATEGORIA III - ASPECTOS POSITIVOS 

  

           O desafio, a destreza e a agilidade foram mencionados como pontos 

positivos, permitindo ao aluno uma experiência nova, onde outras habilidades e 

competências são testadas, além do conhecimento. O tempo é um desafio já 

que foi mencionado como aspecto limitante. Para o aluno esse desafio significa 

transpor barreiras para conseguir o objetivo final. Ao mesmo tempo, ao ser ágil, 

o aluno consegue desenvolver a tarefa no tempo pré-estabelecido e adquire 

destreza a cada OSCE que realiza. Isso reflete na sua prática futura, servindo 

de treino para situações que serão reais. 

          Outro ponto positivo foi a objetividade e o OSCE é uma avaliação 

objetiva utilizada para avaliar componentes da competência clínica, tem o 

potencial para testar uma grande variedade de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, com boa confiabilidade e validade, podendo ser utilizada com 
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propósitos formativos ou somativos. Nas falas dos alunos encontramos vários 

relatos positivos sobre o OSCE: 

 

A4. É uma experiência válida, pois avalia de maneira prática e 

nos faz corrigir erros numa simulação, para não repeti-los na vida real 

pós-formandos 

 

 

A27 O OSCE é a oportunidade de vivenciar, na prática, antes de nos 

graduarmos, o exercício da segurança, assertividade e confiança, inerentes ao 

fazer médico, é o exercício de pensar por si, responder por si, é um ótimo 

instrumento de treino para o futuro 

 

          Encontramos na literatura que se aumentam as chances de observar o 

que efetivamente o aluno faria em situações reais de prática médica com o uso 

do OSCE, quando se utiliza pacientes simulados, já que confere um ambiente 

real de prática. O discente é avaliado de forma integrada nos componentes 

cognitivos, psicomotores e atitudinais da prática em ambiente protegido43. 

 

A41. É uma ferramenta muito importante para se avaliar posturas e 

conhecimentos diante de um cenário real simulado. 

 

A51 O OSCE é uma forma de avaliação ativa do 

paciente que expõe o aluno a situações reais de prática médica 

 

 

CATEGORIA IV - ASPECTOS NEGATIVOS 

 

Alguns aspectos negativos mencionados pelos alunos merecem importância 

em ser comentados. A tensão, o medo, a taquicardia, a apreensão, angustia e 

estresse, foram aspectos relatados pelos alunos quando iam realizar o OSCE. 

A33. Não encaro o OSCE como um grande 

aprendizado, ele não reflete o meu cotidiano por causa do 

emocional, a tensão acaba atrapalhando. 

A10. Eu entendo a importância da avaliação prática, 

acredito que seja muito estressante devido o "clima de prova" e 
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a avaliação direta seja muito estressante para o aluno avaliado, 

uma vez que numa situação real seria de fácil resolução. 

 

Esses aspectos negativos poderiam ter sido enquadrados no núcleo 

central das representações sociais, mas encontra-se em outro quadrante 

devido a sua frequência ser menor que 10 e a ordem média de evocação ser 

menor que 2,5. 

 O aluno ao mencionar os aspectos negativos do método demonstra as 

dificuldades que perpassa em sua percepção sobre a realização do OSCE. Os 

elementos supracitados que representaram a categoria” Aspectos negativos” 

são vivenciados antes do OSCE, no confinamento, momento este, onde os 

alunos são colocados em uma sala reservada para serem chamados a entrar 

nas estações. Esse momento de espera é revelado como tenso e angustiante, 

porque não se conhece o conteúdo das estações e muitas vezes o tempo curto 

associado a angustia e estresse, dificultam a memorização e bloqueiam o 

desenvolver de uma resposta satisfatória. O aluno revela ter estudado, saber o 

assunto, mas mesmo assim não obtém um bom resultado. 

 

 

A31 A prática do OSCE em si deixa o meu emocional bastante 

abalado, com ansiedade e medo, temas que no dia a dia eu domino 

sem problemas, neste momento de tensão não consigo desenvolver de 

forma satisfatória. O nervosismo compromete o rendimento com total 

 

 

CATEGORIA V - ASPECTOS LIMITANTES 

 

No quadrante três, encontram-se as evocações que compõe o sistema 

periférico, que representa as expressões mais individualizadas ligadas ao 

cotidiano e as modificações nesse sistema permite a flexibilidade ao sistema 

representacional e promovem alterações no núcleo central, que uma vez 

transformado, modifica a representação. No quadro de quatro casas o sistema 

periférico está representado pela categoria aspectos limitantes, Como: Tempo 

limitado, Insegurança, Esquecimento, não saber o assunto, Expectativa e 

OSCE mal elaborado. 
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 Durante o OSCE o aluno expõe todas as suas qualidades, conhecimento 

ou limitações, o que pode causar constrangimento, medo, insegurança, 

independente do fator desencadeante, como um ruído externo, o curto tempo 

destinado à realização de uma tarefa, ou diante da presença intimidante do 

observador, o que pode causar estresse 41-52. Estas sensações, descritas por 

outros autores, foram percebidas também em nosso estudo, quando os alunos 

mencionaram os aspectos limitantes do OSCE como método avaliativo.  

 

A1 O OSCE simula uma prática real, porém o que ocorre é um 

momento de alto estresse e ansiedade, pois o tempo é curto, são 

atores e não pacientes, com suas angustias e preocupações, apenas 

um recorte de consulta... 

 

 

Ao se referir as estações do OSCE, o aluno ao ser questionado relata 

que as mesmas são bem estruturadas e ajudam a refinar o conhecimento, no 

entanto encontramos a má elaboração do OSCE como um aspecto limitante, 

indicando necessidade de adequação das estações e escolha dos avaliadores, 

já que na percepção dos alunos, estes podem interferir negativamente para um 

bom resultado.   

A desorganização pode gerar incompreensão, frustração ou rejeição ao 

modelo, assim a importância de se manter um bom nível de organização na 

execução do método. O planejamento e a administração de exames, no 

modelo OSCE, constituem empreendimentos que consomem muito tempo e 

energia e demandam o envolvimento de pessoal numeroso.  

Há que se contar com pessoal médico encarregado da seleção de 

pacientes reais e com profissionais de apoio para o preparo prévio para a 

atuação no exame, assim como para a assistência a estes pacientes, antes, 

durante e após o exame. O recrutamento e o treinamento de “pacientes 

padronizados” requer, igualmente, pessoal qualificado, familiarizado com a 

técnica, além de recursos financeiros para cobertura de despesas de 

alimentação e de transporte das pessoas que, em caráter de voluntariado, 

desempenham este papel53.
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A14. É uma experiência muito boa, porém o 
método a ser utilizado pode comprometer o seu objetivo 
principal, além da capacitação dos avaliadores e atores. 

 

Ao nos reportarmos à literatura encontramos aspectos que reforçam as 

falas acima. Questões relacionadas com dificuldades logísticas: organização e 

coordenação dos diversos participantes, instalações e treino de pacientes 

estandardizados e dificuldade em simular determinadas patologias e 

problemas, em avaliar aspectos como a aprendizagem autodirigidas, motivação 

e responsabilidade são também apontadas como limitações a esta ferramenta47. 

Como sugestões, a literatura aponta para vários critérios relevantes 

como observar que a consistência da avaliação está associada em larga escala 

ao número de estações, assim quanto maior forem o número de estações, mais 

diversas as competências avaliadas.  

Um dos formatos mais comumente utilizados para as OSCE contempla 

20 estações, cada uma com 5 minutos de duração. É importante que os 

examinadores estejam informados de uma forma geral sobre a OSCE em que 

vão participar e particularmente informado sobre a estação que têm à sua 

responsabilidade. Deve-se realizar um briefing para todos os examinadores 

com estas informações, fornece uma lista dos materiais disponíveis na sua 

estação e as checklists e escalas globais de desempenho dos alunos. 

Idealmente, os examinadores devem avaliar competências dentro da sua área 

de especialidade47.  

A literatura aponta para algumas limitações do OSCE como, alto custo 

para implementação (instalação, finanças, pessoal), tempo destinado para 

treinamento de examinadores e pacientes padrão, manutenção dos espaços 

onde ocorrem o exame54-55. 

O tempo foi mencionado como aspecto limitante para desenvolver as 

tarefas, surgindo como fator estressante. Em vários relatos os alunos 

mencionam esse aspecto e se sentem prejudicados em alguns momentos, já 

que o nervosismo associado à correria interfere no resultado final. Mas referem 

o estresse como necessário à sua formação, contribuindo para prática 

cotidiana. 
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A5 A simulação de situações cotidianas em estações 

com tempo determinado leva o aluno a um estresse necessário 

à sua formação, pois na prática cotidiana o tempo curto e os 

diagnósticos rápidos serão necessários e beneficiais aos 

pacientes 

 

. 

CATEGORIA VI - CONTRIBUIÇÕES AO APRENDIZADO  

 

Na conferência de Ottawa em 2010 foi demonstrada à importância de 

seguir os critérios de uma boa avaliação: validade ou coerência; confiabilidade; 

equivalência; viabilidade; efeito educacional; efeito catalisador e 

aceitabilidade55. O sucesso da avaliação estruturada está em se encontrar o 

equilíbrio entre validade e confiabilidade, e entre o ideal e o prático55. 

 A validade afere o grau no qual o teste realmente avalia aquilo a que se 

propõe e a Confiabilidade afere a reprodutibilidade e a consistência de um teste 

que pode ser afetado por vários fatores, como a decisão do avaliador, o 

nervosismo do candidato e sua heterogeneidade, o tipo de casos usados, 

comportamento dos pacientes. Usar vários examinadores pode melhorar a 

credibilidade do teste55. 

O OSCE contribui para o construtivismo, concepção pedagógica 

centrada no aluno que aprende a aprender, através da mediação de 

conhecimento e se torna protagonista do seu próprio aprendizado. É baseada 

em Aprendizagem Significativa, que corresponde ao saber que é adquirido à 

medida que o aluno atribui significado ao que já conhecia ou vivenciou. 

 

A15 as estações do OSCE com casos do dia a dia auxiliam no 
manejo clínico diário e futuro, aprendo a tentar controlar a ansiedade 

pré-OSCE, assim, ter paciência para manejar casos futuros 
 
 

O aluno de medicina atribui ao OSCE uma valiosa contribuição para o 

aprendizado, principalmente na preparação para as provas de residência e 

mencionam o feedback como contribuição para o refinamento do 

conhecimento, onde se aprende com os erros, para posteriormente acertar. Na 

literatura encontra-se mencionado em diversos estudos a alta qualidade do 

modelo OSCE podendo ser comprovada em inúmeras escolas médicas de todo 
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o mundo e em variados programas de residência médica, em exames de 

certificação de especialistas e de qualificação de estrangeiros56.  

 

 

A56 O OSCE contribui enormemente para o 
aprendizado 

 
 

A58 muito importante para o aprendizado e necessário 
para o emocional 

 

A25 importante para o treinamento para as provas de residência. Após 
o feedback aprendemos tanto teoria como a forma de nos posicionar 

durante a avaliação 
 

 

 

UNIDADE TEMÁTICA II – INFLUÊNCIA DO OSCE NO APRENDIZADO 

 

Nessa unidade temática serão discutidos os resultados sobre a 

influência do OSCE no aprendizado do aluno de medicina, obtidos através das 

falas oriundas da pergunta aberta, partindo das categorias que surgiram após 

análise de conteúdo de Bardin. 

 Observa-se que algumas categorias dessa unidade temática foram 

mencionadas e discutidas na unidade temática anterior e consequentemente 

não serão discutidas novamente. Portanto apenas as categorias dificuldades 

vivenciadas e vantagens do OSCE serão discutidas nesse tópico  

 

Quadro 3 – Categorização dos vocábulos referentes a influência do OSCE no 

aprendizado do aluno de medicina, oriundas da pergunta aberta, por 58 alunos. 

Natal/RN, 2018. 

 

INFLUÊNCIA DO 

OSCE NO 

APRENDIZADO 

Categorias 

 

Sentimentos dos discentes 

sobre o OSCE 

 

Impacto do OSCE no processo ensino- 

aprendizagem 

Subcategorias SENTIMENTOS POSITIVOS DIFICULDADES VIVENCIADAS 

 SENTIMENTOS NEGATIVOS VANTAGENS DO OSCE 
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CATEGORIA I – SENTIMENTOS DOS DISCENTES SOBRE O OSCE 

SUBCATEGORIAS – SETIMENTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 Os alunos de medicina expuseram suas falas em relação aos 

sentimentos sobre o OSCE e observou-se que tanto os sentimentos negativos 

quanto os positivos foram mencionados. Na unidade temática I foram expostos 

e analisados sobre aspectos positivos e negativos, que se correlacionam com 

essa categoria e que, portanto, não serão discutidos novamente.  

 

 

CATEGORIA II – IMPACTO DO OSCE NO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

SUBCATEGORIA – DIFICULDADES VIVENCIADAS 

 

 As dificuldades vivenciadas na realização do OSCE são inúmeras e 

alguns estudos recentes apontam a trivialização do uso de checklists para 

classificação, uma vez que não irá refletir verdadeiramente a performance do 

examinando nessa tarefa. O sistema de avaliação global, ao invés da 

classificação por checklists vendo sendo mais fidedigno, para tarefas 

estruturadas. Ainda assim, não descartam a ideia que para algumas tarefas e 

competências o mais adequado será a classificação por checklists e noutros 

casos a classificação de forma global. Questões relacionadas com dificuldades 

logísticas: organização e coordenação dos diversos participantes, instalações e 

treino de pacientes estandardizados. Dificuldade em simular determinadas 

patologias e problemas, a dificuldade em avaliar aspectos como a 

aprendizagem autodirigida, motivação e responsabilidade são também 

apontados como limitações56 

A19 Como o OSCE obedece 
um checklist, encontro dificuldade em 
seguir o padrão e acertar todas as 
questões 

 

  
 O aluno de medicina percebe algumas dificuldades referentes a 

realização do OSCE, dentre elas, não avaliar de forma adequada o potencial 

do aluno, pois apesar de ser um treinamento para a prática médica, acontece 
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sob um contexto incoerente com a realidade, O OSCE apenas avalia um 

momento pontual, por envolver o emocional, não é considerado um método 

fidedigno de aprendizado. Outra dificuldade é estar à frente do avaliador, pois 

influencia bastante no emocional, interagir com manequim não ajuda a sentir-

se num cenário real e estarem sendo avaliados, não contribui positivamente 

para o aprendizado, relatam, portanto, frustração por não conseguir 

 

A4. Estar à frente do avaliador 
influencia bastante no nosso emocional com 
toda certeza e também acho que interagir com 
manequim não nos ajuda a nos sentir num 
cenário real 

 
 

O planejamento e a administração de exames, no modelo OSCE, 

constituem empreendimentos que consomem muito tempo e energia e 

demandam o envolvimento de pessoal numeroso. Há que se contar com 

pessoal médico encarregado da seleção de pacientes reais e com profissionais 

de apoio para o preparo prévio para a atuação no exame, assim como para a 

assistência a estes pacientes, antes, durante e após o exame. O recrutamento 

e o treinamento de “pacientes padronizados” requer, igualmente, pessoal 

qualificado, familiarizado com a técnica, além de recursos financeiros para 

cobertura de despesas de alimentação e de transporte das pessoas que, em 

caráter de voluntariado, desempenham este papel. 

 

SUBCATEGORIA – VANTAGENS DO OSCE 

 

O OSCE Permite fornecer feedback sobre as suas competências 

clínicas, identificar áreas, aptidões e competências não dominadas pelos 

participantes, possibilita que os alunos melhorem competências de 

comunicação, de realização de exames físicos e de execução de 

procedimentos em situações de stress, reduz o stress e a ansiedade na 

execução de determinados procedimentos em pacientes reais 

Permite a docentes e assistentes recolher informação sobre as áreas 

nas quais os conhecimentos estarão a ser transmitidos com mais ou menos 

eficácia, 
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para posterior adequação às dificuldades apresentadas pelos alunos, quando 

aplicada à avaliação da performance de internos revela grande utilidade como 

forma de documentar o seu progresso e fomentar a aprendizagem, no ensino 

clínico e prático pós-graduado apresenta-se como bom indicador de retenção, 

progressão e reaprendizagem de competências e aptidões. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O estudo proporcionou a oportunidade de avaliar a percepção dos 

alunos de Medicina sobre o uso do OSCE como instrumento de avaliação em 

ginecologia e obstetrícia. Dessa forma, refletiu sobre experiências educacionais 

inovadoras já implantadas, possibilitando detectar as fragilidades, definir pontos 

positivos, no intuito de melhorar a aplicação do método na instituição e 

contribuir para a formação médica, pautada numa linha ética e humanística. 

O aluno de Medicina compreende o que é o OSCE, o que ele avalia, sua 

importância para o aprendizado e entende que o método mudou sua prática. O 

OSCE foi considerado como um método de avaliação, que prepara os 

acadêmicos para a prática profissional, para a vida real e para processos 

seletivos, além de avaliar bem as competências clínicas.  

A interferência do emocional no rendimento do aluno foi bastante 

mencionada, com um percentual de concordância significativo, de 87,9%.  

Percebe-se que os alunos ficam bastante ansiosos e nervosos, no 

confinamento, para aguardar o início do OSCE e, na percepção deles, esses 

sentimentos interferem no resultado final.  Correlacionando com os dados 

oriundos do TALP, as palavras que compuseram os elementos conceituais 

sobre OSCE como método avaliativo representam o censo comum e tem como 

núcleo central a instabilidade emocional. O núcleo central apresenta maior 

dificuldade para mudança, porém os alunos entrevistados demonstraram que, 

mesmo diante da instabilidade emocional, o OSCE é uma boa ferramenta de 

ensino e avaliação.  

Situações representadas pelo núcleo central da representação social 

podem buscar mudança a partir dos núcleos periféricos, para se adequar ao 

contexto. 
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O aluno de Medicina, ao associar o nervosismo e a ansiedade ao OSCE, 

demonstra o quanto é real suas dificuldades, mas o fato de provocar algum 

nível de estresse não deve ser um fator limitante para a realização da prova. 

Apesar da instabilidade emocional causada pela realização do OSCE, foram 

detectados, neste estudo, os pontos positivos que os alunos consideraram 

sobre essa metodologia de ensino, mencionando ser uma boa ferramenta de 

avaliação; relatam que é extremamente útil para a formação acadêmica, que 

preparam para o exercício profissional, e que sedimenta a prática, exercita 

segurança, assertividade e confiança. Isso confirma que é um modelo válido, 

que afere aquilo a que se propõe, que é avaliar as competências clínicas, e 

apontam que o OSCE, apesar de algumas dificuldades, deve ser mantido na 

disciplina de Ginecologia e Obstetrícia. 

 Os alunos percebem que os avaliadores do OSCE em Ginecologia e 

Obstetrícia, são profissionais que dominam o assunto e são imparciais, mas o 

OSCE não deve ser avaliado por qualquer profissional da área de Saúde. É 

fato, portanto, que uma boa avaliação depende do avaliador, e que a escolha 

deles é uma tarefa árdua, pela indisponibilidade de tempo para treinamento e 

para permanência durante o exame. No OSCE de Ginecologia e Obstetrícia, os 

avaliadores são os professores da Disciplina, que montam as estações e 

participam delas, dominam o assunto e que, portanto, colaboram para o 

aprendizado do aluno. 

 As estações do OSCE são consideradas pelos alunos, bem estruturadas 

e que ajudam a refinar o conhecimento. Na percepção deles, as estações são 

elaboradas para contemplar o que realmente deve ser aprendido, mas a 

organização das estações é fundamental para o sucesso do OSCE.     

O estudo revelou que o feedback, categorizado como estratégia 

utilizada de avaliação, foi mencionado pelo aluno como importante, já que 

proporciona o entendimento de suas dificuldades, corrigindo possíveis erros, 

sendo uma prática valiosa e que, a cada discussão, pode melhorar o 

refinamento do conhecimento aprendido. 

O estudo detectou pontos positivos e negativos do método, assim como 

seus aspectos limitantes, no intuito de melhorar a aplicação do método na 

instituição. Os aspectos limitantes, principalmente o tempo corrido, que os 

alunos mencionam em várias falas e que são encontrados no núcleo periférico 
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das representações sociais sobre o OSCE, dão sustentabilidade ao núcleo 

central e, portanto, deve haver um entendimento de que a instabilidade 

emocional interfere diretamente na questão do tempo. O OSCE já obedece a 

um tempo pré-determinado para cada estação e, portanto, é importante 

trabalhar a familiarização dos alunos com esse modelo de avaliação, 

procurando reduzir o estresse emocional durante o exame, bem como a 

conveniência de acostumar os avaliandos a trabalharem em uma situação em 

que o tempo precisa ser controlado. 

 A aceitação da avaliação conduzida no modelo OSCE aumenta, se os 

alunos estiverem acostumados com as particularidades do Exame, podendo 

ser utilizado, como sugestão, a demonstração do OSCE, primeiramente como 

um treinamento, para permitir um primeiro contato do aluno com esse tipo de 

avaliação inovadora, e promover a quebra de barreiras. 

A criação das condições materiais e humanas propícias à aplicação do 

modelo OSCE de avaliação de habilidades clínicas, em condições apropriadas 

de validade e de fidedignidade, exigem um efetivo compromisso institucional 

das escolas médicas com práticas educacionais de elevada qualidade. A 

percepção do aluno de Medicina se torna bastante relevante, já que a nova 

aprendizagem é um instrumento necessário e significativo, para ampliar suas 

possibilidades e caminhos, sendo, portanto imprescindível que o método, ao 

ser utilizado, consiga minimizar as dificuldades, a instabilidade emocional e 

promover o exercício da liberdade e a autonomia na realização de escolhas e 

na tomada de decisões. 

 

 

APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

* A CURTO PRAZO – Apresentar aos alunos de medicina e ao departamento 

de tocoginecologia os resultados obtidos deste estudo. Com isto pretende-se 

adequar as limitações desta metodologia de ensino, facilitando repensar os 

pontos que foram citados pelos discentes.  

* A MÉDIO PRAZO – Disponibilizar aos docentes da disciplina e ao curso de 

medicina, uma discussão do que foi percebido pelo aluno de medicina sobre o 

OSCE e averiguar a possibilidade de minimizar os aspectos negativos e 
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limitantes do método, considerando que o mesmo entende o método como 

imprescindível para o seu aprendizado. 

* A LONGO PRAZO –Espera-se que as limitações e dificuldades dessa 

metodologia de ensino possam ser superadas. Por ser padrão ouro como 

método avaliativo o OSCE necessita ser repensado e restruturado a cada ano 

para que dessa forma, o aluno de medicina tenha a oportunidade de ser 

avaliado por um método confiável e que contribua para o seu crescimento 

intelectual. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa Avaliação da percepção e 

importância do OSCE em Ginecologia e Obstetrícia no processo de ensino aprendizagem 

para os graduandos de medicina da UFRN, realizada por Ana Karina da Câmara Dantas, 

coordenada e orientada pela Professora Dra Ana Cristina Pinheiro Fernandes de Araújo. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. 

Esta pesquisa está de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS/MS e tem como objetivo avaliar a percepção e importância do OSCE no processo de 

ensino aprendizagem para alunos da graduação em medicina da UFRN.  

Você foi escolhido porque já participou de avaliações tipo OSCE. Você preencherá um 

questionário de múltiplas escolhas estruturado e também faremos umas perguntas, sobre a 

metodologia, a você de forma oral. A metodologia OSCE de ensino já empregada no meio 

acadêmico teve como alicerce as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014 que apresentam 

como eixo norteador para as escolas médicas uma série de competências a serem 

desenvolvidas durante o curso, promovendo o processo de aprendizagem por ensino em 

serviço e seguindo os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS) baseado na 

integralidade da atenção à saúde.  

Todas as informações obtidas serão somente de conhecimento da mestranda e do 

orientador sendo mantido sigilo de do nome, para isto usaremos codinomes respeitando sua 

privacidade. Na publicação final do trabalho, não serão identificados os sujeitos. 

Os riscos associados à sua participação neste estudo serão mínimos, relacionam-se a 

ocorrência de algum constrangimento no momento da aplicação do instrumento de coleta, no 

entanto, tal fato será minimizado pela garantia de atendimento por um profissional da área da 

psicologia e pelo sigilo absoluto das informações que serão coletadas em local reservado, 

garantindo a privacidade. 

Há também o risco de utilização do seu tempo disponível, este evento será minimizado 

pelo fato de o instrumento ser composto por perguntas objetivas simples e a metodologia 

utilizada requerer pouco tempo para as respostas, podendo ser realizado no momento 

adequado conforme sua disponibilidade. Ao final da pesquisa todo o material será mantido em 

arquivo por pelo menos cinco (5) anos. 
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Você não receberá nenhum benefício diretamente, no entanto, com esta pesquisa estará 

contribuindo para definir estratégias na melhoria do OSCE como processo avaliativo da 

disciplina de Tocoginecologia II, do curso de medicina, utilizado no decorrer do seu curso e 

convirá como sugestão de mudança para as turmas seguintes, da mesma disciplina. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa será 

compensado (a), caso solicite e seja comprovado. Em qualquer momento se sofrer dano 

comprovado por causa desta pesquisa, você terá direito à compensação.  

Você ficará com uma cópia deste documento e toda a dúvida que tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Professora Dra Ana Cristina Pinheiro 

Fernandes de Araújo, no Departamento de tocoginecologia da UFRN. Dúvidas a respeito da 

ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL); Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, CEP 59.012-300, 

Natal/RN, Brasil; telefone: (84) 3342-5003; e-mail: cephuol@yahoo.com.br. Ou a própria 

pesquisadora por meio do telefone celular 981100717 ou por e-mail: akdenfa@gmail.com. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será desenvolvida, os riscos e 
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa, Avaliação da 
percepção e importância do OSCE em Ginecologia e Obstetrícia no processo de ensino 
aprendizagem para os graduandos de medicina da UFRN  

 
 
 
 
 
____________________________________________________________         
                              Assinatura do Participante 
 
 
 
  
_____________________________________________________________                                                            
                              Pesquisador responsável 
 

 

Natal,___de_____________2016 
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Impressão   
datiloscópica do   

representante legal    

mailto:cephuol@yahoo.com.br
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APÊNDICE A – ROTEIRO DO TALP- TESTE DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DAS 

PALAVRAS 

 

                                                                                                                                                       
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO E SAÚDE 

Pesquisa: Significados e percepções dos graduandos de medicina da UFRN sobre o 

OSCE como método avaliativo em ginecologia e obstetrícia 

Pesquisador responsável: Ana Karina da Câmara Dantas 

 

 

 

 

 

TALP- TESTE DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DAS PALAVRAS 

 

 

 

 

 

 

1. Quando eu falo ¨ OSCE como método avaliativo¨ quais são as 5 palavras 

que vem imediatamente a sua mente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Ordenar considerando da mais importante para você para a menos 

importante. 
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APÊNDICE B – TESTE DE CONCORDÂNCIA ENTRE OS JUÍZES 

 

A tabela 1 apresenta os resultados do teste Kappa para concordância dos avaliadores em relação 

as categorias do instrumento Talp, evidenciou-se que a categoria perturbação emocional, 

educação e avaliação e dificuldades vivenciadas revelaram concordância plena entre os 

avaliadores do instrumento Talp. Enquanto as categorias educação e avaliação, vantagens do 

Osce e processo ensino-aprendizagem não apresentaram concordância plena e a discussão. 

Tabela 1: Teste Kappa das categorias do Talp em relação aos três juízes. 

Categorias Itens avaliados Concordantes (%) Kappa Valo-p 

Perturbação emocional 02 100,0 1,00 <0,001 

Educação e avaliação 15 100,0 1,00 <0,001 

Sentimentos negativos 09 66,7 0,50 0,009 

Vantagens do Osce 13 74,4 0,33 0,041 

Processo Ensino-Aprendizagem 19 50,0 0,50 <0,001 

Dificuldades vivenciadas 11 100,0 1,00 <0,001 

 

A tabela 2 apresenta os resultados do teste Kappa para concordância dos avaliadores quanto a 

sub-divisões do instrumento Talp, evidenciou-se que as subdivisões da categoria do tipo 

perturbação emocional e dificuldade vivenciadas apresentaram concordância plena entre os 

avaliadores. Para as demais sub-divisões foi observado os avaliadores não estão concordância 

plena.  

Tabela 1: Teste Kappa das sub-divisões das categorias do Talp em relação aos três juízes. 

Bloco 1 Sub-divisões Concordantes 

(%) 

Kappa 

Pertubação emocional 
Nervosismo 100,0 1,00 

Ansiedade 100,0 1,00 

Bloco 2    

Educação e avaliação 

Prática 66,7 0,80 

Aprendizado 66,7 0,80 

Aprendizado-prático 66,7 0,80 

Boa ferramenta 66,7 0,80 

Treinamento 66,7 0,80 

Teste 66,7 0,80 

Habilidade 66,7 0,80 

Avaliação-prática 66,7 0,80 

Prova 66,7 0,80 

Prova-prática 66,7 0,80 

Simulado 66,7 0,80 

Feedback 66,7 0,80 

Avaliação 66,7 0,80 

Consulta 66,7 0,80 

Entrevista 66,7 0,80 

Bloco 3    

Sentimentos negativos 
Melo 66,7 0,80 

Tensão 66,7 0,80 
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Taquicardia 66,7 0,80 

Apreensão 66,7 0,80 

Aflição 66,7 0,80 

Angustia 66,7 0,80 

Estresse 66,7 0,80 

 Correria 0,0 - 

 Dá-branco 0,0 - 

Bloco 4    

 Importância 100,0 1,00 

Vantagens do Osce 

Agilidade 100,0 1,00 

Desafio 100,0 1,00 

Confiança 100,0 1,00 

Atuação 100,0 1,00 

Avanço 100,0 1,00 

Bom 100,0 1,00 

Julgamento 100,0 1,00 

Cotidiano 33,3 0,50 

Destreza 33,3 0,50 

Dinâmico 33,3 0,50 

Experiência 33,3 0,50 

 Objetividade 33,3 0,50 

Processo Ensino-Aprendizagem 

Simulação 66,7 0,80 

Nota 66,7 0,80 

Auto-avaliação 66,7 0,80 

Caso-clínico 66,7 0,80 

Checklist 66,7 0,80 

Realidade 66,7 0,80 

Residência médica 66,7 0,80 

Didatismo 66,7 0,80 

Eficiente 66,7 0,80 

Foco 66,7 0,80 

Inovação 66,7 0,80 

Julgamento 66,7 0,80 

Prática médica 0,0 - 

Conhecimento 0,0 - 

Preparação 0,0 - 

Estudo 0,0 - 

Ensino 0,0 - 

Professor 0,0 - 

Prático 0,0 - 

Outros Tempo 03 1,00 

Dificuldades Vivenciadas 

Relação-médico-paciente 100,0 1,00 

Atenção 100,0 1,00 

Concentração 100,0 1,00 

Esquecimento 100,0 1,00 

Não-saber-assunto 100,0 1,00 

Pouco-tempo 100,0 1,00 

Tempo limitado 100,0 1,00 

Expectativa 100,0 1,00 

Mal elaborado 100,0 1,00 

Insegurança 100,0 1,00 
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OSCE- OBJECTIVE STRUCTURAL CLINICAL EVOLUATION 
QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PARA AVALIAR A PERCEPÇÃO 

E A IMPORTÂNCIA DO OSCE NO PROCESSO ENSINO 
APRENDIZAGEM DOS GRADUANDOS DE MEDICINA DA UFRN 

DEPARTAMENTO DE TOCOGINECOLOGIA 

 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

 

 
                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 
Participante:___________________Sexo: _______ Idade: _______ Data: ___ /___ /___ 
Curso / Período: _________________________________________________________ 
NOME DO PESQUISADOR:  Ana Karina da Câmara Dantas 

 
 
Opções de resposta: 1- Concordo Totalmente 
                                     2- Concordo  
                                     3- Nem concordo e nem discordo 
                                     4- Discordo 
                                     5- Discordo Totalmente 
 

1. Sobre o OSCE:  

 1 2 3 4 5 

Compreendo o que ele significa       

Compreendo o que ele avalia      

Entendo a importância do OSCE para meu 

aprendizado 

     

Entendo o OSCE como um método que 

mudou minha prática enquanto aluno 

     

      

 

 

2. Sobre as estações do OSCE: eu percebo que...... 

P 1 2 3 4 5 

São bem estruturadas      

Permitem facilidade no meu aprendizado      

Me auxiliam na prática      

O tempo é suficiente para que eu coloque 

meu conhecimento em prática 

     

O meu emocional interfere no meu 

rendimento 

     

São elaboradas para contemplar tudo que 

aprendi na teoria 
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3. Sobre quem avalia o OSCE: minha concepção é que... 

 1 2 3 4 5 

São pessoas que dominam o assunto      

Pode ser avaliado por qualquer 

profissional na área da saúde 

     

A imparcialidade é um ponto forte do 

avaliador 

     

 Quem avalia consegue agir apenas pela 

razão 

     

O emocional do avaliador interfere no meu 

resultado 

     

Que o resultado não sofre interferência 

pelo número de vezes que é necessário 

repetir a tarefa com cada aluno. 

     

Que o tempo é suficiente para avaliar o 

aluno sem prejudicá-lo 

     

 

4. Em relação a esta disciplina: o OSCE como processo avaliativo: 

 1 2 3 4 5 

É uma ferramenta importante para fazer 

parte da estrutura curricular do curso 

     

É usado de forma a contribuir melhor no 

meu aprendizado 

     

É um processo estressante que interfere no 

resultado final 

     

Poderia ser substituído por uma ferramenta 

que não exigisse muito do meu emocional 

     

É uma prática que deve ser seguida sempre 

nesta disciplina 

     

 

5. Em relação ao meu aprendizado: minha percepção é que: 

 1 2 3 4 5 

As estações são estruturadas para simular 

uma prática real e ajudam refinar o 

conhecimento 

     

Existe associação entre a prática do OSCE 

e melhoria do aprendizado na disciplina 

     

Se não existisse o OSCE seria possível ter 

o mesmo rendimento com o uso de outras 

práticas 

     

Não observei melhora no aprendizado já 

que o emocional interferiu no processo 

     

O OSCE é uma ferramenta importante na 

minha avaliação enquanto aluno 
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6. Imediatamente após a avaliação em OSCE para esta disciplina: eu me senti: 

 1 2 3 4 5 

Capaz de enfrentar qualquer situação 

parecida na prática real 

     

Amedrontado e com o meu emocional 

abalado 

     

 Realizado como aluno em relação ao 

resultado do meu aprendizado 

     

Aliviado por ter cumprido minha missão 

independente do resultado 

     

Estressado e ansioso com o possível 

resultado 

     

 

 

7. Relate a influência do OSCE no seu aprendizado: 

-

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


