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RESUMO 

 

A educação médica vem passando por um processo gradativo de 
reformulação do seu modelo pedagógico centrado no aluno, na qualificação 
do processo ensino-aprendizado e na utilização de novas metodologias 
avaliativas que sejam mais condizentes com as habilidades necessárias para 
a formação de um médico mais humanista e generalista. As disciplinas mais 
especializadas dos cursos médicos sofrem com esse paradigma de como se 
inserirem nesse contexto universal, assim a avaliação por competências 
surge como um alternativa na busca de selecionar as melhores habilidades a 
serem trabalhadas para a formação dessas competências clínicas. O objetivo 
deste estudo foi sistematizar a avaliação dos alunos da disciplina de 
oftalmologia do curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) através de uma avaliação de habilidades, Objective Structured 
Clinical Examination (OSCE), partindo de uma definição clara e objetiva das 
habilidades a serem enfatizadas nessa etapa da formação médica 
continuada. Trata-se de um estudo prospectivo de intervenção realizado de 
janeiro a dezembro de 2016, na disciplina de oftalmologia da UFRN, 
envolvendo professores, monitores, residentes de oftalmologia e alunos do 
oitavo período do curso médico da instituição. O projeto implantou na 
disciplina uma avaliação por competência como ferramenta de ensino-
aprendizagem, estabelecendo uma nova grade curricular normativa de 
ensino teórico-prático para ser ofertada de forma mais condizente com a 
realidade atual da educação médica, adequando o momento prático da 
disciplina à visão universalizada da medicina. 
Palavras-chave: Avaliação Educacional, Competência Clínica, Oftalmologia, 
Ensino, Educação Médica 
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ABSTRACT 

 

Medical education is going through a gradual process of reformulation of its 
pedagogical model centered on the student, of the teaching-learning process 
and of using new evaluative methodologies which match better the skills 
necessary for preparing a more humanistic and generalist physician. The 
more specialized disciplines of medical courses suffer from this paradigm of 
how to fit in this universal context, so the evaluation by competences emerges 
as an alternative in the search to select the most essential skills to teach in 
the medical school. The aim of this study was to systematize the evaluation of 
students of the ophthalmology discipline of the Federal University of Rio 
Grande do Norte (UFRN) through a skills assessment, Objective Structured 
Clinical Examination (OSCE), based on a clear and target evaluation of the 
skills. This is a prospective intervention study carried out from January to 
December 2016, in the ophthalmology discipline of UFRN, involving 
Professors, monitors, ophthalmology medical residents and students of the 
eighth period (out of twelve periods) of the institution’s medical course. The 
project implemented a competences assessment as a teaching-learning tool 
in the discipline, offering a new normative theoretical-practical curriculum, 
which is under the current reality of medical education, adapting the practical 
moments of the discipline to the generalist vision of medicine. 
Key words: Educational Measurement , Clinical Competence, 
Ophthalmology, Teaching, Medical Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudante da área médica encontra-se em pleno processo de 

aquisição de qualidades intelectuais, conhecimentos e habilidades 

psicomotoras; desenvolvimento de valores éticos, atitudes e comportamentos 

essenciais em seu futuro exercício profissional. O modelo pedagógico de um 

curso visa a utilizar as melhores estratégias para propiciar o desenvolvimento 

do processo de aprendizagem e deve empregar instrumentos eficientes para 

sua avaliação.1,2 

Dentre essas estratégias, observamos a necessidade da aquisição 

de outras formas de avaliação, além das que se valem apenas do 

conhecimento teórico, sendo este apenas um aspecto da “Pirâmide de 

Miller”.3 Dessa forma, precisa-se de novas estratégias avaliativas para os 

alunos de disciplinas especializadas do curso médico, as quais possam 

auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem de forma mais direcionada 

à sua prática clínica generalista, e não somente ao âmbito teórico-técnico.1,4  

Sob esta ótica, nas últimas duas décadas, observa-se um aumento 

da necessidade de se avaliar não apenas o aprimoramento teórico do 

estudante, mas também as habilidades e competências práticas na área da 

saúde e, especificamente, na medicina.  

Logo, a avaliação de competências emerge da necessidade de 

melhorar a qualificação, cada vez mais requisitada na curva de formação 

médica humanística, como também para aperfeiçoar a natureza da nossa 

instituição enquanto entidade formadora de profissionais aptos a atuarem na 

comunidade em seus diversos níveis assistenciais.  

Assim, como importante alternativa ao teste das competências 

supracitadas, em uma escala de avaliação de aptidões clínicas, temos o 

Objective Structured Clinical Examination (OSCE), o qual vem sendo utilizado 

desde a década de 1970. Este é um instrumento de observação direta de 

habilidades, o qual permite ao professor avaliar o estudante enquanto este 

realiza um atendimento simulado, objetivo e rápido, focado em determinadas 

competências necessárias para o conhecimento prático.5–7  
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Em 1990, George Miller descreveu um modelo de avaliação 

hierárquica das habilidades clínicas que diferenciava o nível do “fazer” dos 

outros níveis, considerados inferiores na sua pirâmide: “saber”, “saber como” 

e “mostrar como”. A avaliação proposta por Harden, o OSCE, seria, no caso, 

enquadrada na avaliação do desempenho in vitro “mostrar como”. 7–9 

Baseado nisso, em 2001, com as indicações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) para cursos da área de saúde, pôde-se 

observar uma transformação no projeto pedagógico, voltando-se 

primordialmente ao estudante, tendo o professor como agente facilitador do 

conhecimento. Dessa forma, observou-se a introdução de metodologias com 

ativa participação do aluno no aprendizado, buscando a integração do 

conteúdo e o contato precoce dos estudantes com habilidades práticas 

importantes para o desenvolvimento profissional. Introduzindo também uma 

nova perspectiva com vários cenários clínicos, permitindo aos estudantes 

experimentarem diversas situações sociais, realizando avaliações baseadas 

em competências, habilidades e conteúdos. 10,11 

Nesse ínterim, a educação oftalmológica nas faculdades de 

medicina vem sofrendo um processo de marginalização como consequência 

do reduzido tempo curricular para treino de competências oftalmológicas, 

tanto pela diminuição da carga horaria destinada à disciplina, como pela 

incorporação desta em outros componentes curriculares. 12–16 

Nessa busca pela valorização, o ensino da oftalmologia vem se 

modificando e sendo cada vez mais contemplado com a utilização de testes 

por competência, não só como forma de promover qualidade no ensino 

através de mudanças na necessidade de habilidades generalistas, mas 

também na transformação de seus currículos médicos. Essa aquisição de 

aptidões é verificada com o crescente uso da utilização de estações 

estruturadas nas normas avaliativas de seus cursos. Tal mudança vem 

ocorrendo também no Brasil, ainda de forma lenta. Entretanto, já temos 

conhecimento da importância desse cenário para a graduação e formação do 

nosso aluno. 17–19 



	

	

18	

A partir dessa análise, os estudantes da graduação da disciplina 

de oftalmologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) são 

avaliados de forma pontual em momentos distintos: uma prova teórica 

objetiva e/ou subjetiva ao final de cada módulo, e uma avaliação teórico-

prática com projeções de slides. Entretanto, tais análises falham na 

identificação de alguns aspectos importantes referentes a habilidades 

essenciais e no feedback sustentado para a formação mínima de um médico 

generalista em uma disciplina de foco especialista. 

Nesse contexto, reconhecendo as fragilidades da disciplina de 

oftalmologia de nossa universidade no tocante à avaliação e, 

consequentemente, à formação do médico generalista, como também a 

importância da abordagem de metodologias ativas para a graduação, 

idealizamos o desenvolvimento desse projeto que visa incorporar um novo 

método avaliativo sustentado nas habilidades essenciais e, dessa forma, 

promover a transformação e adequação da grade curricular da oftalmologia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.17,20,21 

Assim, espera-se ao final do processo, transformar e capacitar 

graduandos habilitados a desenvolver atividades com expertise oftalmológico 

para atuarem na atenção primária.  
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 
 

 Sistematizar a avaliação dos alunos da disciplina de oftalmologia do 

curso de medicina da UFRN durante seu aprendizado clínico teórico-prático 

através da definição clara e objetiva das habilidades a serem enfatizadas 

durante essa etapa da formação médica continuada através do OSCE. 

 

2.2 Específicos 
 

● Adequar a disciplina de oftalmologia às novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em medicina 

a fim de atender  à necessidade de uma formação médica mais 

generalista e de real importância para a aplicação dos 

conhecimentos às necessidades da comunidade, desvinculando o 

cunho especialista da disciplina. 

● Elaborar uma nova estrutura curricular – teórica e prática da 

disciplina de oftalmologia.  

● Inserir novas metodologias ativas de ensino aprendizagem.  
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3 METODOLOGIA 
	
 3.1 Tipo da Pesquisa   
 

Trata-se de um estudo prospectivo de intervenção, onde partimos 

da elaboração das etapas necessárias para a implementação do projeto 

através de oficinas de capacitação dos docentes com exposição do tema, 

como também do treinamento focado na avaliação e formatação dos 

checklists, definindo as habilidades a serem avaliadas. 

 

3.2 Etapas da pesquisa 
	
3.2.1 Planejamento 
	
 Determinar as principais competências nas áreas especializadas da 

medicina, vem se tornando ponto chave para conduzir o aprimoramento 

curricular. Gontijo et al, descreveu as matrizes de competências essenciais 

para a formação do médico generalista.22 No bloco da atenção integral à 

saúde da pessoa, centrado no cuidado das necessidades pessoais, familiares 

e coletivas e na atenção voltada para aspectos afetivos, biológicos, 

ambientais e socioculturais, encontramos as competências especializadas 

para a oftalmologia. O autor informa que o egresso deve propor intervenções 

propedêuticas e terapêuticas para os problemas mais prevalentes em 

oftalmologia.  

 

• Oficina com professores da disciplina de oftalmologia 

 Diante dessa cenário, realizamos no Início do semestre de 2016.1, 

uma primeira oficina com professores da disciplina de oftalmologia onde foi 

abordado o estudo e a discussão das DNCs para o curso médico focando na 

necessidade de direcionar a nossa estrutura curricula, temas teórico-práticos 

da oftalmologia, a formação de uma médico mais humanista e generalista 

com expertises necessárias para desenvolverem habilidades e competências 

na area de oftalmologia ligadas a atenção primária.  
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 Chegando ao consenso de especilistas da area, elegemos as doenças 

mais prevalentes e procedimentos necessários para a construção dessas 

competências específicas, desenvolvendo ao final do encontro um novo 

cronograma para a disciplina. (Anexo I)  

 Como resultado imediato desse momento, entendemos que para 

progredir nesse processo, a disciplina necessitava inserir novas metodologias 

ativas de ensino aprendizagem e diferentes intrumentos avaliativos. 

 

• Definição e capacitação dos envolvidos 

 Em um segundo encontro, teve início a definição, o treinamento e a 

capacitação dos professores e atores com o objeto dessa trabalho, a OSCE. 

 Explicando todas as etapas do processo de formatação de estações, 

chek-list e confecção dos roteiros para os atores, construímos alguns 

cenários viáveis para um bom desenvolvimento da atividade. Mostrando 

formatações de diferentes cenário possíveis de serem aplicados em um 

componte curricular especializado como a oftalmologia, elegemos nesse 

momento os conteúdos e habilidades que serviram de base para a 

construção das estações. Conteúdos: síndrome do olho vermelho, glaucoma, 

reflexo vermelho, retinopatia diabética, descolamento de retina. Habilidades: 

teste de acuidade visual e o exame fundo de olho com oftalmoscopio 

binocular indireto.  

 
	
3.2.2 Desenvolvimento e execução 
	

O público alvo foi os alunos da graduação do oitavo período do curso 

médico da disciplina de oftalmologia da UFRN dos períodos 2016.1 e 2016.2.  

A pesquisa foi realizada utilizando todo o complexo do quarto e quinto 

subsolos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), totalizando 11 salas 

no setor de aulas, 1 auditório e 1 sala de convivência dos alunos. 

Por se tratar de uma pesquisa de abordagem quantitativa,  foi adotada 

uma estimativa de amostra de todos os alunos que estavam cursando a 

disciplina de oftalmologia. A escolha dos participantes foi intencional, levando 

em consideração os critérios de inclusão destacados abaixo.23–25  
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Critérios de inclusão:  

• Alunos do curso de medicina da UFRN cursando a disciplina de 

oftalmologia; 

• Alunos que aceitaram participar da pesquisa de forma voluntária.  

 Cada momento de atividade contou com três cenários de simulação 

distintas entre si. Os três cenários, com a participação de 47 alunos em 

2016.1 foram duplicados, totalizando assim 6 estações. Enquanto outros três 

cenário, com a participação dos 60 alunos em 2016.2, foram triplicados 

totalizando assim 9 estações. Isso ocorreu em 2016.2 devido a um maior 

contingente de alunos. Totalizando ao final dos dois semestres, 107 alunos 

participantes do projeto.  

Uma hora antes do início da atividade, todos os avaliadores e atores 

participaram de mais um momento formativo e de treinamento. Onde foram 

estudadas as estações e balizadas, parar que não ocorressem discrepâncias 

entre os atores e os avaliadores das estações pareadas. 

Após a aplicação de cada OSCE foi realizada a auto-avaliação dos 

alunos, assim como o feedback alunos-preceptores e a avaliação por pares, 

entre os preceptores.  

O estudo foi coordenado pelo autor e contou com a participação de 

especialistas em ensino na saúde; orientador e co-orientador, com 

experiência na realização de avaliação; e professores da disciplina de 

oftalmologia, os quais realizaram a avaliação, mediante a aplicação dos 

checklists (Apêndice I). Médicos residentes, alunos monitores da disciplina de 

oftalmologia e membros da Liga Acadêmica de Oftalmologia da UFRN (LAOF) 

atuaram como atores, mediante scripts (Apêndice II), controladores do tempo 

das estações e logística da atividade (Apêndice III). Ao final foi realizada uma 

avaliação através de questionário semi-estruturado (Apêndice IV), com cinco 

perguntas utilizando a escala de likert26 e três perguntas abertas. 
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A) Questionário: 

1. Clareza das instruções de cada estação 

2. Adequação do tempo 

3. Grau de dificuldade da estação 

4. Desempenho do paciente simulado 

5. Recursos de infraestrutura 

6. Grau de satisfação em relação ao OSCE  

 

B) Perguntas abertas: 

1. Destaque os aspectos positivos do OSCE (o que foi melhor?). 

 2. Destaque os aspectos frágeis do OSCE (o que pode melhorar?). 

 3. Deixe sua sugestão para o próximo OSCE. 

 

 Para a analise quantitativa de performance (desempenho) foi pontuado 

todos os check-lists na presença do avaliador e do coordenador do projeto. 

Realizamos a estratificação da performance em uma escala formativa de 

Likert tendo como base o critério somativo de aprovação da UFRN. Nele os 

alunos aprovados por média são aqueles com nota acima ou igual a 7; os 

aprovados por nota entre 5,0 – 6,9; e os alunos reprovados se localizando 

abaixo de 5. Nesse contexto, o nosso estudo incluiu os alunos com: 

performance superior àquelas avaliações entre 7,1 e 10,0; performance 

suficiente no intervalo de 5,0 a 7,0; e insuficiente de 0 a 4,9. Considerando 

assim, todos os alunos que obtiveram índices iguais ou maiores do que cinco, 

como alcançando desempenho satisfatório para a competência estudada. 

Para a análise qualitativa das questões abertas foi realizada a 

interpretação de conteúdo, conforme a temática categorial de Bardin.27 Tal 

método relaciona as estruturas semânticas e sociológicas dos enunciados a 

partir da pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. 

A pré-análise foi realizada com a digitação das respostas dos alunos durante 

a realização da avaliação (Apêndice V). As categorias foram estabelecidas a 

partir das questões (os aspectos positivos, fragilidades e sugestões), sendo 

identificadas a priori. A partir dessas categorias, emergiram 9 subcategorias e 

87 unidades de análise. 
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O estudo foi analisado  pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL, parecer no 2.247.588 (Anexo II). 

Todos os participantes envolvidos assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido. (Anexo III e IV) 

 

3.3 CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA INOVADORA 
	

Dentre as metodologias ativas que decorreram do encontro inicial da 

oficina de capacitação podemos ressaltar um modelo inovador. Essa nova 

atividade tem como o objetivo: estimular o estudo regular e semanal; 

desenvolver habilidades em equipe; revisar e sedimentar o conteúdo em uma 

ambiente lúdico de aprendizado. A metodologia foi desenvolvida tendo como 

base uma estrutura inspirada no jogo Perfil28, no qual os participantes são 

desafiados a deduzirem o nome de pessoas, anos, coisas ou lugares à 

medida em que recebem dicas sobre o perfil secreto. Com base nessa 

metodologia foi desenvolvido o nome de “MedGame” para ser aplicado no 

contexto da disciplina de oftalmologia.  

Os alunos foram divididos em 4 grupos; em cada grupo, um estudante 

atuava como líder e interlocutor com o professor responsável pela atividade. 

No decorrer do semestre, para cada aula teórica sobre determinado assunto 

ministrado em sala de aula, eram produzidas quatro cartelas por grupo e 

compartilhadas em uma plataforma eletrônica, estilo drive para ser utilizada 

como feedback de correção e retro-alimentação entre aluno e professor. Nos 

finais de semana o professor dava o devolutivo, caso a cartela precisasse ser 

corrigida o aluno retomava o estudo do assunto.  

Foram abordados 15 assuntos teóricos e produzidas 260 cartelas sobre 

diversos temas da oftalmologia, exemplo de cartelas (figura 1). Essas cartelas 

foram utilizadas em um momento lúdico de integração ao final do semestre. 

Após esse momento um questionário virtual com perguntas abertas e em 

escala de Likert foi enviado e posteriormente analisado. 
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Figura 1 –  Cartelas MedGame 

 

 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
	

1.  Sou majoritariamente francesa. 

2.  Dizem que sou uma condição não muito simpática. 

3.  Tenho relação com a oncologia. 

4.  Enoftalmia. 

5.  Miose. 

6.  Volte uma casa. 

7.  Além de antipática sou falsa pois não causo ptose 

verdadeira. 

8.  Sudorese. 

9.  Sou uma síndrome. 

10. Geralmente sou unilateral. 

FICHA 1 | Síndrome de Claude-Bernard 

1.  Estou em contato com o globo ocular. 

2.  Sou composta por 03 ossos. 

3.  Estou em contato com o seio maxilar. 

4.  Perca sua vez. 

5.  Protejo as estruturas oculares no trauma de face. 

6.  Ande uma casa. 

7.  Sou uma estrutura delgada. 

8.  Quando lesionada, causo “Blowout”. 

9.  Estou associada a uma patologia cuja manifestação é a 

enoftalmia. 

10. Por um de meus ossos, passa um dos ramos do nervo 

maxilar. 

 

FICHA 2 | Assoalho da Órbita 
 
 

1.  Um dos meus componentes abre e fecha de acordo com 

a luz. 

2.  Em mim está o responsável pelo foco da lente. 

3.  Antigamente me usavam muito como vestuário. 

4.  Também sou conhecida pela minha vascularização. 

5.  Possuo três componentes. 

6.  Passe a vez. 

7.  Tenho duas irmãs, uma na frente e outra atrás. 

8.  Fique uma rodada sem jogar. 

9.  Um dos meus componentes conquista pela sua beleza. 

10. O meu reflexo é o vilão das fotografias com flash. 

FICHA 3 | Túnica Média 

1.  Somos em 2. 

2.  Nosso movimento é o contrário do que você esperaria. 

3.  Todos nós acabamos no backstage. 

4.  Juntos podemos rodar em qualquer direção. 

5.  Se o mais alto entre nós parar de funcionar, de ladinho 

você vai andar. 

6.  Um de nós está no ápice, o outro está à frente. 

7.  Apenas um de nós é inervado pelo 4º par. 

8.  Nossa principal função é exciclo e inciclodução, mas nos 

outros movimentos podemos dar uma mão. 

9.  Ande duas casas se dançar uma música dos mamonas 

assassinas. 

10. Passe a vez. 

FICHA 4 | Músculos Oblíquos 
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4 RESULTADOS 
	
 4.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No período de Janeiro de 2016 a dezembro de 2016 foram realizados 

encontros de planejamento e capacitação, envolvendo equipe participante, 

entre profissionais de saúde e professores lotados no serviço médico do 

HUOL, estudantes de graduação do curso de Medicina da UFRN 

pertencentes a LAOF e estudantes de pós-graduação lato senso (médicos 

residentes do serviço de oftalmologia).  

Ao final de cada semestre letivo de 2016, realizamos uma atividade 

avaliativa em forma de OSCE. A primeira avaliação ocorreu no dia 09 de 

junho no período matutino das 8:00 às 12:00, e a segunda avaliação no dia 

01 de dezembro no mesmo horário. Ao término das três estações de cada 

avaliação o aluno respondia o questionário avaliativo. 

Foram temas selecionados e avaliados as seguintes estações: 

A) 2016.1 

• Acuidade visual  

• Fundoscopia 

• Glaucoma 

 B) 2016.2 

• Acuidade visual 

• Reflexo vermelho 

• Olho vermelho 

 A escolha dos temas partiu de uma avaliação da prevalência de 

doenças oculares e habilidades necessárias para o médico generalista na 

atenção primária. Vorvick29 refere que uma das principais queixas oculares 

se relacionam com a baixa da acuidade visual e sintomas referentes a 

síndrome do olho vermelho. Dessa forma observamos a necessidade da 

competência na execução do teste de acuidade visual e no uso do 

oftalmoscópio binocular direto tanto na realização do exame de fundo de 

olho, como para o teste do reflexo vermelho ou teste do olhinho.  
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 Nas duas estações sobre acuidade visual (AV) o objetivo principal era 

demonstrar como realizar a medida do potencial visual de forma condizente 

com os protocolos, abordando assim a forma monocular do teste e a 

distância especifica do paciente à tabela de Snellen (Anexo V). A estação de 

fundoscopia foi projetada para avaliar o manejo do oftalmoscópio indireto, 

bem como a forma correta e as etapas do exame ocular de fundo de olho. A 

abordagem sobre o glaucoma e o reflexo vermelho (teste do olhinho) foram 

empregadas para avaliar a comunicação e a relação médico – paciente, não 

menosprezando o raciocínio e diagnóstico cínico para a execução da tarefa; 

como também a habilidade de comunicação de mais notícias. Por fim, a 

estação de olho vermelho trabalhou o raciocínio clínico centrado na história 

clínica e diagnóstico diferencial. 

 A estação sobre acuidade visual 2061.1 mostrou um grau de 

dificuldade regular 64%, com grau de satisfação do aluno de 57% (Figura 2). 

Foram analisados ainda a clareza das instruções contida nas comandas, o 

tempo para execução das tarefas de cada estação, performance do ator e a 

infraestrutura com resultados entre ótimo e bom, respectivamente de 79%, 

71%, 85% e 81% (Figura 2). Na analise da performance dos 47 alunos a 

média geral da turma nessa estação foi de 7,2 com apenas 5 alunos (10,6%) 

não alcançando o desempenho satisfatório para a competência estudada 

(Tabela 1 e 2). 

 Os mesmos dados foram analisados na estação sobre acidade visual 

2016.2 com grau de dificuldade regular de 62% e grau de satisfação do aluno 

de 78% (Figura 3). Foram analisados ainda a clareza das instruções contida 

nas comandas, o tempo para execução das tarefas de cada estação, 

performance do ator e a infraestrutura com resultados entre ótimo e bom, 

respectivamente de 88%, 94%, 90% e 95%. (Figura 3). Na analise de 

performance dos 60 alunos a média geral da turma nessa estação foi de 9,4 

com apenas 1 aluno (1,7%) não alcançando o desempenho satisfatório para 

a competência estudada (Tabela 3 e 4). 
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 Observamos com isso, uma melhora acentuada na média final da 

estação sobre AV em 2016.2. Isso pode levantar dois questionamentos: após 

a primeira aplicação da OSCE os alunos da segunda turma estudaram e 

praticaram mais o tema AV; e/ou os professores se dedicaram a ter mais 

momentos nas atividades práticas abordando o tema, visto que a 

metodologia de ensino quanto da execução da acuidade visual não mudou 

de um semestre para outro. 

 A AV é um tema de grande importância para o acompanhamento e 

diagnóstico de diversas doenças, podendo ser realizada de forma simples na 

atenção primária à saúde (APS) e no programa de saúde da familia (PSF). 

Essa competência também foi tema em outras estudos de avaliação de 

habilidades, mostrando índices elevados de 82,4% de execução positiva nos 

alunos da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), índices também 

alcançados em nosso estudo.30  

 Dos 47 alunos avaliados na estação de fundo de olho, 37% 

encontraram grandes dificuldades na realização do exame (Figura 4). Apesar 

do grau elevado de satisfação da estação de 69%, dos altos índices de 

clareza da comanda de 83% e do tempo necessário para execução da tarefa 

73% (Figura 4). Na analise de performance, a média geral da turma nessa 

estação foi de 7,4 com 8 alunos (17%) não alcançando o desempenho 

satisfatório para a competência estudada (Tabela 3 e 4). É importante 

ressaltar que apesar de 83% dos estudantes alcançaram desempenho 

satisfatório na estação, a média da estação no estrato suficiente foi 5,4, 

localizando-se muito próxima da nossa escala de performance insuficiente. 

 O Exame de fundo de olho com o uso do oftalmoscópio direto é uma 

habilidade que necessita de uma curva um pouco maior de aprendizado, 

mostrando que apesar de abordado em sala de aula e em atividades práticas 

durante o período, necessitamos de mais tempo de treinamento. Em 

detrimento dessa fragilidade, iniciamos um projeto de extensão com a 

monitoria de oftalmologia na necessidade de ensinar e treinar o uso do 

equipamento para melhor aproveitamento da técnica ao exame de fundo de 

olho. Abrindo assim espaço não apenas para alunos do oitavo periodo, mas 

também para todos os alunos do curso médico com sessões de monitoria 

voltada apenas para essa habilidade específica ao médico generalista. 



	

	

29	

 Nas estações que alinhavam habilidade de comunicação com 

raciocínio diagnóstico, glaucoma e reflexo vermelho (teste do olhinho), 

encontramos índices satisfatórios de facilidade, respectivamente 40% e 60% 

(Figuras 5 e 6). Na analise de performance, a média geral da turma 2016.1 

na estação de glaucoma foi de 9,1, com  todos os 47 alunos alcançando o 

desempenho satisfatório para a competência estudada. Enquanto a média 

dos 60 alunos estudados em 2016.2 na estação do reflexo vermelho 

alcançou 9,15, sendo apenas 1 aluno com desempenho insuficiente. 

Mostrando com isso, que essa habilidade de comunicação vem sendo 

trabalhada desde os primeiros períodos, com a realização de outras formas 

avaliativas semelhantes em diversas disciplinas, tornando essa importante 

tarefa mais presente no nosso curso e alinhada com as atuais DCNs.31,32 

 Dos 60 alunos analisados na estação de olho vermelho, observamos 

um grande índice de dificuldade regular na escala de Likert (Figura 7), 

entretanto com 76% dos estudantes avaliados com elevado grau de 

satisfação. Na analise de performance a média geral da turma nessa estação 

foi de 7,7, com apenas 6 alunos (10,0%) alcançando o desempenho 

insatisfatório para a competência estudada (Tabela 3 e 4).  

 A síndrome  do olho vermelho é um conjunto de entidades prevalentes 

na assistência primária onde médicos generalistas devem estar cientes do 

sua identificação inicial, diagnóstico e conduta. Apesar da dificuldade em 

manejo nessa estação, os alunos sentiram confortáveis pois intendem dessa 

necessidade de demanda onde irão se deparara enquanto médicos 

generalista. Essa habilidade de formular hipótese diagnóstica na síndrome do 

olho vermelho foi também estudada por Biase, demonstrando uma 

necessidade importante para o médico da APS.30 No estudo, Biase encontrou 

índices elevados de 88,2% na execução da tarefa, enquanto nossos alunos 

90% obtiveram índice de desempenho satisfatório.  

 A realização da OSCE requer uma grande força de trabalho, demanda 

tempo e treinamento de todos os envolvidos. Além disso, precisamos de uma 

espaço físico condizente com o número esperado de estações e alunos, e de 

uma qualidade na infraestrutura para a sua execução. A infraestrutura onde 

foi realizado a OSCE, salas do quarto e quinto subsolos do HUOL, obtiverão 

índices maiores que 80% de qualidade em todas as estações. O mesmo se 
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observou quando analisamos as performances dos atores em todas as 6 

estações, variando de 85% a 98% na escala de Likert de ótimo a bom. O 

instrumento avaliativo OSCE, requer um número maior de estações como 

preconizado, assim proporcionando um número maior de habilidades e 

competências contempladas. Infelizmente por questões de elevado número 

de alunos e de infra-estrutura para mais estações, não tivemos condições de 

ofertar mais que 3 cenários. Entretanto, hoje já conseguimos ofertar 4 

cenários pareadas, totalizando 8 estações.    
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Figura 2 – Avaliação da estação de acuidade visual 2016.1. 
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Figura 3 – Avaliação da estação de acuidade visual 2016.2.  
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Figura 4 – Avaliação da estação de fundoscopia 2016.1.  
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Figura 5 – Avaliação da estação de glaucoma 2016.1.  
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Figura 6 – Avaliação da estação do reflexo vermelho 2016.2.  
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Figura 7 – Avaliação da estação de olho vermelho 2016.2.  
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 Tabela 1: Avaliação de performance dos 47 alunos nas estações 2016.1.  

Estação 
 

n 
 

% 
 

Estação 1: Acuidade Visual 
 

 
 

 
 

Superior 
 

29 
 

61,7 
 

Suficiente 
 

13 
 

27,7 
 

Insuficiente 
 

5 
 

10,6 
 

Estação 2: Fundo de Olho 
 

 
 

 
 

Superior 
 

33 
 

70,2 
 

Suficiente 
 

6 
 

12,8 
 

Insuficiente 
 

8 
 

17,0 
 

Estação 3: Glaucoma 
 

 
 

 
 

Superior 
 

45 
 

95,7 
 

Suficiente 
 

2 
 

4,3 
 

Insuficiente 
 

0 
 

0 
 

Fonte: Autor do estudo, Natal/2018 
n (número de alunos) 
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Tabela 2: Média por nota dos 47 alunos nas estações 2016.1.  

Estação 
 

n 
 

NOTA 
 

Estação 1: Acuidade Visual 
 

 
 

 
 

Superior 
 

29 
 

8,6 
 

Suficiente 
 

13 
 

5,8 
 

Insuficiente 
 
Obs: média geral da estação 7,2 
 

5 
 

2,8 
 

Estação 2: Fundo de Olho 
 

 
 

 
 

Superior 
 

33 
 

8,7 
 

Suficiente 
 

6 
 

5,4 
 

Insuficiente 
 
Obs: média geral da estação 7,4 
 

8 
 

3,7 
 

Estação 3: Glaucoma 
 

 
 

 
 

Superior 
 

45 
 

9,3 
 

Suficiente 
 

2 
 

5,7 
 

Insuficiente 
 
Obs: média geral da Estação 9,1 
 

0 
 

0 
 

Fonte: Autor do estudo, Natal/2018 
n (número de alunos) 
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Tabela 3: Avaliação de performance dos 60 alunos nas estações 2016.2.  

Estação 
 

n 
 

% 
 

Estação 1: Acuidade Visual 
 

 
 

 
 

Superior 
 

59 
 

98,3 
 

Suficiente 
 

0 
 

– 
 

Insuficiente 
 

1 
 

1,7 
 

Estação 2: Olho Vermelho 
 

 
 

 
 

Superior 
 

46 
 

76,7 
 

Suficiente 
 

8 
 

13,3 
 

Insuficiente 
 

6 
 

10.0 
 

Estação 3: Reflexo Vermelho 
 

 
 

 
 

Superior 
 

58 
 

96,6 
 

Suficiente 
 

1 
 

1,7 
 

Insuficiente 
 

1 
 

1,7 
 

Fonte: Autor do estudo, Natal/2018 
n (número de alunos) 
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Tabela 4: Média por nota dos 60 alunos nas estações 2016.2.  

Estação 
 

n 
 

NOTA 
 

Estação 1: Acuidade Visual 
 

 
 

 
 

Superior 
 

59 
 

9,5 
 

Suficiente 
 

0 
 

– 
 

Insuficiente 
 
Obs: média geral da estação 9,4 
 

1 
 

4,0 
 

Estação 2: Olho Vermelho 
 

 
 

 
 

Superior 
 

46 
 

8,5 
 

Suficiente 
 

8 
 

5,7 
 

Insuficiente 
 
Obs: média geral da estação 7,7 
 

6 
 

3,7 
 

Estação 3: Reflexo Vermelho 
 

 
 

 
 

Superior 
 

58 
 

9,3 
 

Suficiente 
 

1 
 

6,0 
 

Insuficiente 
 
Obs: média geral da Estação 9,15 
 

1 
 

3,5 
 

Fonte: Autor do estudo, Natal/2018 
n (número de alunos) 
 

  
 

 

 

 Na análise temática do conteúdo das perguntas abertas, as noves 

subcategorias identificadas foram: temática relevante, organização logística, 

estações que estimulam raciocínio clinico; cenários e manequins, tempo 

insuficiente, estresse psicológico; preparação prévia e número das estações. 

A partir da análise qualitativa, pôde-se observar que os estudantes 

consideraram os temas relevantes para o generalista. A organização logística 

foi a subcategoria que mais chamou atenção dos participantes (Tabela 5). Na 
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categoria sugestões para próxima OSCE a preparação prévia foi identificada 

como uma necessidade a ser mais trabalhada. Nesse contexto podemos 

inferir que as estações estão condizentes com a percepção do discentes no 

que se refere ao seu entendimento sobres as competências necessárias ao 

médico generalista. Como também, a necessidade de um maior treinamento 

e estudo nos temas específicos da oftalmologia geral.  

 

• Relevância para clínico geral 

• “Os casos clínicos estão relacionados a competências médicas 

generalistas, adequadas para cada estudante de medicina, 

independentemente da escolha de especialidade.” (Estudante 

A) 

 

• Mais treinamento em habilidades básicas 

• “Talvez o que tenha feito da OSCE um método frágil foi a nossa 

falta de experiência com as doenças que foram abordadas - 

mas a própria OSCE foi bem elaborada.” (Estudante B) 

 

 Os aspectos logísticos encontrados na subcategoria positiva, se refere 

a própria organização de todo o evento em si, da infraestrutura utilizada de 

salas transformando o ambiente em um local verdadeiramente simulado e 

acolhedor para o desenvolvimento da atividade. A clareza das instruções e 

questões trabalhadas, a boa adequação do tempo e o desempenho dos 

atores e pacientes simulados também se encontra contemplado nesse 

aspecto como positivo.  

 Em relação a subcategoria cenários e manequins, a dificuldade técnica 

na execução de certas habilidades segundo a discrição dos alunos, foi 

observada pela qualidade do material cedido do laboratório de habilidades 

não se apresentarem tão condizentes com a realidade, despertando nossa 

preocupação em adquirir novas peças para melhor treinamento. 



	

	

42	

 Na subcategoria preparação previa, eles se referiam a ter mais 

atividades práticas na disciplina que os preparassem para tal avaliação, como 

também uma melhor informação sobre a OSCE, de modo que os deixassem 

menos ansiosos naquele momento. Sabemos que qualquer avaliação por 

mais simples que seja, aumenta o seu grau de nervosismo e ansiedade. 

 Tentamos sempre transformar o local de confinamento em um local 

mais lúdico com músicas ou videoclipes, minimizando esse aspecto que tanto 

atrapalha a realização dessa e de outras atividades avaliativas. Mesmo 

sabendo que os alunos do oitavo periodo se encontram em uma escala mais 

avançada de treinamento com o OSCE, muitos ainda não se sentem 

confortáveis com sua realização, apesar de entenderem da importância para 

o processo ensino aprendizagem. 

	
Tabela 5 – Categorias, subcategorias e unidade de análises emergentes 
da análise de conteúdo dos questionários. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir do corpus da pesquisa 
 

Categoria Subcategoria Unidades de 
análise 

ASPECTOS POSITIVOS 

TEMATICA RELEVANTE 
 

15 
 

ORGANIZAÇÃO LOGISTICA 29 

ESTAÇÕES QUE ESTIMULAM 
RACIOCÍNIO CLÍNICO 05 

 
 
CENÁRIOS E MANEQUINS              08 

FRAGILIDADES OSCE 
 
 
 
 

 
TEMPO INSUFICIENTE 
 

             10 

 
ESTRESS PSICOLÓGICO              04 

SUGESTÕES PARA  
PRÓXIMA OSCE 

 
PREPARAÇÃO PRÉVIA 
 

 
07 

 
 

NÚMERO DE ESTAÇÒES 
 

04 
 
 

CLAREZA NAS ESTAÇÕES 05 
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4.2 NOVA METODOLOGIA INSERIDA NA DISCIPLINA	

 Os 43 alunos da turma de 2017.1 da disciplina de oftalmologia foram 

apresentados a uma nova ferramenta de ensino apredizagem na primeira 

semana de aulas. Ao final do semestre os 4 grupos produziram um total de 

260 cartelas sobres diversos temas da oftalmologia. Após análise do 41  

questionários virtuais devolvidos, 92,6% dos estudantes que participaram do 

projeto consideraram a metodologia muito efetiva ou efetiva para estimular o 

estudo regular dos conteúdos teóricos.  

Os conteúdos: anatomia ocular, retinopatia diabética, e olho vermelho 

foram melhor abordados pela metodologia com, respectivamente, 73,2%, 

73,2% e 65,9% dos votos dos alunos. Dinamicidade, interatividade e 

possibilidade de revisão dos conteúdos foram pontos positivos citados 

recorrentemente.  

Concluímos que o professor consegue avaliar, tanto através da revisão 

das cartelas quanto durante o momento da competição, quais conteúdos são 

dominados de forma mais segura pelos alunos e quais precisam de melhor 

sedimentação durante a disciplina, a fim de fazer ajustes para as próximas 

turmas e identificar falhas no aprendizado que podem ser corrigidas no 

momento do jogo.  

Assim, ao aliar aspectos lúdicos aos cognitivos, observa-se que o jogo é 

uma importante estratégia para o ensino e a aprendizagem dos conceitos 

abstratos e complexos, favorecendo a motivação interna, o raciocínio, a 

argumentação, e a interação entre professores e alunos.  

A aplicação de uma metodologia lúdica em uma disciplina específica 

no contexto da formação generalista gerou resultados bastantes promissores, 

sendo recebida de forma positiva pela maioria dos alunos. A partir desses 

resultados incluímos essa atividade no cronograma da disciplina, projeto que 

mobiliza os alunos durante todo o período. 
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Aspectos positivos da metodologia: 
 

• Conteúdo revisado e sedimentado em um ambiente lúdico. 

• “Uma forma divertida de relembrar e revisar todos os 

conteúdos, depois de ter sido estimulado durante o semestre o 

raciocínio sobre pontos importantes e relevância de cada ponto 

para determinado assunto.”  (Estudante C) 

 

• Desenvolve habilidade de trabalho em equipe nas diversas etapas do 

“jogo”. 

• “O trabalho em equipe proporciona um aprendizado muito 

superior ao trabalho individual para mim.”  (Estudante D) 

 

• Estudo regular e semanal. 

• “Nos manteve estudando os assuntos durante todo o semestre.”  

(Estudante E) 

• “A descontração incentivou muito o aprendizado.” (Estudante F) 
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Figura 8 – Avaliação da metodologia MedGame. 
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Figura 9 – Auto-avaliação da metodologia MedGame. 
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4.3 PRODUTOS 
 

1. Apresentação oral no congresso internacional AMEE 2017, um 

importante evento de educação médica mundial, que aconteceu de 26-30 de 

agosto de 2017 em Helsinki – Finlândia, com o título: How can OSCEs help 

build general medical competencies in an undergraduate ophthalmology-base 

curriculum?  

2. Banner no 550 Congresso Brasileiro de Educação Médica - COBEM, 

um importante evento de educação médica brasileira, que aconteceu de 12-

15 de outubro de 2017 no Rio Grande do Sul, no qual foi relatada a 

percepção discente sobre o uso de metodologias lúcidas no contexto da 

disciplina de oftalmologia.  

3. Apresentação oral no 560  Congresso Brasileiro de Educação 

Médica – COBEM, que aconteceu de 12-15 de Outubro de 2018 no Espirito 

Santo, no qual foi relatada nossa experiência com o OSCE. Tema: EyeOSCE 

– Um relato de experiência.  

4. Banner no 560 Congresso Brasileiro de Educação Médica  - 

COBEM, que aconteceu de 12-15 de Outubro de 2018 no Espirito Santo, no o 

título: MedGame – uma alternativa inovadora e lúdica no ensino da 

oftalmologia.  

5. O Projeto de monitoria foi aprovado e cadastrado no SIGAA como 

projeto de extensão da UFRN.  

6. Ação de extensão na capacitação e treinamento em teste do olhinho 

cadastrado no SIGAA.  

7. MedGame 
O produto final e os resultados deste estudo serão objeto de um 

manuscrito intitulado “Avaliação por competência em oftalmologia”, a ser 

submetido à Revista Brasileira de Educação Médica, Qualis Capes/A1 na 

área de ensino. 
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5. CONIDERAÇÕES FINAIS 
	
 Concluímos o presente estudo emplementando uma nova avaliação à 

disciplina, elencando assim as principais competências a serem trabalhadas 

durante essa etapa da formação médica na área da oftalmologia, como o 

exame da acuidade visual, o teste do reflexo vermelho, o manejo do olho 

vermelho e do glaucoma, o exame de fundo de olho; além de habilidades de 

comunicação e outras já identificadas porém ainda não trabalhadas, como o 

manejo do estrabismo na primeira infância e a retirada de corpo estranho 

ocular. A OSCE hoje faz parte regularmente da avaliação da disciplina de 

oftalmologia da UFRN. 

 Finalizamos com uma nova estrutura curricular teórica e prática mais 

adequada as realidades atuais de acordos com as novas DCNs para os 

cursos de graduação em medicina, atendendo assim a uma formação mais 

generalista, e por fim inserimos na disciplina uma nova metodologia de 

ensino apredizagem, o MedGame oftalmologia.  

 Mesmo em uma escola tradicional com 60 anos de existência, 

conseguimos introduzir metodologias ativas com bons resultados. Devemos, 

a partir disso, ir as outras unidades como o internato e o antigo ciclo básico, 

inserir a especialidade médica, como fizemos até agora com o 

convencimento e não pelo enfrentamento. 
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APÊNDICE  
 
APÊNDICE I – Estação e checklist OSCE 2016.1 
 

EyeOSCE	2016.1	
	

ESTRATÉGIA	PARA	A	ESTAÇÃO	1	
	

VOCÊ	ATENDERÁ	UM(A)	PACIENTE	COM	DIAGNÓSTICO	DE	
DIABETES	MELLITUS	TIPO	1,	EM	UMA	UNIDADE	BÁSICA	DE	
SAÚDE	COM	QUEIXA	DE	BAIXA	DE	ACUIDADE	VISUAL.	
	
	
	
TAREFAS	
	

1. REALIZE	A	MEDIDA	DA	ACUIDADE	VISUAL		
	
	
	

2. EXPLIQUE	AO	PACIENTE	SUAS	HIPÓTESES	DIAGNÓSTICAS		
	
	
	

3. ORIENTE	 O	 PACIENTE	 EM	 RELAÇÃO	 AO	 SEGMENTO	 ADEQUADO	
AO	CASO	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
TEMPO:	5	MINUTOS	
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UFRN	–	CCS	–	DC	
DISCIPLINA	DE	OFTALMOLOGIA	

EyeOSCE	–	2016.1	–	III	Unidade	–		09/06/2016	
	
	

Nome	do	Aluno:__________________________________________________________________________	
	

CHECKLIST	1	
	

HABILIDADES	AVALIADAS	 SIM	 NÃO	
Apresentou-se	ao	paciente	de	forma	cordial	 	 	
ACUIDADE	VISUAL	(AV)	 	 	
Realiza	o	teste	na	distância	de	4	metros		 	 	
Realiza	o	teste	de	forma	monocular	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
INFORMADA	AS	HIPÓTESES	DIAGNÓSTICAS	DE	FORMA	CLARA	 	 	
Retinopatia	Diabética		 	 	
Edema	de	Mácula		 	 	
Hemorragia	vítrea		 	 	
Hiperglicemia		 	 	
Isquemia	de	mácula	 	 	
	 	 	
OBS:	considerar	correta	caso	diga	apenas	uma	dessas	hipóteses	 	 	
	 	 	
ENCAMINHAMENTOS	FINAIS	 	 	
Informa		a	necessidade	de	exame	de	fundo	de	olho	 	 	
Transmite	segurança	ao	tirar	as	dúvidas	do	paciente	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	
	
	
(					)	Pergunta	sobre	se	o	paciente	usa	óculos	
(					)	Informa	qual	o	olho	com	melhor	ou	pior	AV	
	
Outro	diagnóstico:______________________________________________________________________	

	
	
	
	
	

Assinatura	do	Avaliador	
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APÊNDICE II – Scripts OSCE 2016.1 
	

EyeOSCE	2016.1	
	

SCRIPT	ESTAÇÃO	1	
	
Você	interpretará	um	paciente	de	20	anos	portador	de	Diabetes	Mellitus	tipo	1	
de	 longa	 data	 (desde	 os	 5	 anos	 de	 idade,	 quando	 sua	 mãe	 descobriu	 o	
diagnóstico).	 Portanto,	 diabético	 há	 15	 anos.	 Você	 marcou	 uma	 consulta	 na	
unidade	básica	de	saúde	perto	da	sua	casa	pois	há	15	dias	vem	apresentando	
vista	 embaçada.	 Você	 não	 usa	 óculos,	mas	 já	 fez	 exame	de	 vista	 uma	 vez	 e	 o	
médico	disse	que	não	precisava	de	óculos.	
	
	
	
	
INTERAÇÃO	
O	médico	irá	realizar	o	teste	da	acuidade	visual	nos	seus	dois	olhos.	

• Você	verá	na	tabela	a	linha	correspondente	a	20/100	no	OD	e	a	20/30	no	OE.	
	
	
O	 médico	 deverá	 informar	 o	 diagnóstico	 com	 linguagem	 clara	 (para	 leigos),	
informando	que	o	problema:	“é	a	diabetes	que	afetou	o	olho,	pode	ter	tido	algum	
sangramento,	mancha,	ou	mesmo	a	glicose	que	não	está	controlada	e	causa	essa	
diminuição	 da	 visão,	 o	 que	 chamamos	 de:	 retinopatia	 diabética	 ou	 edema	 de	
mácula	ou	isquemia	de	mácula	ou	hemorragia	vítrea	ou	hiperglicemia.	

• Caso	ele	não	informe	de	forma	clara	e	de	fácil	entendimento,	você	vai	dizer:	O	que	é	
isso	doutor?	

	
	
O	 médico	 deverá	 informar	 a	 necessidade	 de	 exame	 de	 fundo	 de	 olho	 com	
especialista.		

• Caso	ele	não	informe,	você	vai	perguntar:	Mas	e	agora?	O	que	eu	preciso	fazer?	Ou	
Qual	exame	nos	olhos	eu	preciso	fazer	para	ter	certeza	disso?	

• Caso	 ele	 diga	 apenas	 que	 você	 precisa	 consultar	 com	 o	 oftalmologista,	 pergunte:	
Mas	por	que	Doutro,	o	senhor	já	não	fez	o	exame	de	vista?		

	
O	médico	vai	responder	a	1	dúvida	sua:	

• Tem	cura	esse	problema	nos	olhos,	qual	o	tratamento	para	isso?	
	
	
Para	finalizar	a	estação,	você	vai	dizer:	

• Entendi,	muito	obrigado	doutor!	
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APÊNDICE III – Força tarefa OSCE 2016.1 

	
EyeOSCE	2016.1	

	
Equipe:	
	
Dr.	Alexandre	Bezerra	–	Coordenação	Geral	
Dra.	Rosiane	Zuza		–	Vice-coordenação		
Dr.	Diniz		–	Vice-coordenação	
	
Dr.	João	Phillipe	–	Avaliador	1	
Dr.	Clicério	–	Avaliador	1	
Dra.	Larissa	Morais	–	Avaliador	2	
Dr.	Harim	–	Avaliador	2	
Dra.	Ana	Helena	–	Avaliador	3	
Dr.	Eduardo	Farias	–	Avaliador	3	
	
Residente	Dra.	Beatriz	–	Atriz	1	
Residente	Dr.	Bruno	–	Ator	1	
Residente	Dr.	Leonardo	–	Ator	3	
Residente	Dr.	Isaías	–	Ator	3	
Acadêmica	Illane	–	Atriz	2		
Acadêmica	Ammanda	–	Atriz	2	
	
Acadêmica	Luciana	Arrais	–	Time	
Acadêmico	Clístenes	–	Time	
Acadêmico	Mariama	–	Time	
	
Acadêmica	Bárbara	–	Apoio	(Mariano	Coelho	–	confinamento	inicial)	
Acadêmica	Carla	–	Apoio	(Mariano	Coelho	e	coffee	brake)	
	
Acadêmico	João	Victor	–	Sala	Bônus	e	aplicação	dos	questionários	
	
Funcionária	Zoraia	–	Sala	de	convivência/Banheiro	F	
Funcionário	Daniel	–	Banheiro	M/Sala	de	convivência	(confinamento	final)	
Funcionária	Danielson	–	Salas		e	suporte	
	
TOTAL	:	24	participantes	
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APÊNDICE IV – Questionário semi-estruturado OSCE 2016.1 

Questionário	de	Avaliação	sobre	o	OSCE	2016.1	
	

ESTAÇÃO	1	(Acuidade	Visual)	
1. Clareza	das	instruções	de	cada	estação	

	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	

2. Adequação	do	tempo	
	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	

3. Grau	de	dificuldade	de	cada	estação	
	
(					)	muito	fácil					(					)	fácil					(					)	regular					(					)	difícil					(					)	muito	difícil	
	

4. Desempenho	do	paciente	simulado	
	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	

5. Recursos	de	infraestrutura	
	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	

6. Grau	de	satisfação	em	relação	ao	OSCE	
	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	
ESTAÇÃO	2	(Fundo	de	Olho)	

1. Clareza	das	instruções	de	cada	estação	
	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	

2. Adequação	do	tempo	
	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	

3. Grau	de	dificuldade	de	cada	estação	
	
(					)	muito	fácil					(					)	fácil					(					)	regular					(					)	difícil					(					)	muito	difícil	
	

4. Desempenho	do	paciente	simulado	
	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	

5. Recursos	de	infraestrutura	
	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	

6. Grau	de	satisfação	em	relação	ao	OSCE	
	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	



	

	

57	

ESTAÇÃO	3	(Comunicação	do	diagnóstico)	
1. Clareza	das	instruções	de	cada	estação	

	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	

2. Adequação	do	tempo	
	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	

3. Grau	de	dificuldade	de	cada	estação	
	
(					)	muito	fácil					(					)	fácil					(					)	regular					(					)	difícil					(					)	muito	difícil	
	

4. Desempenho	do	paciente	simulado	
	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	

5. Recursos	de	infraestrutura	
	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	

6. Grau	de	satisfação	em	relação	ao	OSCE	
	
(					)	ótimo					(					)	bom					(					)	regular					(					)	ruim					(					)péssima	
	
	
	
Destaque	os	aspectos	positivos	do	OSCE	(o	que	foi	melhor?):	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Destaque	os	aspectos	frágeis	do	OSCE	(o	que	pode	melhorar?):	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Deixe	sua	sugestão	para	o	próximo	OSCE:	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
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APÊNDICE V – Conjunto de respostas obtidas pelo questionário aberto 
de avaliação qualitativa. 
 

Análise qualitativa 2016.1 
 

• ASPECTOS POSITIVOS 
 
Muito bem organizado 
Excelente logística 
Temas relevantes 
Organização [10] 
Comandos objetivos 
Tentativa de simular o atendimento na prática do dia-a-dia com casos do 
cotidiano 
O tempo foi adequado 
Questões diretas e objetivas 
Clareza nos comandos 
O fato de ter sido mais “aberto”, mais prática de uma situação de consultório 
foi bem positivo 
Preparação dos atores 
Dificuldade das estações 
Ótima organização, instruções claras e precisas 
Os atores foram muito bons 
A tarefa foi clara 
Excelente organização logística, de tempo, de instruções, de atuações  
Tarefas condizentes com a formação do médico generalista 
Estrutura 
A organização do OSCE foi muito boa, com estrutura adequada e atores bem 
preparados 
Tarefas muito claras 
A organização foi muito boa, bem como a montagem das estações, 
envolvendo os temas e comandos 
Dedicação e organização do professor 
Foi bom perceber sempre que, apesar do conhecimento da teoria, é 
necessária uma observação acurada do paciente para perceber detalhes 
(isso inclui mais especificamente o caso 2 – descolamento) 
Muito bem elaborado 
Avalia as situações práticas de oftalmologia 
Cobrar o que foi dado em sala e o que um médico generalista deve saber 
Estações com casos aplicáveis à prática de médicos generalistas 
Casos voltados à medicina generalista 
Atores colaborativos 
A revisão dos assuntos cobrados 
Deu tempo de fazer tudo 
As perguntas, de maneira geral, foram bem direcionadas à realidade do 
médico generalista 
Treinar realizar exames oftalmológicos, o que se perde durante o curso 
Explicar ao paciente evolução da doença 
O tempo foi suficiente 
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O comando está bastante coerente com as aulas e o que se espera de nós 
Clareza nas estações 
Poucos comandos 
Dar orientações 
Fazer exame físico 
Perguntas pertinentes ao clínico 
Direciona para a prática os aspectos mais importantes 
Estímulo ao raciocínio 
O OSCE de forma geral foi excelente, o melhor foi a tentativa de ajudar no 
raciocínio clínico e atentarmos para as coisas que não podemos sair sem 
aprender 
As questões de glaucoma e retinopatia diabética estavam muito boas 
Muito bom o aspecto prático da disciplina, estações bem escolhidas 
Revisão de assuntos práticos já abordados 
Praticar ordem da consulta oftalmológica 
Praticar exame oftalmológico 
Abordagem de aspectos importantes da disciplina, com grau de 
aprofundamento adequado, com simulação semelhante a uma situação real 
(uso de equipamentos) 
Casos clínicos que são de competência do médico generalista, pertinentes a 
serem avaliados em qualquer estudante de medicina, independente da 
escolha profissional 
Muito organizado e com doenças relevantes para o cotidiano do médico 
generalista 
Abrangente 
Organização do pessoal 
Os assuntos abordados condizem com o que foi ensinado pela disciplina e 
são fundamentais para qualquer clínico 
A organização, o envolvimento de todos os envolvidos 
Estações coerentes com o que precisamos saber para a prática de médico 
generalista 
Questões diretas e objetivas 
Instruções claras 
Inovação 
Relevância dos temas abordados 
Simular situações do cotidiano dos médicos generalistas, abordando temas 
comuns de forma prática, clara e objetiva 
 

• ASPECTOS NEGATIVOS 
 
Esse boneco: não dá para ver nada com o oftalmoscópio 
O boneco não era bom de examinar 
A questão de descolamento de retina eu achei difícil e a imagem não achei 
muito clara 
Tivemos apenas uma prático com fundo de olho 
Tempo curto 
Achei o tempo para acuidade visual um pouco curto 
Depende de vários fatores, mas o tempo de espera para “chegar sua vez” é 
longo e angustiante 
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Manequins do fundo de olho em posição difícil (muito baixo) e de difícil 
visualização com o oftalmoscópio, prejudicando a fidedignidade da OSCE 
O exame de acuidade visual foi difícil contabilizar quando teve a perda da 
acuidade visual 
O boneco não ajudou muito 
Algumas estações com muitas coisas e outras nem tanto 
A estação de acuidade visual foi a mais confusa, não só pela disposição mas 
pela falta de prática e contato com o exame 
Eu senti necessidade de ter mais tempo em algumas estações 
Tempo insuficiente, quantidade de prática pouca, aulas teóricas pouco 
direcionadas para casos clínicos 
Não vi fragilidade, só a situação de OSCE que gera nervosismo e 
compromete o resultado individual, mas entendo que faz parte da avaliação 
Otimizar o tempo 
Já deixar o comando do lado de fora da porta, dando um tempo antes de 
entrar na sala 
Na estação de acuidade visual, o tempo ficou restrito 
Algumas instruções foram “vagas 
Tivemos poucas experiências semelhantes no LHC e nas práticas 
Uma estação a menos faria o tempo de espera ser menor 
Podia-se fazer duas estações de 5 minutos 
Melhor preparação, ao longo do semestre, para esta atividade 
Os comandos (muitos eram muito gerais e deixavam um pouco perdido no 
comando) 
Por que precisou filmar? 
Foi difícil entender a estrutura do exame da acuidade visual e é uma estação 
muito densa para a quantidade de tempo 
Tempo curto para raciocinar e realizar a tarefa 
A cobrança da realização do fundo de olho e do teste de acuidade visual, 
pois poucas vezes os alunos tiveram a oportunidade de praticar tais exames 
durante o semestre 
Acredito que poderia ser realizado em um dia a parte da prova teórica, 
porque é bastante desgastante depois da prova teórica 
Tempo curto para muitos comandos 
Os alunos esperam muito tempo para fazer a prova 
O tempo para algumas situações não foi suficiente 
Na sala da acuidade, não foi ensinado ou passado que existe uma placa com 
a distância determinada 
No exame do olho, foi muito pouco tempo para anamnese direcionada, 
exame do olho e formulação da HD 
Talvez o que torne a OSCE frágil é nossa falta de experiência prática com as 
doenças abordadas, mas a OSCE em si estava bem elaborada 
Fundo de olho 
A estação do exame de fundo de olho ao meu ver apresentou dificuldade no 
exame do manequim 
Local das consultas devia ser mais claro 
Questão de fundo de olho: pouco tempo 
Muita tarefa em uma mesma estação, principalmente no teste da acuidade 
A demora (tempo de espera) 
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Pouco tempo destinado à estação de acuidade visual, que pedia muita coisa 
em pouco tempo, além de que o exame da acuidade visual demora até ser 
concluído 
Acredito que a realização do exame de fundo de olho ainda é um problema, 
pelo menos para mim. Não exatamente quanto ao OSCE, mas acho que 
podemos ter mais práticas, para que essa estação se torne melhor. 
Muito pouco tempo para fazer acuidade visual e sugiro modificar aquela 
tabela pela de letras 
Otimizar a estação de acuidade visual 
Tempo com algumas estações 
Gostaria de poder treinar um pouco mais em pacientes a parte de acuidade 
visual 
Ter mais de uma aula no LHC antes do OSCE e melhorar o boneca e a 
imagem da fundoscopia 
 

• SUGESTÕES 
 
Manter o OSCE [2] 
Tentar realizar a fundoscopia em atores de verdade também, para avaliar a 
técnica 
Mais prática dos estudantes, realizar em um dia separados das provas 
normais (fica muito cansativo) 
Manter o aspecto de ser mais prática de uma consulta e modificar o teste de 
acuidade para dar mais tempo 
Ajudar as outras disciplinas a fazer OSCEs mais organizadas 
Fazer o teste do olhinho 
Caso clínico sobre olho vermelho 
Sugiro que seja incluída em alguma aula teórica [sobre estação de acuidade 
visual] 
Estação que aborde o teste do reflexo vermelho, importante para as 
habilidades de um médico generalista 
Adequar o tempo para cada estação 
Continuar com a avaliação e com o cuidado com o aluno 
Começar mais cedo 
Preparar os alunos para prática do OSCE durante as aulas da disciplina 
Preparação prática melhor, com mais atividades no LHC e acompanhamento 
de consultas oftalmológicas integralmente 
Duas estações 
O tempo acho que é suficiente, mas melhorar os comandos para ficar menos 
abrangente (isso com relação à estação da acuidade visual) 
E o nosso feedback poderia ser feito depois da correção do OSCE com o 
professor 
Se for cobrar exame da acuidade visual, seria melhor que a estação fosse só 
para realização do exame 
Dar um tempo antes do início da contagem para o aluno ler o caso e as 
questões 
Aumentar o tempo 
Treinar os alunos antes em práticas 
Poderia focar mais nas patologias e um pouco menos no atendimento 
oftalmológico 
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2 estações para diminuir o tempo de espera 
Excelente, acho que pode até repetir e só melhoraria muito se fosse um dia 
todo dedicado a isso 
Mais estações repetidas para o tempo ser curto 
Deixar o lanche para o final 
Mais situações de pronto-socorro 
De forma geral, o OSCE foi excelente, a iniciativa é ótima e os assuntos são 
importantes 
Substituir a imagem de boneco da sala 2 por uma imagem em um papel 
Continuar o bom trabalho 
Diminuir o grau de dificuldade 
Comandos mais diretos 
Separar o dia do OSCE das demais provas 
Mais aulas práticas no LHC é de grande aprendizado 
Não tivemos práticas com pacientes. Assim, fica complicado de se sentir 
confortável na situação do OSCE. Então, a sugestão é ter mais aulas práticas 
com pacientes 
Tarefas mais diretas 
Antes de ser realizada a OSCE, realizar mais aulas práticas (inclusive no 
LHC), a fim de melhorar nossas vivências clínicas 
Ver necessidade de pedir muita coisa para a estação de acuidade visual 
Manter estações semelhantes, tendo em vista que todas contêm assuntos 
importantes 
Modificar a tabela de acuidade visual 
Manter o padrão e nível do OSCE 
Fazer em um dia diferente da prova teórica e de slides (torna-se um pouco 
cansativo no final) 
Melhorar fundoscopia, preparar melhor a parte prática antes do 
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Análise qualitativa 2016.2 
 

• ASPECTOS POSITIVOS 
 
Organização 
Treinamento dos atores 
Temas cobrados serão visualizados por nós com maior frequência quando 
estivermos formados 
Casos relacionados à clínica geral, com conhecimentos necessários para a 
prática médica essencial 
O comprometimento dos participantes e alunos 
Diversão – nunca imaginei que seria algo leve, descontraído, mais condizente 
com saberes para generalistas em relação à oftalmologia 
A dinâmica e o comprometimento dos envolvidos. A estratégia do exame de 
acuidade visual foi muito boa! 
Avaliou os principais assuntos para generalista 
Bem organizado 
Estações condizentes com o assunto estudado e relevantes 
Atores bem treinados 
A organização e os temas escolhidos 
Tempo adequado para todas as estações 
Os colegas da organização 
Lanche 
Temas abordados 
Abordou situações presentes no cotidiano de médicos generalistas, não 
cobrando conhecimentos tão específicos 
As ordens (comandos) estavam bem escritos, e o que foi cobrado foi muito 
condizente com as aulas e de muita importância na atuação como médico 
generalista 
Praticar e simular patologias vistas em sala de aula, já que não temos muita 
experiência nos ambulatórios da oftalmologia 
Nível de dificuldade e adequação ao dado em sala de aula estão 
perfeitamente bem postos 
Temas abordados relevantes 
O tempo foi muito suficiente 
Treinamento prático de uma avaliação consagrada em outras universidades 
Ótima escolha do tema 
Adequação do tempo 
Perguntas bônus 
Situações que poderão ser vividas por todos os estudantes 
independentemente da especialidade 
Temas abordados nas estações, de grande relevância clínica 
Surpresas 
Questões bem contextualizadas com a prática clínica generalista 
Coffee break [3] 
Bastantes salas para distribuir bem a turma 
Ideia em grupos de 20 e não por ordem alfabética (o que demoraria mais) 
Divisão em 3 grupos agilizou a realização da prova 
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O número de estações, possibilitando várias abordagens e diferentes 
assuntos 
Tempo 
Pós-OSCE 
Temas relevantes abordados de modo condizente com o cotidiano diário da 
sala-de-aula e da prática clínica 
Atores e avaliadores. Temas abordados 
Instruções das estações 
As estações estavam dentro do que o médico generalista precisa saber e que 
encontrará no dia-a-dia 
Casos do dia-a-dia para o clínico geral, factíveis 
Os assuntos foram bem direcionados para o que foi abordado na prática e 
para o que o médico generalista deve saber 
As temáticas das estações eram boas, muito importantes para o clínico, sem 
pegadinhas e detalhes dos conteúdos 
Estação do teste do olhinho (objetiva) 
Direcionamento de aplicação da oftalmologia na clínica geral 
Os temas abordados foram na minha opinião os mais prevalentes e 
importantes como médicos generalistas, o que tornou a OSCE mais útil e 
prática 
O fato de as questões serem voltadas para o médico generalista 
Ambiente de treinamento prático 
Revisão de conhecimentos 
Os pacientes estavam bem preparados 
As instruções eram boas 
O ambiente pós-prova era bom 
Ser voltado para o médico generalista 
Avaliar coisas comuns de serem vistas pelo médico generalista 
Tempo adequado para as questões 
Assuntos extremamente pertinentes 
Tempo adequado 
Questões bem direcionadas ao médico generalista 
Só casos importantes para um médico generalista 
Temas abordados condizentes com o que é importante para o médico 
generalista 
As questões (estações) todas serem bem gerais e sem assuntos muito 
específicos 
Criatividade 
Os casos apresentados são de extrema relevância na prática médica 
Foram abordados temas práticos, com os quais teremos que trabalhar 
durante o exercício da Medicina 
Questões direcionadas para o médico generalista 
Por terem muitas salas disponíveis, não demorou muito 
O ambiente (no auditório) deixou o clima pré-prova mais descontraído 
Contemplar os principais assuntos mais relevantes para o clínico 
Desempenho dos atores 
Logística 
Clareza das instruções 
Melhor OSCE desde o início do curso  
Poder pôr em prática as habilidades 
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• ASPECTOS NEGATIVOS 

Muita tensão 
Aquelas salas especiais para OSCE, mas sei que na UFRN não tem como ter 
Poderia ter tido o bebê na questão do reflexo vermelho 
O exame do olho vermelho poderia ser projetado 
A escolha de atores (pacientes) 
Maior esclarecimento e mais informações, principalmente na estação de olho 
vermelho 
As duas primeiras estações, principalmente a segunda, foram muito 
confusas, porque nós éramos generalistas e tínhamos que solicitar exames 
de oftalmologistas e isso confundiu um pouco 
Não precisa de grupos para competir 
Melhorar o tratamento nas aulas teóricas (como da uveíte/ceratite) 
Otimização do tempo [2] 
Algumas instruções não são tão claras 
Nós não temos muito a oportunidade de realizar os exames durante a prática, 
de forma que complica precisar executá-los na OSCE 
A atividade poderia ser executada em 4 ou 5 minutos 
O caso e o comando deveriam ficar do lado de fora da sala e não atrás da 
porta (ninguém vai ver ali) 
Muito tempo de espera 
Não ficou claro na segunda estratégia (olho vermelho) que devia ser feito o 
exame físico, visto que já havia o diagnóstico no papel 
Poderia ser apenas 5 minutos, sobrou tempo 
Na estação de acuidade visual, ficou incerto quanto à conduta a ser tomada e 
o que se deveria fazer 
A estação do olho vermelho confundiu porque o paciente estava de óculos 
escuros: não sabia se podia ficar ou se precisava retirar 
Na estação de olho vermelho dizia que o médico estava de plantão, acredito 
que no PS não exista condições de realizar os exames descritos 
Mais de um comando por estação pode confundir, principalmente se a 
pessoa estiver nervosa 
Estresse psicológico 
A estrutura, pois tive que correr entre salas 
Pelo fato de ser um mega evento acaba que deixa a pessoa nervosa, mas 
isso não é um problema que acho que tenha como melhorar 
Ausência de um exame de fundo de olho na estação de retinopatia diabética 
É tanta novidade que os alunos ficam nervosos 
Tempo de duração da OSCE 
É difícil avaliar a OSCE sem ver o check-list 
As salas do grupo amarelo ficaram distantes 
Tempo longo (deveríamos poder ir embora assim que acaba) 
Minha própria limitação de não saber muito bem como funcionava um OSCE 
Apenas a disposição das cadeiras na estação de acuidade visual 
A minha dificuldade é a de fazer um papel de ator, fingindo ser médico. 
Acabo esquecendo das partes do roteiro de estudo. 
A única parte que tive dúvida foi na estação de acuidade visual – não sabia 
com o que cobrir o olho do paciente. 
Produção exagerada, um tanto desnecessária 
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• SUGESTÕES 

 
Manter a excelente organização e utilizar temas pertinentes para o médico 
generalista 
Repetir 
Poderia ser gincanas mais ativas, mas sem diminuir a qualidade do 
conhecimento necessário. Estilo roda da fortuna, correr para pegar as 
respostas. 
Numa turma menor, incluir uma quarta estação, pois há mais temas 
pertinentes na oftalmologia 
Continuar assim 
Orientação prévia sobre o que pode cair nas questões para um melhor 
preparo até psicológico 
Ser parecido com esse, pois foi muito bom, organizado, os temas muito 
importantes e bons de serem analisados e de saber na hora 
Não vincular os exames específicos da oftalmo ao exame físico (ectoscopia) 
Solicitar para ver o olho do paciente (olho vermelho) e não entregar a foto 
apenas quando disse que iria realizar a (acuidade, refração, biomicroscopia, 
etc) 
Precisamos treinar anamnese nas práticas (porque aborda aspectos 
diferentes) 
O OSCE está muito organizado! Pode continuar assim 
Sem perguntas bônus 
Melhorar as orientações antes do dia, pois ficamos nervosos por não saber 
como irá acontecer 
Manter 
Treinamento prévio (OSCE prévio valendo menos? A cada unidade?) 
Poderíamos ver mais casos nas aulas práticas 
Mais estação de PS 
Repetir a organização 
Ser mais rápido e colocar a questão com comando na frente da porta 
Se possível, começar um pouco mais cedo 
Diminuir o tempo 
Reduzir para 2 estações 
Reduzir a quantidade de perguntas para reduzir o tempo de cada estação 
Manter o nível da organização 
Repetir a fórmula 
Adequar melhor o tempo 
Manter as temáticas 
Não mandar a gente para as salas distantes 
Manter a organização 
As estações podem durar menos 
Continuar com o ótimo trabalho  
Ter mais estações 
Comandos mais curtos, ainda que diminua o tempo 
Achei as perguntas das estações bem diretas e os atores perguntaram além 
das instruções 
As instruções podem ser ainda mais claras 
Melhorar a estrutura 
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Fazer mais uma estação 
Avaliar a OSCE após ver o check-list 
Manter a organização e competência  
Tentar deixar as salas do mesmo grupo mais próximas 
Poderia deixar mais claro o ambiente onde ocorre cada estação com 
sinalização nas salas 
Liberar os alunos ao final 
Acredito que poderia ser feito da mesma forma, abordando temas práticos 
Fazer treinamentos para realização da prova 
O OSCE é uma ferramenta de avaliação na qual não somos treinados para 
utilizá-la, não só na Oftalmologia, mas em todo curso 
Começar um pouco mais cedo 
Tornar as coisas mais simples, sem esse “show” todo 
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ANEXOS	
 
ANEXO I – Estrutura curricular da disciplina de oftalmologia da UFRN. 
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ANEXO II – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
do HUOL 
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ANEXO III - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
MESTRADO PROFISISONALIZANTE EM ENSINO NA SAÚDE 
Av Nilo Peçanha, 620 - (84)3342-5000. Petrópolis- Natal-RN 

Email: alexandreufrn@hotmail.com	
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO IV - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA GRAVAÇÃO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

Av Nilo Peçanha, 620 - (84)3342-5000. Petrópolis- Natal-RN 
Email: alexandreufrn@hotmail.com	

 
AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO 

 

MODELO	DE	TERMO	DE	AUTORIZAÇÃO	DE	USO	DE	IMAGEM	
	

	
	
Eu,	 __________________________________________________________,	 portador	 de	 identidade	
RG	 nº._________________,	 inscrito	 no	 CPF	 nº	 ______________________,	 AUTORIZO	 o	 uso	 de	
minha	 imagem	 em	 todo	 e	 qualquer	material	 capitado	 durante	 a	 realização	 do	
EyeOSCE	entre	fotos,	documentos	e	vídeo.	A	presente	autorização	é	concedida	a	
título	 gratuito,	 abrangendo	 o	 uso	 da	 imagem	 acima	 mencionada	 em	 todo	
território	nacional	e	no	exterior,	das	seguintes	formas:	(I)	trabalho	científico;	(II)	
aulas;	 (III)	 folder	 de	 apresentação;	 (IV)	mídia	 eletrônica	 (painéis,	 vídeo-tapes,	
televisão,	 cinema,	 entre	 outros).	 Por	 esta	 ser	 a	 expressão	 da	 minha	 vontade	
declaro	que	autorizo	o	uso	acima	descrito	sem	que	nada	haja	a	ser	reclamado	a	
título	de	direitos	conexos	à	minha	imagem	ou	a	qualquer	outro.	
	
	
	
	
	

Natal,	29	de	junho	de	2016.	
	
	
	
	
	
	
	

(assinatura)	
	
Telefone	p/	contato:	
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ANEXO V – TABELA DE ACUIADDE VISUAL DE SNELLEN 
 
 

	
	
	
	
	
	


