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RESUMO 

 

 As Residências Médicas representam o padrão ouro para a formação de 

especialistas, sendo realizadas através de treinamentos supervisionados por 

preceptores experts, no próprio ambiente de trabalho, muitas vezes sem um 

planejamento curricular e sem uma formação educacional adequadas. 

Mudanças curriculares na educação médica vêm sendo discutidas nas últimas 

décadas, visando uma formação mais humanista e resolutiva, com modelos 

avaliativos e certificações mais consistentes. Os currículos orientados por 

competência têm sido observados em programas de treinamento de diversas 

áreas da saúde, já sendo uma realidade bem estabelecida na educação médica 

nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, não há um consenso em relação a 

metodologia de treinamento em ecocardiografia para o residente médico de 

Cardiologia, nem as competências mínimas necessárias, tampouco um sistema 

avaliativo que conceda uma característica formativa. Este projeto teve como 

finalidade utilizar métodos ativos de ensino-aprendizagem para aperfeiçoar o 

desenvolvimento de competências em ecocardiografia do residente médico em 

cardiologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). O estudo foi 

exploratório, prospectivo e descritivo, que envolveu os residentes da cardiologia 

do HUOL, residentes provenientes de outras instituições nacionais e os 

preceptores de ecocardiografia do HUOL, sendo desenvolvido nas seguintes 

etapas: 1) Revisão da literatura 2) Desenvolvimento de um instrumento avaliativo 

(DOPS - Direct Observed Procedural Skills), capacitação dos preceptores e 

aplicação do instrumento 3) Construção coletiva da matriz de competências em 

ecocardiografia para o residente de cardiologia, seguindo a metodologia Delphi 

modificada para obtenção do consenso entre os especialistas. A descrição dos 

domínios a serem avaliadas pelo DOPS foram desenvolvidas coletivamente 

pelos especialistas e o instrumento foi aplicado a 10 residentes de cardiologia 

durante o projeto, sendo 07 residentes do HUOL e 03 de outras instituições 

nacionais. Os encontros avaliativos, registrados através do DOPS, permitiram 

uma análise descritiva de vários aspectos técnicos e educacionais, fortalecendo 

a relação preceptor-residente. O consenso da Matriz de competências em 

ecocardiografia foi alcançado já na primeira rodada da estratégia Delphi 

modificada, com uma elevada taxa de concordância, com mais de 50% entre 
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todas as competências e domínios apresentados, sendo o painel de 

especialistas constituído por 05 participantes (83,3%) dos selecionados 

inicialmente. A incorporação de ferramentas e estratégias ativas de ensino-

aprendizagem permitiu a uniformização e padronização do treinamento em 

ecocardiografia do HUOL e aperfeiçoamento na aquisição de competências 

determinadas.  

 

 

Palavras chave: Competência clínica; Educação Baseada em Competências; 

Ecocardiografia; Residência Médica; Cardiologia, Ensino. 
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ABSTRACT 

 The Medical Residences represent the gold standard for the training of 

specialists, being performed through training supervised by expert preceptors, in 

the work environment, often without proper curriculum planning and education. 

Curricular changes in medical education have been discussed in the last 

decades, aiming at a more humanistic and resolutive formation, with evaluation 

models and more consistent certifications. Competency-based curricula have 

been observed in training programs in various health areas, already a well-

established reality in medical education in the United States and Europe. In Brazil, 

there is no consensus about the methodology of training in echocardiography for 

the medical resident of Cardiology, nor the necessary minimum competencies 

nor even an assessment system that provide a formative characteristic. The 

purpose of this project was to use active teaching-learning methods to improve 

the development of skills in echocardiography of the medical resident in 

cardiology at Onofre Lopes University Hospital. The study was exploratory, 

prospective and descriptive, involving the residents of the cardiology at Onofre 

Lopes University Hospital, residents from other national institutions, and the 

echocardiography preceptors. It was developed in the following steps: 1) 

Literature review 2) Development of a Direct Observed Procedural Skills (DOPS), 

training of preceptors and application of the DOPS tool 3) Collective construction 

of the competency matrix in echocardiography for the cardiology resident, 

following the modified Delphi methodology to obtain the consensus among the 

specialists. The description of the competences to be evaluated by the DOPS 

were developed collectively by the specialists and the tool was applied to 10 

cardiology residents during the project, with 07 residents of HUOL and 03 of other 

national institutions. The assessments meetings, registered through the DOPS 

tool, allowed a descriptive analysis of various technical and educational aspects, 

strengthening the resident-preceptor relationship. The consensus of the 

competency matrix in echocardiography was achieved in the first round of the 

modified Delphi strategy, with a high concordance rate, with more than 50% 

among all competencies and domains presented, being the panel of specialists 

composed of 05 participants (83.3%) of those initially selected. The incorporation 

of tools and active teaching-learning strategies allowed the standardization of the 
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training in echocardiography of the cardiology resident of the University Hospital 

Onofre Lopes, improving the acquisition of specific skills. 

 

Key words: Clinical Competence; Competency-based Education, 

Echocardiography; Cardiology Residency, Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A Residência Médica (RM) representa o padrão-ouro para a formação do 

especialista, sendo caracterizada pelo treinamento supervisionado em serviço, 

realizado por profissionais com expertise na área de formação e que exercem a 

função de preceptor¹. Os objetivos desta supervisão envolvem desde o 

aperfeiçoamento das habilidades técnicas do aluno/residente, estimulando o 

raciocínio clínico e a capacidade de tomar decisões, até a avaliação de seu 

aproveitamento, com avaliações rotineiras, sob pena de exclusão do serviço de 

residência médica se não forem realizadas, segundo resolução da Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM)².  

 A maioria dos currículos para o treinamento supervisionado nas 

residências médicas em curso no país ocorre por aquisição tradicional de 

conhecimentos, em que a ênfase é dada aos processos. O treinamento é 

definido pela exposição a informações específicas em determinado intervalo de 

tempo, com a responsabilidade do processo educacional centrado no 

professor/preceptor, com conteúdos e práticas ao acaso, sem a preocupação de 

proporcionar a mesma oportunidade de aprendizado para todos e sem o 

desenvolvimento de mínimas competências, imprescindíveis para sua 

formação3. Estratégia para desenvolvimento curricular, como o modelo SPICES, 

apresenta mudanças inovadoras, com uma abordagem centrada no aluno, 

aprendizagem baseada em problemas, integração das disciplinas, treinamento 

em comunidades, de caráter eletivo, permitindo flexibilização das disciplinas e 

uma abordagem sistemática, para que todos os estudantes tenham a mesma 

experiência necessária para sua formação4.   

 A discussão sobre a necessidade de mudanças curriculares na educação 

médica, tanto na graduação quanto nos programas de residência médica e na 

pós-graduação, vem crescendo nas últimas décadas, visando uma formação 

mais humanista e resolutiva, com modelos avaliativos e certificações mais 

consistentes. Esses movimentos em direção ao currículo orientado por 

competência têm sido observados em programas de treinamento de diversas 

áreas da saúde nos últimos anos. A adoção do modelo de competências por 

organismos relacionados à educação médica nos Estados Unidos e Europa e os 

progressos nos métodos de avaliação alavancaram e embasaram o processo de 

reestruturação curricular do curso de Medicina em diversos lugares do mundo3.  
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 O ensino por competências implica desenvolver no estudante a 

capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para lidar com 

situações, problemas e dilemas da vida real, e sua certificação expressa 

legitimação social de pessoas que passam a ser reconhecidas como capazes de 

atuar na carreira médica5,6. 

 Competência profissional pode ser definida como a capacidade de 

mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades e valores 

necessários ao desempenho eficiente e efetivo das atividades requeridas no 

contexto do trabalho. Compreende o uso habitual e criterioso do conhecimento, 

comunicação, habilidades técnicas, raciocínio clínico, valores, emoções e 

reflexões na prática clínica diária a serviço do indivíduo e da comunidade. 

Quando analisada sob a ótica da formação profissional na área da saúde, 

competência deverá se traduzir na capacidade de um ser humano cuidar do 

outro, colocando em ação tudo aquilo que foi aprendido para prevenir e resolver 

problemas de saúde em situações específicas do exercício profissional3. As 

competências, em uma definição mais ampla, dependem do contexto, exigem 

experiência e reflexão sobre a própria prática, bem como capacidade de 

autonomia sobre a aprendizagem permanente ao longo da vida5. 

 No currículo por competência, os resultados a serem obtidos dirigem o 

processo educacional; assim, primeiramente se definem os resultados a serem 

atingidos e posteriormente os processos necessários para alcançá-los. O 

enfoque do processo ensino-aprendizagem é dado ao que tem que ser aprendido 

pelo educando e não ao que tem que ser ensinado, com os encontros 

educacionais centrados na aplicação do conhecimento, em contraposição à sua 

simples aquisição, e um sistema de avaliação que enfatize a parte formativa em 

detrimento da somativa.  

 A educação por competência pressupõe uma organização curricular que, 

constantemente, equilibra e alterna a aquisição de conhecimento com o 

desenvolvimento das habilidades e atitudes necessárias à boa prática médica, 

procurando articular todos esses domínios do aprendizado. Dessa forma, prevê 

a integração e alinhamento de metodologias de ensino-aprendizagem, práticas 

educacionais, contextos de aprendizagem e métodos de avaliação em uma nova 

perspectiva de orientação acadêmica e formação profissional3. 
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 A elaboração de um currículo com base em competências envolve a 

definição de uma matriz de competências, ou seja, um conjunto de 

competências-chave a ser desenvolvido ao longo do programa educacional. Em 

seguida, é necessário definir os componentes dessas competências e, 

posteriormente, os níveis de desempenho a serem atingidos em cada ano ou 

momento do desenvolvimento curricular. À medida que definimos competências 

e seus componentes, concomitantemente, vamos definindo o sistema de 

avaliação de resultados e os seus processos3. A função de uma matriz de 

competências é expressar os consensos coletivos acerca do que é 

imprescindível e o conteúdo que nenhum estudante deverá deixar de saber ao 

se formar6. 

 A construção de um currículo baseado em competências implica 

necessariamente na construção de um sistema de avaliação confiável e válido, 

contendo elementos variados, incluindo testes escritos, observação em cenários 

de prática e do comportamento profissional verificado pelas atitudes. Salienta-se 

que a avaliação, neste contexto, obriga o feedback construtivo do avaliador5. 

 Entretanto, para diversos programas de RM, não existem diretrizes 

curriculares nacionais propostas, tampouco exigências de processos de 

avaliação para certificação ao final de treinamento do especialista3,5. Porém, 

existe uma grande expectativa de aprimorar o processo de formação do 

especialista, e muitas entidades vêm discutindo a necessidade da formação por 

competências de especialistas.  

 No Brasil, as orientações para a formação do especialista em Cardiologia 

estão estabelecidas na Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 

que normatiza o programa com duração mínima de 24 meses e carga horária de 

2880 horas por ano. Tais normativas são reconhecidas pela Comissão Nacional 

de Residência Médica, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela 

Associação Médica Brasileira (AMB). Nesse programa de residência está incluso 

um treinamento de Ecocardiografia, sob supervisão, compondo o treinamento 

sobre os métodos de diagnósticos invasivos e não invasivos, que representa um 

mínimo de 10% da carga horária total das atividades. O Conteúdo programático 

do currículo em Cardiologia apresenta aspectos específicos das competências 

em Ecocardiografia necessárias para atuação do Cardiologista no Brasil, que 

incluem conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes7.  
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 O treinamento em ecocardiografia é um diferencial para formação do 

cardiologista clínico em função da importância do método que mudou a prática 

da medicina cardiovascular melhorando a prevenção, o diagnóstico e o 

tratamento das doenças cardiovasculares. É a modalidade de imagem mais 

utilizada na cardiologia clínica, permitindo uma rápida e abrangente avaliação da 

anatomia e função cardíaca e vascular8. Devido sua relevância para cardiologia 

e outras especialidades, várias sociedades de cardiologia e ecocardiografia têm 

dado ênfase ao treinamento, onde estabeleceram níveis distintos do mesmo, 

além de competências e conteúdos curriculares mais apropriados.  

 O American College of Cardiology (ACC) e a American Society of 

Echocardiography (ASE) reuniram um comitê e elaboraram um documento (Task 

Force 5) que definiram o treinamento em Ecocardiografia para residentes e 

especialistas em 03 níveis: O nível I é um treinamento básico direcionado para 

todos os residentes de cardiologia, dentro do programa de residência; enquanto 

que os níveis II e III são direcionados para especialistas em ecocardiografia, 

demandando maior tempo de aperfeiçoamento e maior número de exames 

realizados. O nível I é um nível inicial de competência e interpretação da 

ecocardiografia transtorácica, definindo o tempo de treinamento, os conteúdos 

relevantes e a quantidade de exames que devam participar e realizar sob 

supervisão9,10.  

 A Canadian Cardiovascular Society (CCS) e a Canadian Society of 

Echocardiography (CSE) publicaram em 2010 uma diretriz para treinamento 

médico e manutenção de competências em Ecocardiografia Adulta, divididas em 

03 níveis de treinamento e proficiência, sendo no Nível I (proficiência em 

Ecocardiografia transtorácica direcionada) que apresenta como público alvo 

profissionais que compreendem o papel da ecocardiografia na pratica clínica, 

sendo recomendado para médicos que utilizam o ecocardiograma na sua rotina 

(médicos em treinamento cardiovascular, em terapia intensiva, anestesistas e 

programas de residência em medicina de emergência)11.  

 A European Association of Echocardiography (EAE) desenvolveu uma 

proposta de treinamento, competência e melhoria da qualidade da 

ecocardiografia clínica moderna, em acordo com os princípios descritos no Core 

Curriculum da European Society of Cardiology (ESC). O treinamento em 

ecocardiografia contemplam dois níveis, o básico e o avançado, onde são 
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descritas as competências de cada nível, o conteúdo programático dos casos 

necessários para compreensão e aquisição de habilidades, duração e número 

mínimo de estudos necessários. O nível básico deve ser alcançado por todo 

cardiologista geral com potencial de utilizar a ecocardiografia na decisão clínica 

e manejo do paciente; o nível avançado é direcionado para cardiologistas que 

desejam se subespecializar em ecocardiografia8. 

 Estudos comprovam a necessidade cada vez mais precoce da 

incorporação de treinamento em ecocardiografia para médicos residentes em 

cardiologia e residentes não cardiologistas (terapia intensiva, medicina interna, 

medicina de urgência e anestesiologia)11-14. Outros estudos demonstram o 

benefício da ecocardiografia direcionada como complementação do exame físico 

para estudantes de medicina, melhorando o raciocínio clínico e a acurácia 

diagnóstica15-17. Mesmo com treinamentos já estabelecidos como o CLUE 

(Cardiovascular Limited Ultrasound Examination), utilizado na formação 

curricular dos médicos residentes de medicina interna de algumas instituições 

nos Estados Unidos, existe uma perda das habilidades adquiridas ao longo do 

treinamento após o término da residência, sugerindo a necessidade de uma 

reciclagem periódica dos conteúdos e aquisição das imagens18.  

 Quando comparamos os conhecimentos, as habilidades, os 

comportamentos e atitudes necessárias para o treinamento em Ecocardiografia 

na formação do cardiologista no Brasil, determinados pela SBC, com as 

competências e habilidades em Ecocardiografia, determinadas por outras 

sociedades e instituições internacionais, percebemos uma grande discrepância 

nesses treinamentos estabelecidos, demonstrando uma grande fragilidade de 

informações, metodologias, programas e conteúdo da diretriz nacional, 

carecendo de uma atualização e aperfeiçoamento, com informações mais 

robustas sobre as competências necessárias em Ecocardiografia para a 

formação do Residente de Cardiologia.  

 Desta forma, essa lacuna entre o que é preconizado na formação dos 

residentes de cardiologia no Brasil, baseado na I Diretriz da SBC sobre 

processos e competências para a formação em Cardiologia no Brasil e o que é 

preconizado por outras sociedades internacionais como ACC, CCS e a EAE, 

motivou esse projeto de treinamento sistematizado, incluindo a definição não 

somente das estratégias de ensino e de avaliação do residente, bem como da 
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definição dos conteúdos mínimos relevantes para formação em ecocardiografia 

para o residente de cardiologia. A literatura médica disponível demonstra o 

benefício e a necessidade de um treinamento padronizado em ecocardiografia, 

seja como parte da formação curricular, seja como treinamentos direcionados 

para situações de urgência/emergência, além de estudos para aquisição de 

competências e validações curriculares, tanto para residentes de cardiologia, 

residentes não cardiologistas e estudantes da graduação médica. 

 O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) é uma instituição tradicional de ensino, cenário 

de prática para inúmeros cursos de graduação e pós-graduação, com 

residências médicas e multiprofissionais. Uma parcela significativa desses 

cursos de graduação e pós-graduação nele inseridos tem currículos baseado em 

conteúdo e aquisição de conhecimentos com ênfase nos processos. 

Predominam a aprendizagem centrada no professor, que define os conteúdos, a 

organização e o fluxo do aprendizado, com os resultados do processo de 

aprendizagem aferidos mediante o emprego prioritário da avaliação somativa.  

 Esses processos de ensino-aprendizagem no HUOL vêm sendo 

modificados, tanto no curso de graduação de medicina como nas Residências 

Médicas, buscando a construção de currículos ou programas educacionais 

orientados por competência, selecionando conteúdos que possam ser 

mobilizados na prática clínica e aprendizado, buscando o aprimoramento 

profissional e a qualidade do serviço prestado à sociedade. 

Recentemente, essa preocupação com a elaboração de Matriz de 

Competência para Residência Médica em Cardiologia, foi objeto de estudo de 

Pita et al, que implantou a Matriz de competência para Residência Médica em 

Cardiologia da UFRN, apresentada como produto de Mestrado em Ensino na 

Saúde na instituição. Durante a implementação da matriz ficou claro o destaque 

de conteúdos e competências mínimas necessárias para a formação do 

Residente médico em Cardiologia e o ganho no processo de aprimoramento 

pedagógico de preceptores e docentes envolvidos com a formação do 

especialista19. 

 O Setor de Ecocardiografia do HUOL recebe residentes em cardiologia da 

própria instituição desde o credenciamento do programa em 2010, bem como de 

programas de residência médica em cardiologia de outros serviços. Anualmente 
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são distribuídos oito residentes no sistema de rodízio de quatro semanas. As 

atividades desenvolvidas para esse treinamento ocorrem predominantemente 

com aulas expositivas e treinamento de exames ecocardiográficos ao acaso, 

sem conteúdos mínimos previamente definidos e sem um sistema avaliativo para 

determinar se realmente houve aquisição de competências.  

 Nesse contexto, tendo em vista a carência de estudos brasileiros quanto 

a formação por competência em ecocardiografia e a necessidade de adequação 

da formação na instituição, este projeto foi desenvolvido visando alcançar um 

modelo de treinamento em ecocardiografia padronizado, com utilização de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, com base em uma Matriz de 

Competências em ecocardiografia. 
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2. OBJETIVOS  

 

Geral: Sistematizar o processo de ensino-aprendizagem com base na formação 

por competências em ecocardiografia no programa de Residência Médica em 

Cardiologia do Hospital Universitário Onofre Lopes.  

 

Específicos:  

1 – Definir a matriz curricular para a formação por competência em 

ecocardiografia dos residentes de cardiologia;  

2 – Capacitar os preceptores do serviço para o treinamento e a avaliação do 

residente, utilizando métodos ativos de ensino-aprendizagem;  

3 – Iniciar o processo de avaliação por competências dos residentes em um novo 

programa de treinamento em Ecocardiografia utilizando metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem.  
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3. METODOLOGIA  

 Trata-se de estudo exploratório, prospectivo e descritivo, que envolveu os 

residentes da cardiologia do HUOL, em estágio obrigatório no Setor de 

Ecocardiografia, os residentes em estágio opcional provenientes de outras 

instituições nacionais e os preceptores de ecocardiografia do programa de 

residência médica em Cardiologia em atividade no Hospital Universitário Onofre 

Lopes, sendo desenvolvido nas seguintes etapas e ilustrado pelo desenho do 

estudo (figura 1):  

 

 

Figura 1 – Desenho do estudo ao longo do tempo 

 

 

3.1. Primeira etapa – revisão da literatura 

 A revisão da literatura disponível, bem como dos documentos de livre 

acesso sobre a formação em cardiologia disponíveis na internet objetivou 

analisar documentos como a estrutura curricular, projeto pedagógico e ementas 

de componentes curriculares sobre o tema, para definir os conteúdos 

programáticos mais relevantes da Ecocardiografia e definir as competências 

necessárias em ecocardiografia transtorácica para a formação do residente 

médico em cardiologia.  
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3.2. Segunda etapa – instrumento avaliativo 

 

3.2.1. Apresentação e capacitação dos preceptores 

 Instrumentos ou ferramentas avaliativas, tanto com características 

formativas quanto somativas, fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, 

sendo necessárias para atingir os objetivos de um treinamento padronizado e 

assegurar a aquisição de competências determinadas.  

 Os conhecimentos, habilidades e atitudes dos residentes de cardiologia 

eram avaliados diariamente no Setor de Ecocardiografia do Centro de 

Diagnóstico por Imagem (CDI), mas não de forma padronizada, e seus 

resultados não eram formalmente documentados. Diante desse quadro, foi 

apresentado e proposto para a equipe de preceptores de ecocardiografia do 

HUOL a incorporação de um instrumento avaliativo, o DOPS (Direct Observed 

Procedural Skills – observação direta de habilidades em procedimentos) para a 

avaliação formativa dos residentes de cardiologia em seu ambiente de 

treinamento. 

 O DOPS é uma ferramenta avaliativa que foi desenvolvida e validada pelo 

Royal College of Physicians, sendo um instrumento bastante confiável, que 

permite uma observação direta e instantânea em próprio ambiente de trabalho. 

Uma das principais características desse instrumento é a capacidade de 

autoavaliação, ajudando o aluno a reconhecer suas deficiências, buscando e 

desenvolvendo habilidades para melhorar seu desempenho, participando 

ativamente no seu processo de aprendizagem, reforçando sua independência e 

autonomia nesse processo. Outra importante característica da ferramenta DOPS 

é seu grande valor educacional pela oportunidade de feedback, fornecendo aos 

alunos informações sobre seu progresso e aprendizado, suas necessidades, 

destacando pontos fortes e identificando suas fraquezas20. 

 Alguns estudos destacam que o tempo necessário para aplicação do 

DOPS, incluindo o tempo de feedback aumenta em média um terço a duração 

do procedimento total21 e a média de tempo necessário para cada avaliador 

completar o formulário de feedback, é de aproximadamente 6 minutos para 

residentes de radiologia22. Assim, sua aplicação causa pouco alargamento na 

duração do exame, sem prejuízo para os pacientes e com um tempo de feedback 

curto, frente ao enorme benefício e ganho para os residentes. 
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 Inicialmente foi adaptado pela equipe coordenadora (pesquisador e 

orientadora) o modelo do instrumento avaliativo DOPS, com as competências a 

serem avaliadas. A avaliação DOPS foi desenvolvida com descrições individuais 

sobre dez domínios principais: conhecimento prévio; consentimento informado; 

preparação pré-procedimento; habilidade técnica; técnica de assepsia; vigilância 

para complicações; conduta pós-procedimento; comunicação; profissionalismo; 

e habilidade geral (conjunto). Além dos domínios, o DOPS permite uma 

avaliação do desempenho global para realizar o procedimento em avaliação, 

permite uma autoavaliação do residente e o feedback positivo e construtivo, além 

de sugestões para alcançar a competência (Apêndice 1). 

 A capacitação dos preceptores ecocardiografistas foi proposta e realizada 

pelo pesquisador e orientador, através de um “curso de atualização em avaliação 

de desempenho do residente em cenário real na cardiologia: direct observation 

of procedural skills (DOPS)”, com duração de 30 horas (Apêndice 2). 

 Em um primeiro encontro com a equipe de Ecocardiografia do HUOL, 

realizado no dia 23 de abril de 2018, foram discutidos o papel da avaliação com 

finalidade formativa e ênfases em competências clínicas, com apresentação e 

capacitação dos preceptores para o uso do DOPS como instrumento a avaliativo.  

 Após a apresentação do instrumento avaliativo DOPS e seus principais 

domínios, foram entregues a ficha descritiva para que cada especialista 

descrevesse o que seria necessário e imprescindível no processo de avaliação 

dos residentes, respeitando os domínios previamente determinados pelo 

pesquisador e orientadora (Apêndice 3). 

 Todas as descrições e as competências a serem avaliadas, sugeridas 

pelos especialistas para cada domínio da avalição pelo DOPS foram agrupadas 

e anexadas à ficha descritiva, sendo posteriormente reapresentadas para toda 

equipe de ecocardiografia do CDI/HUOL, obtendo total concordância (Apêndice 

4). Ficou acordado que qualquer preceptor poderia aplicar o DOPS e que os 

residentes seriam submetidos à avaliação na metade do rodízio e ao final do 

rodízio mensal. A aplicação do DOPS teve início no mês de maio de 2018, 

durante a parte prática do curso de atualização. 

 Ao final do Curso de atualização, foi apresentada ainda a Matriz de 

Competências em Ecocardiografia para o especialista em cardiologia, como 

proposta para a elaboração de um Currículo em Ecocardiografia para o residente 
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de Cardiologia, divididos em três níveis de competências e em cada nível 

destacando os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias. Cada médico 

preceptor ecocardiografista ficou com um modelo da matriz para preenchimento 

de espaços específicos, estratégias de ensino e de avaliação dos residentes, 

assim como questionário para concordância ou não com os tópicos envolvidos 

(Apêndice 5). Assim, teve início a etapa de consenso da matriz de competência, 

apresentada em maior profundidade na sessão 3.3. 

 

3.2.2. Aplicação do DOPS  

 O rodízio dos residentes de cardiologia no Setor de Ecocardiografia do 

HUOL, tanto do primeiro ano (R1), quanto do segundo ano (R2), são definidos 

pelo supervisor do Programa de Residência Médica em Cardiologia do HUOL. O 

serviço de ecocardiografia recebe também residentes de outras instituições 

nacionais em rodízios optativos, mediante contato e agendamentos prévios, via 

Comissão de Residência Médica (COREME) do HUOL, com duração média de 

04 semanas. Estes residentes externos a instituição são submetidos às mesmas 

atividades e treinamentos, sem qualquer distinção.  

 Os residentes no primeiro dia de estágio no Setor de Ecocardiografia são 

apresentados à equipe médica, de enfermagem e colaboradores, assim como a 

todos os protocolos e rotinas do setor, bibliografia e principais diretrizes utilizadas 

no serviço, sendo compartilhado material de acesso ao Google Drive do Setor 

de Ecocardiografia, disponibilizando assim todo o conteúdo relevante para o 

treinamento. Nesse momento inicial, também foram informados sobre o sistema 

avaliativo e disponibilizado o TCLE (Apêndice 6), onde constava uma 

explanação minuciosa sobre o projeto e aplicação do DOPS, destacando a 

característica formativa e não somativa do instrumento, sendo fornecido as 

competências que seriam avaliadas. 

Em cada instrumento de avaliação consta a identificação do residente e o 

programa de residência que ele está inserido, já pensado na ampliação para 

outras residências, como as de Terapia Intensiva e de Urgência/Emergência, 

assim como o programa de Especialização em Ecocardiografia, que é uma 

perspectiva futura.  

 Na aplicação do DOPS, o preceptor escolhe o cenário, podendo ser no 

próprio serviço de diagnóstico por imagem – ECO/CDI, Unidade de Terapia 
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Intensiva (UTI), ambiente simulado ou outros, indica o foco da avaliação 

(procedimentos prévios ao exame, habilidade técnica, procedimento pós-exame 

ou todo o procedimento realizado), o nível de complexidade do caso (baixa, 

média ou alta), além de caracterizar o exame em eletivo ou de urgência. No 

instrumento avaliativo, ainda há espaço disponível para uma descrição resumida 

do caso/procedimento realizado (Apêndice 1). 

Os domínios para avaliar os residentes, conforme o DOPS são: 

  1. Conhecimento prévio; 

  2. Consentimento informado; 

  3.Preparação pré-procedimento; 

  4.Habilidade técnica; 

  5.Técnica de assepsia; 

  6.Vigilância para complicações; 

  7.Conduta pós-procedimento; 

  8.Comunicação; 

  9.Profissionalismo/ Relação Médico-paciente; 

  10.Habilidade geral (todo o conjunto). 

 Para cada domínio descrito, o residente recebe uma pontuação, que varia 

de 1 a 9, não com característica somatória, mas para graduação em uma escala 

de avaliação: insatisfatória (1 a 3), satisfatória (4 a 6) e acima do esperado (7 a 

9). Essa escala de pontuação/graduação ajuda a comparação com avaliações 

anteriores e posteriores do mesmo residente, buscando seu crescimento e 

aperfeiçoamento. 

 O desempenho global do procedimento realizado pelo residente também 

recebe uma pontuação de 1 a 9, que caracteriza que nível de supervisão o 

residente precisa para realizar esse procedimento, sendo: de 1 a 3 – o residente 

precisa do supervisor na sala; de 4 a 6 – o residente precisa do supervisor no 

hospital; 7 a 9 – o residente poderia realizar o procedimento de forma 

independente e sem supervisão direta. 

 A autoavaliação do aluno é descritiva e importantíssima para a aquisição 

do seu autoconhecimento e autoanalise, na tentativa dele próprio saber 

identificar suas falhas e suas virtudes, em cada passo ou domínio desenvolvido, 

facilitando o processo de feedback. Durante esse processo, o avaliador deverá 
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responder no que o residente foi bem, no que precisa melhorar e dar as 

sugestões para que ele alcance determinadas competências. 

Os procedimentos são selecionados livremente pelos preceptores, que 

procuram estabelecer a complexidade e o tempo necessário para realização, de 

acordo com o nível de formação e as necessidades do próprio residente; aos 

residentes do segundo ano, podem ser aplicados casos mais complexos e que 

exigem uma maior habilidade e conhecimento. 

 

3.3. Terceira etapa – consenso sobre a Matriz de Competência 

 A elaboração da Matriz de Competência em ecocardiografia para o 

residente de cardiologia teve início na etapa 3.1, durante a capacitação dos 

preceptores e docentes.  

 A construção da matriz teve como objetivo primordial o enfoque nas 

competências essenciais para o treinamento em ecocardiografia pelo residente 

médico em cardiologia do HUOL/UFRN e baseou-se no perfil definido e nas 

competências gerais e específicas existentes na diretriz da Sociedade Brasileira 

de Cardiologia e nas principais diretrizes internacionais, verificando as 

semelhanças dos principais domínios.  

 Para obtenção do consenso da Matriz de Competências foi necessária a 

descrição de todo o processo de trabalho e a opinião do grupo de profissionais 

especializados, formado pelos médicos ecocardiografistas do HUOL. 

Inicialmente foi elaborado um modelo contendo três grandes grupos de 

competências (competências 1, 2 e 3) para o treinamento em ecocardiografia 

para o residente da cardiologia, sendo que em cada grupo foram descritos os 

três grandes eixos da competência (conhecimento, habilidades e atitudes). Para 

cada uma das competências listadas foram descritos domínios com os 

conhecimentos necessários, as habilidades e as atitudes, podendo ser 

demonstradas e avaliadas de forma prática.  

Essa versão inicial da matriz, foi elaborada pela equipe de pesquisadores 

do projeto, baseada em consensos e diretrizes internacionais,8,9,11, sendo 

adaptado em 03 domínios de competências:  

• Competência 1 – Princípios físicos e biológicos da ecocardiografia, 

modalidades ecocardiográficas (transtorácico, transesofágico, 

ecocardiografia tridimensional, sob estresse físico e farmacológico, 
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Doppler Tissular, Speckle tracking), indicações e aplicações, limitações, 

janelas e cortes ecocardiográficos. 

• Competência 2 – Ecocardiografia transtorácica essencial: doenças 

isquêmicas, doenças valvares, cardiomiopatias, hipertensão, 

emergências etc. 

• Competências 3 – Profissionalismo, relação interpessoal e habilidade de 

comunicação. 

 As competências apresentadas foram norteadas pela pergunta: “O que o 

residente deve saber?” e sendo subdivididas em conhecimentos, habilidades e 

atitudes. A sequência de elaboração da matriz foi guiada pelas contribuições dos 

especialistas em ecocardiografia, que, além de concordar ou não com as 

competências apresentadas na matriz, tiveram que apresentar estratégias de 

ensino (como vou ensinar?) e de avaliação (como saber se alcançou essa 

competência?) 

Para a obtenção do consenso entre os especialistas e posterior validação 

da matriz de competências foi utilizada a Metodologia Delphi modificada. 

 Na sua formulação inicial, o Delphi, é uma técnica utilizada para buscar 

um consenso de opiniões de um grupo de especialistas a respeito de eventos 

futuros. Conceitualmente, o método é bastante simples, pois trata-se de um 

questionário interativo que circula repetidas vezes por um grupo de peritos23. Na 

educação, a técnica Delphi tem sido utilizada para selecionar competências, 

objetivos, conteúdos de cursos ou de disciplinas, dos currículos dos cursos da 

área da saúde, principalmente dos cursos de Medicina e Enfermagem24
. No 

Delphi modificado, a primeira rodada pode ser constituída por meio de grupos 

focais ou entrevistas face a face, cujos dados obtidos serão analisados por meio 

da análise de conteúdo, ou ainda, por um formulário estruturado com perguntas 

quantitativas baseadas na literatura ou em alguma pesquisa anterior25. Na 

técnica convencional, há necessidade de se fazer cinco rodadas; na modificada, 

o questionário circula por, no mínimo, duas vezes, e raramente são necessárias 

mais de três rodadas para se alcançar o consenso. O nível de concordância é 

analisado pelo pesquisador e varia de 50-80% nos vários estudos nos quais se 

utiliza o método. 

 A avaliação inicial da Matriz foi realizada individualmente pelos 

especialistas, que receberam o modelo da Matriz com um questionário de 
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concordância (Likert), com o conteúdo elaborado e apresentado, além de 

sugestões de estratégias de ensino e avaliação. Era facultado a ele não opinar 

e incluir sugestões ao final de cada domínio, que seriam reavaliadas por todos 

na fase seguinte (Apêndice 5). 

 

Análise estatística 

Os resultados são apresentados de forma descritiva. Todos os dados 

foram armazenados e tabulados em planilhas Word e Excel, respeitando-se 

o anonimato dos preceptores do Setor de Ecocardiografia do HUOL e dos 

residentes de Cardiologia que foram avaliados pelo DOPS. As avaliações dos 

residentes pelo DOPS foram armazenadas em banco de dados para análise, 

discussão e possível aperfeiçoamento do instrumento. Os percentuais de 

concordância para cada item da Matriz de Competência foram calculados e 

apresentados de forma descritiva, ressaltando a proporção de concordância para 

cada item da matriz. 

 

Aspectos éticos 

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

HUOL) sob CAEE de número 80255617.0.0000.5292, obedecendo a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano, e aconteceu mediante anuência dos participantes: 

preceptores, residentes de cardiologia e pacientes, segundo Termos de 

Consentimentos Livre e Esclarecido (TCLE), individualizado para cada grupo, 

conforme apresentado no anexo 1 e apêndices 6, 7 e 8. 

 As questões éticas que se espera encontrar na observação direta de 

habilidades em procedimento incluem o consentimento informado e explicação 

adequada do procedimento. A avaliação destina-se a incluir apenas 

procedimentos e exames que os residentes de cardiologia geralmente participam 

e realizam no Setor de Ecocardiografia e em outras unidades hospitalares do 

HUOL, como na UTI por exemplo, de acordo com seu nível de treinamento e 

educação médica.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os produtos principais desta dissertação foram:  

1 – Adequação do instrumento avaliativo DOPS para o residente de 

cardiologia no rodízio obrigatório de ecocardiografia, tanto do primeiro ano 

quanto do segundo ano;  

2 – Desenvolvimento pedagógico de docentes e preceptores do Setor de 

Ecocardiografia em métodos ativos de ensino-aprendizagem e a uniformização 

dos conteúdos a serem apresentados, conforme determinado pela Matriz de 

Competência; 

3 – Elaboração da Matriz Competência com a descrição dos conteúdos 

necessários, sistema avaliativo e método de ensino-aprendizagem para o 

residente de cardiologia no Setor de Ecocardiografia do Hospital Universitário 

Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi objeto 

de um artigo submetido à revista “Arquivos Brasileiros de Cardiologia”. 

 

4.1. População do estudo 

 

4.1.1. Preceptores 

 Todos os preceptores e docentes do Serviço de Ecocardiografia do 

CDI/HUOL foram convidados e concordaram em participar do estudo. A equipe 

é composta por 07 médicos ecocardiografistas, sendo 04 com ênfase em 

cardiopatia do adulto, 01 ecocardiografista cardiopediatra e 02 com atuação em 

ecocardiografia adulta e pediátrica. Todos os preceptores atuam no mesmo 

ambiente físico, dividindo e compartilhando os mesmos equipamentos de 

ecocardiografia e a mesma equipe de apoio, composta por enfermeiros, técnicos 

de enfermagem, recepcionistas, digitadores e maqueiros. A exceção se faz com 

relação a uma médica preceptora, que atua especificamente na área de 

pediatria, sendo praticamente a única a realizar os exames da UTI pediátrica. 

 Observa-se heterogeneidade em relação a faixa etária dos participantes, 

variando de 35 a 57 anos (média de 48 anos) e o tempo de atuação em 

ecocardiografia de 05-30 anos (mediana de 23 anos), com experiências em 

todas as modalidades ecocardiográficas. Todos têm um histórico de atuação na 

ecocardiografia e grande experiência, com formação de alta qualidade nas mais 

conceituadas instituições nacionais.  Dois preceptores são pós-graduados com 
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mestrado, sendo um acadêmico voltado à gestão e outro em andamento, voltado 

ao ensino na saúde. Um dos preceptores é também docente da instituição. Em 

relação ao tempo de atuação dos especialistas em ecocardiografia na 

preceptoria, as atividades começaram em 2010, concomitantemente com o início 

do Programa de Residência Médica em Cardiologia do HUOL; aproximadamente 

70% dos ecocardiografistas tem mais de 05 anos de preceptoria (figura 2). 

 

 

Figura 2 – Tempo de preceptoria dos especialistas no HUOL (n=6) 

 

A profundidade do conteúdo apresentado no curso foi avaliada pelos 

participantes como avançado e na medida correta em relação ao que já traziam 

quanto ao conhecimento e às habilidades prévias sobre os temas abordados 

(figura 3). 

Figura 3 – Avaliação do conteúdo do curso pelos participantes (n=6) 
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De forma semelhante, todos os participantes consideraram ter havido 

melhoria do conhecimento e habilidades após o curso (figura 4). 

Figura 4 – Autoavaliação dos participantes quanto ao envolvimento e aquisição 

de conhecimento e/ou habilidades durante o curso (n=6). 

 

4.1.2. Residentes 

 Foram avaliados, no período de maio a novembro de 2018, dez (100%) 

residentes de cardiologia, sendo: 04 residentes do segundo ano (R2) do HUOL, 

03 residentes do primeiro ano (R1) do HUOL e 03 residentes de cardiologia 

externos ao HUOL (todos R2), em estágio opcional. Todos foram submetidos a 

avaliação pelo DOPS, como ferramenta de avaliação e aquisição de 

competências (figura 5). 

 

 

     Figura 5 – Residentes submetidos ao instrumento avaliativo DOPS (n=10) 
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4.2. DOPS 

 A avaliação dos residentes de cardiologia em seu rodízio obrigatório ou 

opcional, no setor de Ecocardiografia do HUOL, assim como a padronização do 

que deveria ser avaliado, como parte do processo de ensino-aprendizagem, era 

variável e imprevisível, voltado apenas para uma nota (avaliação somativa) ao 

final do rodízio, sem que houvesse uma preocupação em garantir a aquisição de 

competências mínimas para a sua formação e aperfeiçoamento. 

 A apresentação para equipe de uma avaliação com características 

formativas, incorporada ao processo de ensino-aprendizagem, trouxe uma 

reflexão sobre as estratégias de ensino na ecocardiografia do HUOL, buscando 

o que obrigatoriamente o residente deveria aprender e não apenas receber as 

informações e ensinamentos ao acaso. 

 Dentro dos itens/domínios do DOPS que utilizamos para avaliar os 

residentes, a construção coletiva e a descrição dos especialistas em 

ecocardiografia do HUOL das competências avaliadas foi fundamental para que 

a equipe se apropriasse do instrumento e facilitasse a sua aplicação. 

 Durante o treinamento e a rotina diária, percebemos um maior interesse 

dos ecocardiografistas com mais tempo de preceptoria, assim como uma maior 

facilidade na aplicação do instrumento; contudo, o formato descritivo das 

competências permite uniformizar e diminuir vícios e diferenças nas avaliações 

dos residentes. 

 A observação direta de habilidades clínicas e/ou em procedimentos é uma 

avaliação chave na estratégia de educação médica baseada em competências, 

sendo essencial para a educação de profissionais de saúde, assegurando que 

todos os alunos sejam competentes em domínios essenciais26. A ecocardiografia 

é um método diagnóstico realizado em tempo real, que permite sua observação 

direta durante todo o procedimento realizado.  

 Foram realizados 12 encontros avaliativos no total, sendo que apenas 02 

residentes de cardiologia tiveram duas avaliações com intervalos de 15 dias, que 

era a proposta inicial do projeto (uma avaliação na segunda semana e outra na 

quarta e última semana do rodízio). Alguns fatores influenciaram negativamente 

para não conseguir atingir a proposta inicial de duas avaliações por residente: 1 

– Os primeiros dois residentes avaliados pelo DOPS já estavam na terceira 

semana do mês de maio de 2018 quando começamos a aplicar o instrumento 
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avaliativo; 2 – Um dos residentes externos ao HUOL precisou se ausentar por 

problemas pessoais antes do término do rodízio no Setor de Ecocardiografia; 3 

– Nos meses de junho e julho alguns preceptores mais envolvidos com o projeto 

entraram de férias, comprometendo a aplicação do instrumento. 

 Todas as avaliações realizadas tiveram como cenário o próprio Serviço 

de Diagnóstico por Imagem (Setor de Ecocardiografia), mesmo tendo a opção 

de realizar em qualquer outro cenário hospitalar (UTI, enfermarias etc.), muito 

provavelmente pela comodidade do ambiente, suporte técnico de enfermagem e 

qualidade superior dos equipamentos disponíveis no setor, em comparação com 

o equipamento disponível na UTI, por exemplo. As avaliações realizadas 

também foram em circunstâncias eletivas e nenhuma em caráter de urgência. 

 Quanto ao foco da avaliação, 75% visaram todo o procedimento 

ecocardiográfico, desde a chegada do paciente, a realização do procedimento 

propriamente dito, até a liberação do paciente da sala de exame, passando por 

todos os domínios de avaliação (Figura 6); destes procedimentos realizados, 

64% foram de baixa complexidade (Figura 7).  

 

 

Figura 6 – Foco da avaliação nos encontros com o DOPS (n=12). 
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Figura 7 – Complexidade dos casos nos encontros com o DOPS (n=12). 

  

 Quando analisamos as competências que os residentes foram 

submetidos nos 12 encontros avaliativos realizados pelo DOPS, percebemos 

uma grande predominância de avaliações satisfatórias em todos os domínios 

analisados (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8 – Estrato de avaliação dos residentes nos encontros DOPS (n=12). 
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Na avaliação global de desempenho dos residentes de cardiologia, 

observamos que todos necessitam de supervisão em sala, pois o foco do 

treinamento é a aquisição de competências para o cardiologista geral e não para 

o especialista em ecocardiografia. 

 Os residentes não tiveram dificuldades nas autoavaliações, todas 

realizadas com clareza e objetividade, destacando: 1 – dificuldade de 

habilidades técnicas no manuseio dos transdutores e de estabilização das 

imagens ecocardiográficas; 2 – conseguiram identificar as estruturas cardíacas 

normais com certa facilidade; 3 – alguns residentes referiram constrangimento 

devido as mamas das pacientes femininas; 4 – todos referiram que conseguiram 

aperfeiçoar suas habilidades e que melhorariam progressivamente com maior 

tempo de treinamento. 

 O feedback foi nitidamente facilitado pela autoavaliação do residente, 

sendo destacado o conhecimento prévio do residente como o principal ponto 

positivo, a ausência de habilidade técnica no manuseio dos equipamentos, como 

principal ponto negativo, e a necessidade de um maior tempo de treinamento, 

como sugestões para adquirir uma maior competência e aperfeiçoamento 

técnico. 

 A duração de um exame ecocardiográfico é variável de acordo com a 

complexidade do caso, mas em média dura aproximadamente 20 minutos. O 

tempo de realização do exame ecocardiográfico pelo residente de cardiologia 

durante os encontros avaliativos ficou na média de 25 minutos, enquanto que o 

tempo médio do retorno foi de 5,6 minutos, muito próximo dos valores 

encontrados na literatura para os residentes de Radiologia, que aumenta o 

tempo total do exame, incluindo o feedback em 1/3 do tempo habitual e a 

duração deste é de aproximadamente 06 minutos21,22. 

 Apesar da ecocardiografia ser um método de imagem que utiliza o 

princípio do ultrassom, a dinâmica cardíaca e a complexidade do órgão, mantém 

sua especialização na grande maioria dos centros formadores, restrito a área da 

cardiologia. Não encontramos na literatura médica a aplicação do DOPS como 

instrumento avaliativo na Ecocardiografia, diferentemente da sua aplicação em 

outras áreas que utilizam a ultrassonografia e outros métodos de imagem na 

especialidade de Radiologia, fato que ressalta o caráter inovador do estudo. 
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 Os residentes de Radiologia têm suas competências adquiridas no próprio 

ambiente de trabalho e sempre próximo aos supervisores e preceptores. O 

conhecimento e as habilidades no local de trabalho são avaliados diariamente. 

Na radiologia, os métodos baseados em desempenho e a observação direta de 

habilidades em procedimentos são ideais na avaliação e aquisição de 

competências, já sendo aplicados frequentemente21. 

 Esse estudo permitiu o desenvolvimento de um instrumento avaliativo 

formativo, como parte do processo de ensino-aprendizagem para o residente de 

Cardiologia do Hospital Universitário Onofre Lopes, buscando aquisição de 

competências mínimas em ecocardiografia necessárias para sua formação 

médica de cardiologista geral, com conteúdo previamente determinado e 

metodologia ativa de ensino, dentro do próprio ambiente de trabalho. 

  

4.3. Matriz de Competências  

Foram entregues o modelo da Matriz de Competência (Apêndice 5), para 

cada um dos seis preceptores ecocardiografistas, sendo composto pelo 

questionário de concordância (Likert), com todo o conteúdo elaborado pela 

equipe pesquisadora, além dos espaços específicos para as sugestões das 

estratégias de ensino e de avaliação para cada domínio, sendo também 

facultado aos especialistas não opinar, caso assim desejassem. Ficou acordado 

com toda a equipe envolvida no projeto, devolver o questionário após prazo 

máximo de duas semanas. 

Dentre os preceptores que compuseram o painel de especialistas do 

projeto, apenas um não conseguiu devolver a matriz para integrar o consenso, 

mesmo tendo sido disponibilizado o questionário da Matriz de Competências por 

outras duas vezes, em períodos diferentes e sob o apelo do pesquisador. Assim, 

um dos preceptores foi excluído por não devolver a versão inicial da Matriz, 

apesar de repetidas solicitações. O painel de especialistas foi constituído por 05 

participantes (83,3%) dos selecionados inicialmente.  

 Após as devolutivas espontâneas dos especialistas, foi observada uma 

elevada taxa de concordância, com mais de 50% entre todas as competências e 

domínios apresentados, sendo necessária apenas uma modificação textual 

isolada, para aumentar a taxa de concordância em uma habilidade específica, 

que já se encontrava acima de 50%. Devido a elevada taxa de concordância com 
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grande convergência de opiniões entre o grupo de especialistas que 

responderam ao questionário, o consenso foi obtido já na primeira rodada, sendo 

em vários itens com taxa de 100% de concordância, conforme quadros de 1 a 3. 
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Quadro 1 – Taxa de concordância dos ecocardiografistas considerando a Competência 1 da matriz de competência dos 

residentes de cardiologia em rodízio no Setor de Ecocardiografia do CDI/HUOL. 

 

Competência 1 Conhecimentos 
Concordância (%)* 

1 2 3 4 5 

 
Princípios físicos e 
biológicos da 
ecocardiografia; 
modalidades 
ecocardiográficas 
(transtorácico, 
transesofágico, 
ecocardiografia 
tridimensional, sob estresse 
físico e farmacológico, 
Doppler Tissular, Speckle 
tracking); indicações e 
aplicações, limitações, 
janelas e cortes 
ecocardiográficos. 

Compreender os princípios físicos básicos da ultrassonografia e 
entender o efeito Doppler. 

0 0 0 40 60 

Conhecer os equipamentos e transdutores utilizados para obter as 
imagens ecocardiográficas. 0 0 0 40 60 

Conhecer as indicações clínicas e as recomendações da 
ecocardiografia, baseada na Diretriz das Indicações da 
Ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e 
das principais diretrizes internacionais. 

0 0 0 20 80 

Conhecer as novas tecnologias e modalidades ecocardiográficas, 
como a ecocardiografia tridimensional, o Doppler Tissular e o 
Speckle Tracking. 

0 0 0 40 60 

Conhecer as limitações técnicas e potenciais artefatos do exame 
ecocardiográfico. 

0 0 0 20 80 

Conhecer as principais janelas e cortes ecocardiográficos do 
exame transtorácico. 

0 0 0 20 80 

Conhecer os parâmetros de avaliação da função sistólica global e 
segmentar do ventrículo esquerdo, e seus métodos quantitativos. 0 0 0 20 80 

Conhecer os parâmetros de avaliação da função diastólica do 
ventrículo esquerdo. 0 0 0 80 20 

Competência 1 Habilidades 
Concordância (%)* 

1 2 3 4 5 

Princípios físicos e 
biológicos da 
ecocardiografia; 
modalidades 

Ilustrar o princípio da formação das imagens ultrassonográficas e 
aplicar exemplos do efeito Doppler. 0 0 20 60 20 

Diferenciar e manejar os transdutores utilizados para obtenção e 
aquisição das imagens. 0 0 0 40 60 
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ecocardiográficas 
(transtorácico, 
transesofágico, 
ecocardiografia 
tridimensional, sob estresse 
físico e farmacológico, 
Doppler Tissular, Speckle 
tracking); indicações e 
aplicações, limitações, 
janelas e cortes 
ecocardiográficos. 

Interpretar o resultado de um exame ecocardiográfico 
transtorácico, de acordo com a indicação clínica do paciente. 
Saber as aplicações e indicações mais comuns dessas novas 
tecnologias ecocardiográficas. 

0 40 0 20 40 

Saber as aplicações e indicações mais comuns dessas novas 
tecnologias ecocardiográficas. 

0 0 0 60 40 

Identificar limitações técnicas durante realização de alguns 
exames e mostrar possíveis artefatos. 

0 0 20 20 60 

Obter as janelas ecocardiográficas paraesternal, apical, subcostal 
e supraesternal. 0 0 0 40 60 

Analisar qualitativamente o grau da função sistólica global e 
segmentar do ventrículo esquerdo.  
Aplicar as técnicas de avaliação quantitativa da fração de ejeção 
pelos métodos de Teicholz e Simpson, dP/dT e sinais indiretos de 
disfunção. 

0 0 20 40 40 

Calcular as velocidades da onda “E”, da onda “A” e sua relação. 
Classificar o grau de disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. 0 0 0 80 20 

Competência 1 Atitudes 
Concordância (%)* 

1 2 3 4 5 

Princípios físicos e 
biológicos da 
ecocardiografia; 
modalidades 
ecocardiográficas 
(transtorácico, 
transesofágico, 
ecocardiografia 
tridimensional, sob estresse 
físico e farmacológico, 
Doppler Tissular, Speckle 
tracking); indicações e 
aplicações etc. 

Zelar pelos equipamentos e limpar os transdutores de forma 
adequada após o término dos exames. 0 0 0 40 60 

Verificar as indicações clínicas nas solicitações médicas e 
complementar a informações com história clínica direcionada e 
exame físico, quando necessário. 

0 0 0 20 80 

Buscar cortes ecocardiográficos alternativos e de forma 
direcionada para indicação clínica do paciente. 

0 0 20 40 40 

Buscar cortes ecocardiográficos alternativos, quando não for 
possível janelas ecocardiográficas convencionais. 

0 0 20 40 40 

Perceber a necessidade de complementação com outra técnica 
ecocardiográfica, como o Doppler Tissular e empregar algoritmos 
de classificação. 

0 20 0 40 40 

*1=Discordo totalmente; 2=Discordo; 3=Nem concordo, nem discordo; 4=Concordo; 5=Concordo totalmente 
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Quadro 2 – Taxa de concordância dos ecocardiografistas considerando a Competência 2 da matriz de competência dos 

residentes de cardiologia em rodízio no Setor de Ecocardiografia do CDI/HUOL. 

 

Competência 2 Conhecimentos 
Concordância (%)* 

1 2 3 4 5 

Ecocardiografia 
transtorácica essencial: 
Doenças isquêmicas; 
Doenças Valvares; 
Cardiomiopatias; 
Hipertensão; Emergências  
Etc 

Conhecer os principais achados e características clínicas 
ecocardiográficas das cardiomiopatias, buscando uma correlação 
clínico-ecocardiográfica. 

0 0 0 40 60 

Conhecer as principais achados e alterações ecocardiográficas 
da hipertensão arterial e da miocardiopatia hipertensiva. 0 0 0 40 60 

Conhecer os achados ecocardiográficos da miocardiopatia 
isquêmica, do infarto agudo do miocárdio e as possíveis 
complicações mecânicas pós-infarto (comunicação 
interventricular, disfunção e ruptura de papilar, derrame 
pericárdico, pseudo-aneurisma). 

0 0 0 40 60 

Conhecer as principais valvopatias cardíacas, suas 
fisiopatologias, suas evoluções naturais e seus achados 
ecocardiográficos característicos. 

0 0 0 20 80 

Conhecer as técnicas para avaliar as cavidades direitas e 
quantificação estimada da pressão em artéria pulmonar. 

0 0 0 40 60 

Conhecer os achados da doença pericárdica, derrame pericárdico 
e tamponamento cardíaco. 0 0 0 40 60 

Conhecer as técnicas para avaliar massas cardíacas e suspeita 
de endocardite. 0 0 0 60 40 

Conhecer as técnicas para avaliar doenças da aorta (aneurisma, 
dissecção, úlceras, ateromatose). 

0 0 0 40 60 

Conhecer os achados característicos dos pacientes com doenças 
sistêmicas com envolvimento cardíaco. 

0 0 0 60 40 

Conhecer as indicações e os principais achados 
ecocardiográficos de pacientes com suspeita de eventos 
cardioembólicos, assim como os principais sítios emboligênicos. 

0 0 0 60 40 
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Conhecer a principais cardiopatias congênitas simples e seus 
achados característicos. 0 0 0 60 40 

Competência 2 Habilidades 
Concordância (%)* 

1 2 3 4 5 

Ecocardiografia 
transtorácica essencial: 
Doenças isquêmicas; 
Doenças Valvares; 
Cardiomiopatias; 
Hipertensão; Emergências  
Etc  

Identificar dilatações graves das cavidades cardíacas e identificar 
disfunção ventricular esquerda importante. Classificar as 
miocardiopatias em dilatadas, hipertróficas, restritivas, 
arritmogênica do ventrículo direito e não compactada. 

0 20 0 40 40 

Demonstrar as alterações ecocardiográficas (hipertrofia do 
ventrículo esquerdo, disfunção sistólica, disfunção diastólica, 
dilatação da aorta, cálcio de anel mitral etc). 

0 0 0 40 60 

Diferenciar alterações segmentares do ventrículo esquerdo 
(acinesia, hipocinesia, discinesias e aneurismas). Identificar os 
segmentos ventriculares em seus respectivos cortes. Associar o 
envolvimento segmentar do ventrículo esquerdo ao território 
arterial coronariano envolvido. 

0 0 0 40 60 

Reconhecer doenças valvares aórtica e mitral potencialmente 
significativas, correlacionando com achados do exame físico e da 
ausculta cardíaca. Quantificação das estenoses e insuficiências. 

0 0 0 20 80 

Identificar importante disfunção do ventrículo direito e estimar 
pressão venosa central através da veia cava inferior e PSAP. 0 0 0 40 60 

Diferenciar derrame pericárdico de derrame pleural esquerdo e 
quantificar os derrames pericárdicos em discreto ou importante. 

0 0 0 40 60 

Diferenciar trombos de tumorações intracardíacas. Explicar os 
critérios diagnósticos de endocardites e de trombos. 

0 0 40 40 20 

Demonstrar e quantificar dilatações da aorta ascendente, arco 
aórtico, descendente e abdominal. 

0 0 0 80 20 

Integrar achados ecocardiográficos com a clínica de doenças 
sistêmicas.  0 0 0 60 40 

Pesquisar indícios de doenças cardioembólicas (aumento atrial, 
vegetações, fibrilação atrial, trombos e massas). Saber a 
limitações da ecocardiografia transtorácica. 

0 0 0 60 40 
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Pesquisar as principais doenças congênitas e “Shunts” 
patológicos (valva aórtica bivalvar, coarctação da aorta, 
persistência do canal arterial, comunicação interatrial e 
interventricular). 

0 0 40 20 40 

Competência 2 Atitudes 
Concordância (%)* 

1 2 3 4 5 

 
Ecocardiografia 
transtorácica essencial: 
Doenças isquêmicas; 
Doenças Valvares; 
Cardiomiopatias; 
Hipertensão; Emergências  
Etc 

Buscar resultados ecocardiográficos anteriores e outros exames 
complementares. 0 20 0 20 60 

Verificar as indicações clínicas nas solicitações médicas e 
complementar a informações com história clínica direcionada e 
exame físico, quando necessário. 

0 0 0 40 60 

Buscar exames complementares que ajudem no raciocínio 
diagnóstico e correlação com a doença coronariana (cateterismo 
e coronariografia, angioplastias prévias, revascularização 
miocárdica).  

0 20 0 0 80 

Refletir sobre a febre reumática e a profilaxia para endocardite 
infecciosa. Refletir sobre o melhor momento de intervenção 
cirúrgica ou percutânea, baseado nos consensos e diretrizes. 
Aplicar os métodos de quantificação das valvopatias. 

0 0 0 0 100 

Refletir sobre a possibilidade de hipertensão pulmonar primária 
ou secundária (tromboembolismo pulmonar, comunicação 
interatrial, persistência de canal arterial etc). 

0 0 0 0 100 

Adotar postura proativa e resolutiva em casos de derrame 
pericárdico importante com sinais de restrição diastólica. 

0 0 0 20 80 

Sugerir complementação diagnóstica com exame transesofágico 
e/ou outro método de imagem.  

0 0 0 40 60 

Sugerir complementação diagnóstica com exame transesofágico 
e/ou outro método de imagem.  

0 0 0 60 40 

Questionar sobre exames complementares adicionais e atividade 
de doença sistêmica. 

0 0 20 20 60 

Indicar complementação com ecocardiograma transesofágico 
e/ou outro método de imagem.  

0 0 0 40 60 

*1=Discordo totalmente; 2=Discordo; 3=Nem concordo, nem discordo; 4=Concordo; 5=Concordo totalmente 
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Quadro 3 – Taxa de concordância dos ecocardiografistas considerando a Competência 3 da matriz de competência dos 

residentes de cardiologia em rodízio no Setor de Ecocardiografia do CDI/HUOL. 

 

Competência 3 Atitudes 
Concordância (%)* 

1 2 3 4 5 

 

Profissionalismo, relação 

interpessoal e habilidade 

de comunicação. 

Trabalhar de forma eficaz e eficiente com a equipe do setor de 
ecocardiografia. 

0 0 0 20 80 

Identificar suas deficiências e criar oportunidade de melhorar seu 
desempenho. 

0 0 0 40 60 

Promover a adesão aos consensos e diretrizes nacionais e 
internacionais, com uso criterioso e apropriado. 

0 0 0 20 80 

Interagir respeitosamente com pacientes, acompanhantes e 
familiares e membros da equipe. 

0 0 0 0 100 

Respeitar os aspectos individuais, culturais, étnicos e 
socioeconômicos dos pacientes e familiares. 

0 0 0 0 100 

Comunicar quando necessário, os resultados dos exames a 
médicos e pacientes de maneira eficaz e oportuna. 

0 0 0 0 100 

Registrar as informações relevantes e/ou laudo provisório no 
prontuário do paciente. 

0 0 20 20 60 

Registrar todas as informações, valores, cálculos, descrições, 
observações e conclusões no espelho de laudo ecocardiográfico. 

0 0 0 20 80 

Ter responsabilidade com o seu processo de aprendizagem e o 
processo de ensino dos seus pares e estudantes da graduação, 
estimulando a educação continuada. 

0 0 0 0 100 

*1=Discordo totalmente; 2=Discordo; 3=Nem concordo, nem discordo; 4=Concordo; 5=Concordo totalmente 
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 Como esperado, as sugestões do grupo de especialistas para as 

estratégias de ensino foram voltadas para aulas expositivas e seminários, 

demostrando nossa estrutura curricular e pedagógica tradicional, que vem 

sendo, aos poucos, modificada e aprimorada pela incorporação de metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem. Nas estratégias avaliativas a serem adotadas, 

tivemos grande parte das devolutivas respondidas e adequadamente 

contempladas pelo instrumento avaliativo DOPS que fez parte inicial do projeto. 

 Diante da devolutiva da Matriz de Competência, ficou evidente a 

necessidade do treinamento em métodos ativos de ensino-aprendizagem para 

os ecocardiografistas preceptores da residência médica de cardiologia do HUOL. 

 Em diretrizes internacionais, como, por exemplo a COCATS 4 Task Force 

5: Training in Echocardiography da ACC e da ASE, além dos componentes 

curriculares e das competências apresentadas em ecocardiografia, em vários 

níveis de treinamento, são também apresentadas as ferramentas de avaliação 

(apresentação de conferência, observação direta, exame de treinamento, 

simulação, logbook e avaliação de múltiplas fontes)9. 

 Na diretriz nacional para a formação do residente de cardiologia está 

incluso um treinamento de Ecocardiografia, sob supervisão, como parte do 

treinamento em métodos de diagnósticos invasivos e não invasivos, que 

representa um mínimo de 10% da carga horária total das atividades8. Nessa 

diretriz nacional não está exposto qual o conteúdo necessário para aquisição de 

competências mínimas, nem as estratégias de ensino, tampouco os métodos 

avaliativos.    

Os dados sobre matriz de competência ainda são escassos para as 

Residências Médicas e especializações. Esse cenário vem sendo modificado 

nos últimos anos devido à necessidade de treinamentos padronizados e 

aquisição de competências fundamentais.   

As estratégias de ensino e avaliação foram apresentadas pelos 

especialistas em ecocardiografia, para cada competência previamente 

determinada, sendo realizado a adequação verbal para descrição das 

competências e elaboração final da matriz com todas as ferramentas sugeridas. 

Observamos nas estratégias de ensino, sugeridas pelo grupo de especialistas, 

uma grande quantidade de aulas expositivas para demonstração do método de 

imagem e treinamento dos residentes de cardiologia. Já na estratégia de 
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avaliação, ficou em destaque o DOPS, demonstrando seu grande potencial 

avaliativo e o empoderamento do instrumento pelos preceptores (quadro 4). 
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Quadro 4 – Matriz de competências em ecocardiografia para o especialista em cardiologia do CDI/HUOL com as 

competências acordadas e as estratégias de ensino e de avaliação adequada a cada item da matriz. 

 

AVALIAÇÃO E CURRÍCULO EM ECOCARDIOGRAFIA 

Matriz de competências em ecocardiografia para o especialista em cardiologia 
 

Competências 
(O que o residente deve saber?) 

Ensino e Avaliação 

Competência 1 – Princípios físicos e biológicos da ecocardiografia; modalidades ecocardiográficas (transtorácico, transesofágico, ecocardiografia tridimensional, sob 
estresse físico e farmacológico, Doppler Tissular, Speckle tracking); indicações e aplicações, limitações, janelas e cortes ecocardiográficos. 

Conhecimento Habilidades Atitudes 
Estratégias de ensino 
(Como vou ensinar?) 

Avaliação 
(Como saber se alcançou 

essa competência?) 

Compreender os princípios físicos 
básicos da ultrassonografia e 
entender o efeito Doppler. 

Ilustrar o princípio da formação das 
imagens ultrassonográficas e 
aplicar exemplos do efeito Doppler. 
 

Ajustar o aparelho de acordo com o 
exame e o paciente, otimizando a 
imagem com relação a 
profundidade, ganho, frequência 
etc. 

Aula teórico-prática 
Seminários  
MOOC princípios físicos 

 
DOPS 
Avaliação objetiva  

Apontar e nomear os equipamentos 
e transdutores utilizados para obter 
as imagens ecocardiográficas. 

Diferenciar e manipular os 
transdutores utilizados para 
obtenção e aquisição das imagens. 

Zelar pelos equipamentos e 
transdutores de forma adequada 
após o término dos exames. 

Apresentação dos 
equipamentos de 
ecocardiografia. 

 
DOPS 
Avaliação diária durante a 
realização dos exames. 

Descrever as indicações clínicas e 
as recomendações da 
ecocardiografia, baseada na Diretriz 
das Indicações da Ecocardiografia 
da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC) e das principais 
diretrizes internacionais. 

Interpretar o resultado de um exame 
ecocardiográfico transtorácico, de 
acordo com a indicação clínica do 
paciente. 

Verificar e avaliar as indicações 
clínicas nas solicitações médicas e 
complementar a informações com 
história clínica direcionada e exame 
físico, quando necessário. 

Aula expositiva 
Seminário  
Diretrizes 
Casos clínicos 

 
DOPS 
Casos clínicos  
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Descrever as novas tecnologias e 
modalidades ecocardiográficas, 
como a ecocardiografia 
tridimensional, o Doppler Tissular e 
o Speckle Tracking. 

Demonstrar as aplicações e 
indicações mais comuns dessas 
novas tecnologias 
ecocardiográficas. 
 

Selecionar a modalidade 
ecocardiográfica mais adequada 
para cada caso, buscando dados 
clínicos e discutindo com a 
preceptoria. 

Aula expositiva 
Prática diária 

Avaliação objetiva 
Avaliação diária durante a 
realização dos exames. 

Identificar as limitações técnicas e 
potenciais artefatos do exame 
ecocardiográfico. 

Demonstrar as limitações técnicas 
durante realização de alguns 
exames e mostrar possíveis 
artefatos. 

Escolher cortes ecocardiográficos 
alternativos e de forma direcionada 
para indicação clínica do paciente. Prática diária 

 
DOPS 

Localizar e narrar as principais 
janelas e cortes ecocardiográficos 
do exame transtorácico. 

Demonstrar as janelas 
ecocardiográficas paraesternal, 
apical, subcostal e supraesternal. 

Escolher cortes ecocardiográficos 
alternativos, quando não for 
possível janelas ecocardiográficas 
convencionais. 

Aula expositiva 
Prática diária 

DOPS 
Avaliação diária durante a 
realização dos exames. 

Descrever os parâmetros de 
avaliação da função sistólica global 
e segmentar do ventrículo 
esquerdo, e seus métodos 
quantitativos. 

Analisar qualitativamente o grau da 
função sistólica global e segmentar 
do ventrículo esquerdo.  
Aplicar as técnicas de avaliação 
quantitativa da fração de ejeção 
pelos métodos de Teicholz e 
Simpson, dP/dT e sinais indiretos de 
disfunção. 

 
Selecionar a melhor técnica 
disponível, para cada caso. Aula expositiva 

Seminário  
Diretrizes 
Prática diária 

 
DOPS  
Avaliação objetiva 

Descrever os parâmetros de 
avaliação da função diastólica do 
ventrículo esquerdo. 

Calcular as velocidades da onda 
“E”, da onda “A” e sua relação. 
Classificar o grau de disfunção 
diastólica do ventrículo esquerdo. 
 

Propor a necessidade de 
complementação com outra técnica 
ecocardiográfica, como o Doppler 
Tissular e empregar algoritmos de 
classificação. 

Aula expositiva 
Seminário  
Prática diária 

 
DOPS 
Avaliação objetiva 

Competência 2 - Ecocardiografia transtorácica essencial: - Doenças isquêmicas; - Doenças Valvares; - Cardiomiopatias; - Hipertensão; - Emergências; -Etc... 

Conhecimento Habilidades Atitudes 
Estratégias de ensino 
(Como vou ensinar?) 

Avaliação 
(Como saber se alcançou 

essa competência?) 
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Recordar e identificar os principais 
achados e características clínicas 
ecocardiográficas das 
cardiomiopatias, buscando uma 
correlação clínico-ecocardiográfica. 

Demonstrar dilatações graves das 
cavidades cardíacas e interpretar 
disfunção ventricular esquerda 
importante. Classificar as 
miocardiopatias em dilatadas, 
hipertróficas, restritivas, 
arritmogênica do ventrículo direito e 
não compactada. 

Reunir e organizar resultados 
ecocardiográficos e de outros 
exames complementares 
anteriores, que auxiliem no 
raciocínio clínico-ecocardiográfico. 

Aula expositiva 
Prática diária. 
Banco de casos 
Casos clínicos 

Avaliação objetiva escrita 
DOPS 

Explicar os principais achados e 
alterações ecocardiográficas da 
hipertensão arterial e da 
miocardiopatia hipertensiva. 

Demonstrar as alterações 
ecocardiográficas relacionadas a 
hipertensão arterial (hipertrofia do 
ventrículo esquerdo, disfunção 
sistólica, disfunção diastólica, 
dilatação da aorta, cálcio de anel 
mitral etc). 

Valorizar os achados 
ecocardiográficos e sua correlação 
com a gravidade da hipertensão 
arterial sistêmica. 

Aula expositiva 
Prática diária 
Banco de casos 
Casos clínicos 

Avaliação objetiva escrita 
DOPS 

Explicar os achados 
ecocardiográficos da miocardiopatia 
isquêmica, do infarto agudo do 
miocárdio e as possíveis 
complicações mecânicas pós-
infarto (comunicação 
interventricular, disfunção e ruptura 
de papilar, derrame pericárdico, 
pseudo-aneurisma). 

Diferenciar alterações segmentares 
do ventrículo esquerdo (acinesia, 
hipocinesia, discinesias e 
aneurismas). Analisar os 
segmentos ventriculares em seus 
respectivos cortes. Associar o 
envolvimento segmentar do 
ventrículo esquerdo ao território 
arterial coronariano envolvido. 

Reunir e organizar exames 
complementares que ajudem no 
raciocínio diagnóstico e correlação 
com a doença coronariana 
(cateterismo e coronariografia, 
angioplastias prévias, 
revascularização miocárdica).  
 

Aula expositiva 
Prática diária 
Banco de casos 
Casos clínicos 

Avaliação objetiva escrita 
DOPS 

Descrever as principais valvopatias 
cardíacas, suas fisiopatologias, 
suas evoluções naturais e explicar 
seus achados ecocardiográficos 
característicos. 

Demonstrar doenças valvares 
aórtica e mitral potencialmente 
significativas, correlacionando com 
achados do exame físico e da 
ausculta cardíaca. Classificar as 
estenoses e insuficiências. 

Valorizar os achados da febre 
reumática e profilaxia para 
endocardite infecciosa. Julgar e 
escolher o melhor momento de 
intervenção cirúrgica ou 
percutânea, baseado nos 
consensos e diretrizes.  

Aula expositiva 
Prática diária 
Banco de casos 
Casos clínicos 

Avaliação objetiva escrita 
DOPS 
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Descrever a avaliação das 
cavidades direitas e explicar a 
quantificação estimada da pressão 
em artéria pulmonar. 

Demonstrar disfunção importante 
do ventrículo direito e interpretar a 
pressão venosa central através da 
veia cava inferior e calcular PSAP. 

Avaliar a possibilidade de 
hipertensão pulmonar primária ou 
secundária (tromboembolismo 
pulmonar, comunicação interatrial, 
persistência de canal arterial etc). 
 

Aula expositiva 
Prática diária 
Banco de casos 
Casos clínicos 

Avaliação objetiva escrita 
DOPS 

Descrever os principais achados 
das doenças pericárdicas, derrame 
pericárdico e tamponamento 
cardíaco. 

Diferenciar derrame pericárdico de 
derrame pleural esquerdo e 
quantificar os derrames 
pericárdicos em discreto ou 
importante. 

Valorizar e ordenar a intervenção 
urgente em casos de derrame 
pericárdico importante com sinais 
de restrição diastólica. 

Aula expositiva 
Prática diária 
Banco de casos 
Casos clínicos 

Avaliação objetiva escrita 
DOPS 

Recordar as diferenças entre 
massas cardíacas, trombos e 
vegetações. Explicar os critérios 
diagnósticos das endocardites. 

Distinguir trombos, tumorações 
intracardíacas e grandes 
vegetações. 

Avaliar a necessidade de 
complementação diagnóstica com 
exame transesofágico e/ou outro 
método de imagem. Ajustar a 
aquisição da imagem e mudança de 
transdutor, em casos duvidosos. 

Aula expositiva 
Prática diária 
Banco de casos 
Casos clínicos 

Avaliação objetiva escrita 
DOPS 

Descrever as técnicas para avaliar 
doenças da aorta (aneurisma, 
dissecção, úlceras, ateromatose). 

Demonstrar e quantificar dilatações 
da aorta ascendente, arco aórtico, 
descendente e abdominal. 

Avaliar a necessidade de 
complementação diagnóstica com 
exame transesofágico e/ou outro 
método de imagem.  

Aula expositiva 
Prática diária 
Banco de casos 
Casos clínicos 

Avaliação objetiva escrita 
DOPS 

Identificar os achados 
característicos dos pacientes com 
doenças sistêmicas com 
envolvimento cardíaco. 

Comparar achados 
ecocardiográficos com a clínica de 
doenças sistêmicas.  

Avaliar a necessidade de outros 
exames complementares adicionais 
e valorizar a doença sistêmica em 
atividade. 

Aula expositiva 
Prática diária 
Banco de casos 
Casos clínicos 

Avaliação objetiva escrita 
DOPS 

Descrever as indicações, os 
principais achados 
ecocardiográficos, sítios 
emboligênicos e limitações do 
método, em pacientes com suspeita 
de eventos cardioembólicos.  

Investigar indícios de doenças 
cardioembólicas (aumento atrial, 
vegetações, fibrilação atrial, 
trombos e massas). 

Avaliar a necessidade de 
complementação com 
ecocardiograma transesofágico 
e/ou outro método de imagem.  

Aula expositiva 
Prática diária 
Banco de casos 
Casos clínicos 

Avaliação objetiva escrita 
DOPS 
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Recordar as principais cardiopatias 
congênitas simples e seus achados 
característicos. 

Investigar as principais doenças 
congênitas e “Shunts” patológicos 
(valva aórtica bivalvar, coarctação 
da aorta, persistência do canal 
arterial, comunicação interatrial e 
interventricular). 

Reunir e organizar exames 
complementares prévios e 
adicionais, assim como valorizar 
antecedente de correção cirúrgica 
na infância.  

Aula expositiva 
Prática diária 
Banco de casos 
Casos clínicos 

Avaliação objetiva escrita 
DOPS 

Competências 3 - Profissionalismo, relação interpessoal e habilidade de comunicação. 

Conhecimento Habilidades Atitudes 
Estratégias de ensino 
(Como vou ensinar?) 

Avaliação 
(Como saber se alcançou 

essa competência?) 

Recordar seus conhecimentos da 
cardiologia e ecocardiografia 
adquiridos durante seu trajeto 
acadêmico e de residência. 

Aplicar suas habilidades adquiridas 
de forma eficaz e eficiente, junto 
com a equipe do setor de 
ecocardiografia. 

Compor a equipe de ecocardiografia 
do HUOL, como participante ativo, 
durante o período de estágio. 

Apresentação do setor 
Postura requerida pelos 
residentes. 

DOPS 
Avaliação diária. 

Identificar suas falhas e 
deficiências.  

Debater com os preceptores suas 
falhas e deficiências, buscando a 
resolução e aperfeiçoamento. 

Criar oportunidade de melhorar seu 
desempenho. 

Elaborar casos problemas 
e estimular a discussão e 
busca de informações. 

DOPS 

Descrever os principais consensos 
e diretrizes nacionais e 
internacionais. 

Debater e criticar os principais 
consensos e diretrizes, comparando 
a disponibilidade de todos os 
equipamentos, métodos diagnóstico 
e tratamentos.  

Propor e valorizar a adesão aos 
consensos e diretrizes nacionais e 
internacionais, com uso criterioso e 
apropriado. 

Material didático do Setor 
Discussão das diretrizes. 

DOPS 
Avaliação escrita 

Recordar os princípios 
fundamentais do código de ética 
médica. 

Aplicar os princípios fundamentais 
do código de ética médica. 

Interagir respeitosamente com 
pacientes, acompanhantes, 
familiares e membros da equipe. 

Postura dos preceptores e 
Código de Ética Médica. 

DOPS 

Recordar os princípios da relação 
com pacientes e familiares do 
código de ética médica. 

Aplicar os princípios da relação com 
pacientes e familiares do código de 
ética médica. 

Respeitar os aspectos individuais, 
culturais, étnicos e 
socioeconômicos dos pacientes e 
familiares. 

Postura dos preceptores e 
Código de Ética Médica. 

DOPS 
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Registrar os resultados dos exames 
em sistema de laudo próprio, para 
os casos de caráter eletivo. 

Comunicar, em casos de maior 
gravidade ou urgência, o resultado 
do exame ao médico assistente e ao 
paciente de maneira eficaz e 
oportuna. 

Propor a internação do paciente em 
casos de maior gravidade e/ou 
urgência, seguindo o planejamento 
do setor e o fluxo hospitalar. 

Postura dos preceptores e 
Código de Ética Médica. 

DOPS 

Registrar as informações 
relevantes e/ou laudo provisório no 
prontuário do paciente internado. 

Comunicar o resultado do exame 
ao médico assistente de maneira 
eficaz e oportuna. 

Propor ao médico assistente, 
visualizar as imagens mais 
relevantes para a compreensão e 
resolução dos casos mais graves e 
urgentes. 

Postura e exemplo dos 
preceptores 

DOPS 

Registrar todas as informações, 
valores, cálculos, descrições, 
observações e conclusões no 
espelho de laudo ecocardiográfico. 

Interpretar as informações, valores, 
cálculos, descrições, observações 
e conclusões.  

Reunir todas as informações 
clínicas e ecocardiográficas 
apresentadas, formular as 
principais hipóteses diagnósticas e 
planejar o tratamento mais 
adequado. 

Exemplo e orientações 
dadas pelos preceptores 

DOPS 

Identificar seu papel e 
responsabilidade no processo de 
ensino-aprendizagem.  

Analisar e construir seu processo 
de ensino-aprendizagem, sabendo 
identificar suas deficiências, 
buscando o aprimoramento 
progressivo.  

Compor o processo de ensino dos 
seus pares e estudantes da 
graduação, estimulando a 
educação continuada. 

Exposição dos objetivos 
do treinamento em 
ecocardiografia para o 
cardiologista clínico. 

DOPS 
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4.4. Considerações finais  

A educação médica vem passando por modificações, desde a graduação 

até as residências médicas mais especializadas, fazendo com que o 

aluno/residente busque as competências necessárias para sua capacitação 

profissional, tornando-o apto a aplicar todo o conhecimento adquirido em seu 

próprio ambiente de trabalho, sendo ele o ponto chave do seu processo 

educacional e de ensino-aprendizagem, desenvolvendo habilidades em 

autoavaliação, avaliação crítica e manejo de tempo. 

O desenvolvimento desse estudo permitiu a sistematização do processo 

de ensino-aprendizagem para o ensino por competências em ecocardiografia no 

HUOL. 

 O resultado desse projeto contribuiu para aperfeiçoar o desenvolvimento 

de competências em ecocardiografia do residente médico em cardiologia do 

HUOL, através de um instrumento avaliativo próprio do Setor de Ecocardiografia 

(DOPS), de caráter formativo e construtivo, que permite avaliação em domínios 

essenciais, estimulando a autoavaliação crítica do residente e possibilidade de 

feedback construtivo, apontando o trajeto para aquisição das competências 

necessárias.  

A Matriz de Competências em ecocardiografia para o especialista em 

cardiologia do HUOL, assim como o instrumento avaliativo desenvolvido, poderá 

servir de base para a elaboração de competências em outras áreas da 

cardiologia, como na hemodinâmica, ergometria e em outros métodos de 

imagem, além de poder ser incorporada no treinamento e aperfeiçoamento em 

ecocardiografia em outras instituições de nosso país. 

Esperamos que todo o processo de ensino-aprendizagem em 

ecocardiografia para os residentes de cardiologia do HUOL e os residentes 

externos a instituição, desde o processo avaliativo, as competências essenciais 

e a metodologia empregada, contribua para uma formação de qualidade e que 

possa ser convertido em prol dos pacientes. 

Como perspectiva futura, propomos a revisão periódica da Matriz de 

Competências em ecocardiografia para o especialista em cardiologia do HUOL 

e a criação e implementação de uma Matriz de Competência para o especialista 

em ecocardiografia, no futuro Programa de Especialização em Ecocardiografia 

do HUOL, sendo seu processo já iniciando e em tramitação habitual.  
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5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE 

 O estudo permitiu a incorporação de métodos ativos de ensino-

aprendizagem no aperfeiçoamento e desenvolvimento de competências em 

ecocardiografia para os residentes de cardiologia durante seu estágio obrigatório 

no Setor de ecocardiografia do HUOL. 

 Os Workshops com os preceptores especialistas em ecocardiografia 

permitiram uma reflexão e desconstrução de métodos tradicionais de ensino, 

centrados no professor, com informações apresentadas ao acaso e sistema de 

avaliação puramente somativa, sem a preocupação com a compreensão do 

residente tampouco a aplicação do conhecimento prévio e adquirido. Desta 

forma, ampliamos a compreensão do processo de ensino-aprendizagem, 

direcionando-o para o residente, incorporando o método de avaliação como 

instrumento de ensino e característica formativa, e necessidade de apresentar 

conteúdos mínimos essenciais, através de competências a serem alcançadas. 

 A implantação de um método de avaliação em treinamento em 

ecocardiografia permitiu que o residente de cardiologia fosse avaliado em 

domínios distintos previamente acordado com os especialistas, buscando a 

aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes mínimas. 

 O curso de atualização em avaliação de desempenho do residente em 

cenário real na cardiologia: Direct Observation of Procedural Skills (DOPS), 

capacitou os preceptores para avaliação com um instrumento padronizado, 

proporcionando mais confiança na sua aplicação, principalmente em relação ao 

retorno/resposta. 

 A construção coletiva da Matriz de Competências em ecocardiografia para 

o especialista em cardiologista permitiu a descrição de todas os conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias para o aperfeiçoamento do residente em 

ecocardiografia, assim como a determinação das estratégias de ensino e 

avaliação. 

 No âmbito pessoal, o desenvolvimento desse projeto ampliou meus 

conhecimentos com a utilização de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem, utilização de ferramentas de avaliação e no desenvolvimento da 

matriz de competências, contribuindo para a capacitação dos profissionais do 

serviço de ecocardiografia e dos residentes de cardiologia. Mesmo exercendo a 
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preceptoria desde a criação da residência de cardiologia do HUOL, desconhecia 

as ferramentas e estratégias de ensino, e avaliação disponíveis para a educação 

médica. A realização deste projeto permitiu ainda a ampliação de meu 

conhecimento acerca de educação baseada em competências, contribuindo 

para minha atuação na preceptoria, ao me tornar mais qualificado para orientar 

os médicos residentes em treinamento. Desta forma, o Mestrado Profissional no 

Ensino na Saúde (MPES) alcançou seu objetivo primordial que é de capacitar 

profissionais para o ensino na área da saúde. 

Esperamos que o instrumento avaliativo DOPS e a matriz de 

competências desenvolvidas sejam implementadas na rotina do nosso serviço, 

podendo também servir de modelo, tanto para outros programas de residência 

médica em Cardiologia, como para outras especialidades médicas que 

necessitem de treinamento em ecocardiografia.  

Os produtos principais desta dissertação também servirão como base na 

elaboração do Programa de Especialização em Ecocardiografia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes /UFRN, cuja solicitação foi aprovada pela COREME 

e encaminhada para análise e aprovação da comissão Nacional. 
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7. PRODUTOS FUTUROS 

7.1. Adaptação do instrumento avaliativo DOPS e da Matriz de Competências 

para o futuro Programa de Especialização em Ecocardiografia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes /UFRN. 
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8. ANEXO 

8.1. Parecer consubstanciado do CEP-HUOL 
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9. APÊNDICES 

9.1. DOPS – Direct Observed Procedural Skills 

       UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

     MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE (PPGES/MPES) 

Nome do aluno:  

PRM:  Ecocardiografia    Cardiologia    Outro___________________________ 

Cenário 
 Serviço de diagnóstico por imagem (Eco)    UTI    Ambiente simulado    
 Outro __________________________________________________________ 

Foco da avaliação: 
 Procedimentos prévios ao procedimento    Habilidade técnica    
 Procedimentos pós-procedimento               Todo o procedimento 

Complexidade do caso:  Baixa    Média    Alta                                                Eletivo    Urgência 

Resumo do 
caso/Procedimento: 

 
 

Orientações 

Você deve marcar um dos escores (de 1 a 9) considerando que 1=representa o 
pior desempenho na habilidade avaliada e 9=representa o melhor desempenho 
na habilidade avaliada. Sua avaliação deve refletir o desempenho esperado para 
o nível em que se contra o residente. Os escores de 1 a 3 refletem desempenho 
insatisfatório, de 4-6 = satisfatório e 7-9=Excelente 

Itens                Avaliação Insatisfatório Satisfatório Acima do esperado 
Não 

avaliado 

1.Conhecimento prévio  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

2.Consentimento 
informado 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

3.Preparação Pré-
procedimento 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

4.Habilidade técnica  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

5.Técnica de assepsia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

6.Vigilância para 
complicações 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

7.Conduta pós-
procedimento 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

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

9.Profissionalismo/ 
Relação Médico-paciente 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10.Habilidade geral 
(conjunto) 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Desempenho global nesse procedimento 

Que nível de supervisão o 

residente precisa para realizar 

esse procedimento? 

O residente precisa do 

supervisor na sala 

O residente precisa do 

supervisor no hospital 

O residente poderia realizar o 
procedimento de forma 

independente e não requer 
supervisão direta. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Autoavaliação do aluno  

Feedback 
O que foi bem? 
O que precisa melhorar? 
Sugestões para alcançar a 
competência. 

 

Tempo: 
 

Exame _____________   Feedback ________________ 

Data: _____/____/_______ 

Assinatura do avaliador: Assinatura do residente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOPS – Direct Observed Procedural Skills 

FONSECA, G.P. C. & DINIZ, RVZ - 2018 



66 
 

 

9.2. Registro do Curso de atualização em avaliação de desempenho do 

residente em cenário real na cardiologia: Direct Observation of Procedural 

Skills (DOPS) 
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9.3. Ficha descritiva dos avaliadores especialistas em ecocardiografia 

para construção coletiva 

 
                                  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

                            CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

                  MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE (PPGES/MPES) 

 

 
DIRECT OBSERVED PROCEDURAL SKILLS – DOPS 

INSTRUMETO DE AVALIAÇÃO - OBSERVAÇÃO DIRETA DE HABILIDADES EM 

PROCEDIMENTOS 

 

Competências avaliadas e descritores 
 

1.Conhecimento prévio  

2.Consentimento 
informado 

 

3.Preparação Pré-
procedimento 

 

4.Habilidade técnica   

5.Técnica de assepsia  

6.Vigilância para 
complicações 

 

7.Conduta pós-
procedimento 

 

8.Comunicação  

9.Profissionalismo  

10.Habilidade geral 
(Conjunto) 

 

  

 
DOPS – Direct Observed Procedural Skills 
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9.4. Balizamento dos domínios construídos coletivamente pelos 

ecocardiografistas  

                           UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

                             CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

                 MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE (PPGES/MPES) 

 

AVALIAÇÃO E CURRÍCULO EM ECOCARDIOGRAFIA 

 
DIRECT OBSERVED PROCEDURAL SKILLS – DOPS 

INSTRUMETO DE AVALIAÇÃO - OBSERVAÇÃO DIRETA DE HABILIDADES EM 

PROCEDIMENTOS 

 

Competências avaliadas e descritores 
 

1.Conhecimento prévio 

Conhecimento teórico das principais doenças cardiovasculares; saber as 
indicações e as limitações técnicas da ecocardiografia; saber o que procurar 
no exame e que dados podem fornecer, fazendo uma correlação clínica-
ecocardiográfica; noções básicas de ecocardiografia e princípios físicos do 
ultrassom. 

2.Consentimento 
informado 

Acolhe o paciente e informa qual o tipo de exame será realizado; esclarece 
possíveis dúvidas iniciais.  Em exame de alta complexidade, como o 
ecocardiograma transesofágico e o ecocardiograma sob estresse 
farmacológico, será necessário o paciente ou responsável assinar o termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

3.Preparação Pré-
procedimento 

Identifica-se e explica a finalidade do exame de ecocardiografia transtorácica; 
confere o nome do paciente, idade, peso e altura, registrando os dados no 
equipamento; confere o posicionamento adequado do paciente, assim como 
o uso apropriado de avental e lençol, respeitando a privacidade, evitando 
exposição e constrangimento; monitoriza com ECG do equipamento; checa a 
solicitação médica e a indicação clínica e complementa as informações com 
uma anamnese direcionada e exame físico, quando necessário. 
 

4.Habilidade técnica  

Sabe os principais achados que a ecocardiografia pode encontrar, baseado 
nos dados obtidos pré-procedimento; escolhe o transdutor e o preset 
apropriado; sabe e localiza as janelas ecocardiográficas; obtém os cortes 
ecocardiográficos principais e otimiza as imagens adequadamente, com 
regulagem de profundidade e ganho; busca as informações diagnósticas 
compatível com o quadro clínico; emprega o modo M, bidimensional, Color 
Doppler, Doppler pulsado e contínuo; correlaciona as estruturas anatômicas e 
a avaliação hemodinâmica-funcional com os dados clínicos do paciente. 

5.Técnica de assepsia 
Lava as mãos antes e após o procedimento; utiliza álcool a 70%, quando 
necessário; utiliza equipamentos de proteção individual (EPI) nos pacientes 
em isolamentos de contato e/ou respiratório. 

6.Vigilância para 
complicações 

Avalia sinais e sintomas que podem se agravar com o decúbito, assim como 
sintomas de baixo débito cardíaco (ortopneia, dispneia paroxítica noturna, 
palidez, cianose, pré-sincope, tontura, hipotensão etc.); observa existência de 
lesões cutâneas no tórax, feridas cirúrgicas, drenos, fios de marcapasso, 
dependência de marcapasso provisório e ventilação assistida. Em casos 
graves solicita monitorização do paciente (FC, PA, SO2 e ECG). Observa as 
indicações e as contraindicações nos casos de ecocardiografia transesofágica 
e ecocardiografia sob estresse farmacológico.  
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7.Conduta pós-
procedimento 

 
Avisa o paciente do término do exame, faz uma breve descrição dos achados 
e informa sobre a data de entrega do laudo; orienta o paciente e/ou 
acompanhante, em casos graves, o retornar ao seu médico com rapidez, 
disponibilizando o laudo de imediato; em situações de urgência/emergência 
avalia a possibilidade de internar o paciente. Nos exames de alta 
complexidade, respeita o tempo para liberação do setor e informa possíveis 
limitações. 
 

8.Comunicação 

Descreve ao paciente possíveis alterações referentes a sua doença; informa 
que a conduta e decisão terapêutica cabe ao médico assistente que o 
acompanha; evita gerar estresse psicológico para o paciente, não utilizando 
termos e expressões desnecessárias e esclarecendo suas dúvidas. 

9.Profissionalismo 

 
Cordialidade, pontualidade e assiduidade; interesse, proatividade e 
participação nas aulas e atividades do serviço; registro adequado do 
procedimento; boa relação interprofissional e multidisciplinar; postura ética; 
boa relação médico-paciente; discute o caso do paciente com o preceptor. 
 
 

10.Habilidade geral 
(Conjunto) 

Realização de todas as etapas de forma harmônica e humanizada, trazendo 
confiança para o paciente, contribuindo para elucidação diagnóstica e 
resolução terapêutica; Aprendizado ao final do procedimento, sabendo indicar 
suas limitações e vantagens. 

 
 

 

DOPS – Direct Observed Procedural Skills 

FONSECA, G.P. C. & DINIZ, RVZ - 2018 

Desempenho global nesse procedimento 

Que nível de supervisão o 

residente precisa para realizar 

esse procedimento? 

O residente precisa do 

supervisor na sala 

O residente precisa do 

supervisor no hospital 

O residente poderia realizar o 
procedimento de forma 

independente e não requer 

supervisão direta. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Você fica desconfortável deixando o residente sem supervisão direta em qualquer período de tempo 

2. Você fica confortável em deixar o residente sem supervisão direta por curto período de tempo, por exemplo, 

durante um telefonema curto 

3. Como no item 2, mas fica confortável em deixá-lo sem supervisão por um período mais longo 

4. Você fica feliz (tranquilo) em deixá-lo sob supervisão direta, mas permanece imediatamente disponível no 
hospital. Sente que precisa checar a atuação do residente a intervalos regulares 

5. Você fica feliz (tranquilo) em deixá-lo sob supervisão direta, mas permanece imediatamente disponível no 

hospital, por exemplo, não atendendo outro caso. 

6. Como no item 5, mas fica tranquilo para atender outro caso 

7. Você poderia não fazer supervisão direta, mas gostaria de falar com o residente antes do início do 

procedimento 

8. Sem supervisão direta. Tem segurança que o residente pode fazer o procedimento, mas gostaria de ser 

notificado que ele está fazendo 

9.  O residente poderia fazer o procedimento como um consultor. Apropriado mesmo se não contactar com o 

supervisor. 

 

O residente precisa ser avaliado com o DOPS novamente para esse tipo de caso?  SIM    NÃO    

Se SIM, explique porque. 

 

 

 



70 
 

 

9.5. Questionário para determinação do grau de concordância sobre os tópicos propostos para as Competências Essenciais 

no treinamento em Ecocardiografia para o especialista em cardiologia e as técnicas de ensino e de avaliação. 

                                          UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

                                           CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

                                               MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE (PPGES/MPES) 

 

AVALIAÇÃO E CURRÍCULO EM ECOCARDIOGRAFIA 

Matriz de competências em ecocardiografia para o especialista em cardiologia 
 

Competências 
(O que o residente deve saber?) 

Ensino e Avaliação 

Competência 1 – Princípios físicos e biológicos da ecocardiografia; modalidades ecocardiográficas (transtorácico, transesofágico, ecocardiografia tridimensional, sob 
estresse físico e farmacológico, Doppler Tissular, Speckle tracking); indicações e aplicações, limitações, janelas e cortes ecocardiográficos. 

Conhecimento Habilidades Atitudes 
Estratégias de ensino 
(Como vou ensinar?) 

Avaliação 
(Como saber se alcançou 

essa competência?) 

Compreender os princípios físicos 
básicos da ultrassonografia e 
entender o efeito Doppler. 
 1 Discordo totalmente   
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo   
 4 Concordo   
 5 Concordo totalmente 

Ilustrar o princípio da formação das 
imagens ultrassonográficas e 
aplicar exemplos do efeito Doppler. 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 

 

Conhecer os equipamentos e 
transdutores utilizados para obter 
as imagens ecocardiográficas. 
 1 Discordo totalmente  
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo   
 4 Concordo   
 5 Concordo totalmente 

Diferenciar e manejar os 
transdutores utilizados para 
obtenção e aquisição das imagens. 
 1 Discordo totalmente   
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo   
 4 Concordo   
 5 Concordo totalmente 

Zelar pelos equipamentos e limpar 
os transdutores de forma adequada 
após o término dos exames. 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 
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Conhecer as indicações clínicas e as 
recomendações da ecocardiografia, 
baseada na Diretriz das Indicações da 
Ecocardiografia da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC). 
 

 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Interpretar e realizar um exame 
ecocardiográfico transtorácico 
direcionado, de acordo com a 
indicação clínica do paciente. 
 

 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Verificar as indicações clínicas nas 
solicitações médicas e 
complementar a informações com 
história clínica direcionada e exame 
físico, quando necessário. 
 

 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 

Conhecer as novas tecnologias e 
modalidades ecocardiográficas, 
como a ecocardiografia 
tridimensional, o Doppler Tissular e 
o Speckle Tracking. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Saber as aplicações e indicações 
mais comuns dessas novas 
tecnologias ecocardiográficas. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 

 

Conhecer as limitações técnicas e 
potenciais artefatos do exame 
ecocardiográfico. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Identificar limitações técnicas 
durante realização de alguns 
exames e mostrar possíveis 
artefatos. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Buscar cortes ecocardiográficos 
alternativos e de forma direcionada 
para indicação clínica do paciente. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 

Conhecer as principais janelas e 
cortes ecocardiográficos do exame 
transtorácico. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   

Obter as janelas ecocardiográficas 
paraesternal, apical, subcostal e 
supraesternal. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   

Buscar cortes ecocardiográficos 
alternativos, quando não for 
possível janelas ecocardiográficas 
convencionais. 
 
 1 Discordo totalmente 
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 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Conhecer os parâmetros de 
avaliação da função sistólica global 
e segmentar do ventrículo 
esquerdo, e seus métodos 
quantitativos. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Analisar qualitativamente o grau da 
função sistólica global e segmentar do 
ventrículo esquerdo.  
Aplicar as técnicas de avaliação 
quantitativa da fração de ejeção pelos 
métodos de Teicholz e Simpson. 

 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 

 

Conhecer os parâmetros de 
avaliação da função diastólica do 
ventrículo esquerdo. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Calcular as velocidades da onda 
“E”, da onda “A” e sua relação. 
Classificar o grau de disfunção 
diastólica do ventrículo esquerdo. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Perceber a necessidade de 
complementação com outra técnica 
ecocardiográfica, como o Doppler 
Tissular. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 

Competência 2 -Ecocardiografia transtorácica essencial: - Doenças isquêmicas; - Doenças Valvares; - Cardiomiopatias; - Hipertensão; - Emergências; -Etc... 

Conhecimento Habilidades Atitudes 
Estratégias de ensino 
(Como vou ensinar?) 

Avaliação 
(Como saber se alcançou 

essa competência?) 

Conhecer os principais achados e 
características clínicas 
ecocardiográficas das 
cardiomiopatias, buscando uma 
correlação clínico-ecocardiográfica. 

Identificar dilatações graves das 
cavidades cardíacas e identificar 
disfunção ventricular esquerda 
importante. Classificar as 
miocardiopatias em dilatadas, 

Buscar resultados 
ecocardiográficos anteriores e 
outros exames complementares. 
 
 1 Discordo totalmente 
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 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

hipertróficas, restritivas, 
arritmogênica do ventrículo direito e 
não compactada. 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Conhecer os principais achados e 
alterações ecocardiográficas da 
hipertensão arterial e da 
miocardiopatia hipertensiva. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Demonstrar as alterações 
ecocardiográficas (hipertrofia do 
ventrículo esquerdo, disfunção 
sistólica, disfunção diastólica, 
dilatação da aorta, cálcio de anel 
mitral etc). 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 

 

Conhecer os achados 
ecocardiográficos da 
miocardiopatia isquêmica, do 
infarto agudo do miocárdio e as 
possíveis complicações mecânicas 
pós-infarto (comunicação 
interventricular, disfunção e ruptura 
de papilar, derrame pericárdico, 
pseudo-aneurisma). 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Diferenciar alterações segmentares 
do ventrículo esquerdo (acinesia, 
hipocinesia, discinesias e 
aneurismas). Associar o 
envolvimento segmentar do 
ventrículo esquerdo ao território 
arterial coronariano envolvido. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Buscar exames complementares 
que ajudem no raciocínio 
diagnóstico e correlação com a 
doença coronariana (cateterismo e 
coronariografia, angioplastias 
prévias, revascularização 
miocárdica). 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 
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Conhecer as principais valvopatias 
cardíacas, suas fisiopatologias, 
suas evoluções naturais e seus 
achados ecocardiográficos 
característicos. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Reconhecer doenças valvares 
aórtica e mitral potencialmente 
significativas, correlacionando com 
achados do exame físico e da 
ausculta cardíaca. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Refletir sobre a febre reumática e a 
profilaxia para endocardite 
infecciosa. Refletir sobre o melhor 
momento de intervenção cirúrgica 
ou percutânea, baseado nos 
consensos e diretrizes. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 

Conhecer as técnicas para avaliar 
as cavidades direitas e 
quantificação estimada da pressão 
em artéria pulmonar. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Identificar importante disfunção do 
ventrículo direito e estimar pressão 
venosa central através da veia 
cava inferior. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Refletir sobre a possibilidade de 
hipertensão pulmonar primária ou 
secundária (tromboembolismo 
pulmonar, comunicação interatrial, 
persistência de canal arterial etc). 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 

Conhecer os achados da doença 
pericárdica, derrame pericárdico e 
tamponamento cardíaco. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Diferenciar derrame pericárdico de 
derrame pleural esquerdo e 
quantificar os derrames 
pericárdicos em discreto ou 
importante. 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Adotar postura proativa e resolutiva 
em casos de derrame pericárdico 
importante com sinais de restrição 
diastólica. 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 

Conhecer as técnicas para avaliar 
massas cardíacas e suspeita de 
endocardite. 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 

Diferenciar trombos de tumorações 
intracardíacas. Explicar os critérios 
diagnósticos de endocardites.  
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 

Sugerir complementação 
diagnóstica com exame 
transesofágico e/ou outro método 
de imagem. 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
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 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Conhecer as técnicas para avaliar 
doenças da aorta (aneurisma, 
dissecção, úlceras, ateromatose). 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Demonstrar e quantificar dilatações 
da aorta ascendente. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Sugerir complementação 
diagnóstica com exame 
transesofágico e/ou outro método 
de imagem. 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 

Conhecer os achados 
característicos dos pacientes com 
doenças sistêmicas com 
envolvimento cardíaco. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Integrar achados ecocardiográficos 
com a clínica de doenças 
sistêmicas.  
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Questionar sobre exames 
complementares adicionais e 
atividade de doença sistêmica. 
 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 

Conhecer as indicações e os 
principais achados 
ecocardiográficos de pacientes 
com suspeita de eventos 
cardioembólicos. 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Pesquisar indícios de doenças 
cardioembólicas (aumento atrial, 
vegetações, fibrilação atrial, 
trombos e massas). Saber a 
limitações da ecocardiografia 
transtorácica. 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Indicar complementação com 
ecocardiograma transesofágico 
e/ou outro método de imagem. 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 
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Conhecer a principais cardiopatias 
congênitas simples do adulto e 
seus achados característicos. 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Pesquisar as principais doenças 
congênitas do adulto e “Shunts” 
patológicos (valva aórtica bivalvar, 
coarctação da aorta, persistência 
do canal arterial, comunicação 
interatrial e interventricular). 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

Buscar exames complementares 
prévios e adicionais, assim como 
antecedente de correção cirúrgica 
na infância. 
 1 Discordo totalmente 
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo 
 4 Concordo  
 5 Concordo totalmente 

 

 

Competências 3- Profissionalismo, relação interpessoal e habilidade de comunicação. 

Conhecimento Habilidades Atitudes 
Estratégias de ensino 
(Como vou ensinar?) 

Avaliação 
(Como saber se alcançou 

essa competência?) 

  Trabalhar de forma eficaz e 
eficiente com a equipe do setor de 
ecocardiografia. 
 1 Discordo totalmente   
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo   
 4 Concordo   
 5 Concordo totalmente 

 

 

  Identificar suas deficiências e criar 
oportunidade de melhorar seu 
desempenho. 
 1 Discordo totalmente   
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo   
 4 Concordo   
 5 Concordo totalmente 

 

 

  Conhecer e promover a adesão 
aos consensos e diretrizes 
nacionais e internacionais, com uso 
criterioso e apropriado. 
 1 Discordo totalmente   
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 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo   
 4 Concordo   
 5 Concordo totalmente 

  Interagir respeitosamente com 
pacientes, acompanhantes e 
familiares e membros da equipe. 
 1 Discordo totalmente   
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo   
 4 Concordo   
 5 Concordo totalmente 

 

 

  Respeitar os aspectos individuais, 
culturais, étnicos e 
socioeconômicos dos pacientes e 
familiares. 
 1 Discordo totalmente   
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo   
 4 Concordo   
 5 Concordo totalmente 

 

 

  Comunicar quando necessário, os 
resultados dos exames a médicos 
e pacientes de maneira eficaz e 
oportuna. 
 1 Discordo totalmente   
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo   
 4 Concordo   
 5 Concordo totalmente 

 

 

  Registrar as informações 
relevantes e/ou laudo provisório no 
prontuário do paciente. 
 1 Discordo totalmente   
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo   
 4 Concordo   
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 5 Concordo totalmente 

  Registrar todas as informações, 
valores, cálculos, descrições, 
observações e conclusões no 
espelho de laudo ecocardiográfico. 
 1 Discordo totalmente   
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo   
 4 Concordo   
 5 Concordo totalmente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ter responsabilidade com o seu 
processo de aprendizagem e o 
processo de ensino dos seus pares 
e estudantes da graduação, 
estimulando a educação 
continuada. 
 1 Discordo totalmente   
 2 Discordo   
 3 Não concordo, nem discordo   
 4 Concordo   
 5 Concordo totalmente 

 

 

DOPS – Direct Observed Procedural Skills 

FONSECA, G.P. C. & DINIZ, RVZ - 2018 
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9.6. Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) – Residente 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE    

    

Esclarecimentos    

    

Este é um convite para você participar da pesquisa: Utilização de métodos 

ativos de ensino-aprendizagem para aperfeiçoar o desenvolvimento de 

competências em ecocardiografia do residente médico em cardiologia, que tem 

como pesquisador responsável George Paulo Cobe Fonseca, sob a orientação da 

Profa. Dra. Rosiane Viana Zuza Diniz.    

Esta pesquisa pretende definir uma forma de melhorar o treinamento dos 

residentes de cardiologia em um exame chamado ecocardiografia 

(ultrassonografia do coração).    

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que atualmente eles fazem 

este treinamento de qualquer maneira, sem um roteiro e sem regras 

determinadas, e com o treinamento proposto eles farão de uma melhor forma.  

Caso você decida participar, você deverá assistir algumas aulas 

participativas, assistir alguns vídeos, acompanhar e realizar determinada 

quantidade de exames de ecocardiografia (ultrassom do coração). Durante o seu 

treinamento você será avaliado, tanto em relação ao seu conhecimento quanto 

a sua atuação como profissional, fatos que também podem gerar alguns 

constrangimentos. Entretanto, para minimizar o eventual desconforto a 

avaliação será realizada por equipe de preceptores para a avaliação e devolutiva 

(feedback) dos resultados.  

 Durante a realização dos exames de ecocardiografia a previsão de riscos 

é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele de quem utiliza 

equipamentos médicos eletrônicos no seu dia a dia, sendo essa uma etapa já 

realizada rotineiramente durante a residência, ou seja, de seu treinamento em 

serviço. Pode acontecer a necessidade de realizar o exame em pacientes com 

alguma doença transmissível, mas esse risco será diminuído com o uso de 

máscaras, luvas e aventais para proteção. Pode acontecer um constrangimento 

ou desconforto em relação a exames realizados em pacientes muito gordos, com 

mamas grandes, com tórax deformados e em posições inadequadas, que será 

minimizado com orientações e    

1/3   

 Rubrica do Participante/Responsável legal:   

   

Rubrica do Pesquisador:   

medidas posturais, e você terá como benefício um melhor aprendizado e ganho 

de conhecimento, com um treinamento mais amplo, incluindo maior discussão 
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sobre as doenças cardíacas e de grandes vasos, desenvolvendo novas 

habilidades para um diagnóstico mais preciso e uma melhor orientação de 

tratamento para os pacientes.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada na própria 

instituição (Hospital Universitário Onofre Lopes), ficando sob responsabilidade 

do pesquisador.    

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para George Paulo Cobe Fonseca, no telefone (84) 999847014 e/ou e-

mail georgecobe@gmail.com.    

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.    

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar.    

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.    

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será    

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você.                                                                 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado.    

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes, telefone: 3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – 

Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - 

Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.    

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

com o pesquisador responsável George Paulo Cobe Fonseca.    

    

Consentimento Livre e Esclarecido    

  

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

dados   

2/3   

Rubrica do Participante/Responsável legal:   

   

Rubrica do Pesquisador:   

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em  participar da pesquisa Utilização de métodos ativos de ensino-
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aprendizagem para aperfeiçoar o desenvolvimento de competências em 

ecocardiografia do residente médico em cardiologia, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar.     

 

 Natal, _______/________/_________.   

   

  

_______________________________________________   

Assinatura do participante da pesquisa   

    

   

Declaração do pesquisador responsável    

    

Como pesquisador responsável pelo estudo Utilização de métodos ativos 

de ensino-aprendizagem para aperfeiçoar o desenvolvimento de competências 

em ecocardiografia do residente médico em cardiologia, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

a identidade do mesmo.    

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano.    

  Natal, ______/_______/_______.    

     

_______________________________________________   

George Paulo Cobe Fonseca    

3/3   

Rubrica do Participante/Responsável legal:   

   

Rubrica do Pesquisador:      

 

 

  

Impressão        
datiloscópica do        

participante       
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9.7. Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) – Preceptor 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE    

    

Esclarecimentos    

    

Este é um convite para você participar da pesquisa: Utilização de métodos 

ativos de ensino-aprendizagem para aperfeiçoar o desenvolvimento de 

competências em ecocardiografia do residente médico em cardiologia, que tem 

como pesquisador responsável George Paulo Cobe Fonseca, sob a orientação da 

Profa. Dra. Rosiane Viana Zuza Diniz.    

Esta pesquisa pretende definir uma forma de melhorar o treinamento dos 

residentes de cardiologia em um exame chamado ecocardiografia 

(ultrassonografia do coração).    

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que atualmente eles fazem 

este treinamento de qualquer maneira, sem um roteiro e sem regras 

determinadas, e com o treinamento proposto eles farão de uma melhor forma.  

Caso você decida participar, isto se dará através de contribuição para a 

construção coletiva e por pares da Matriz de Competências em ecocardiografia 

para médicos residentes em cardiologia, por meio de oficina/curso de 

atualização realizada em dia útil, quando será convidado a refletir sobre o 

ensino da ecocardiografia para os residentes de cardiologia, indicando os temas, 

métodos de ensino e avaliação pertinentes para a melhor formação em 

cardiologia.   

Durante sua participação na pesquisa o risco inerente é a possibilidade 

de algum desconforto ao ter que elaborar critérios avaliativos para o residente 

de cardiologia. Poderá haver certo constrangimento durante o processo de 

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

processo de formação. Tais inconvenientes serão minimizados pela condução 

da oficina/curso utilizando métodos ativos de ensino-aprendizagem, nos quais 

as vivências dos participantes são valorizadas. Ademais, a capacitação será 

conduzida por profissionais capacitados em educação médica, habituados a 

lidar com os desafios no processo de avaliação do residente de cardiologia. Como 

benefício, o (a) Sr (a) estará contribuindo para tornar a formação do profissional 

médico cada vez mais de excelência e adequada às    

1/3   

Rubrica do Participante/Responsável legal:   

   

Rubrica do Pesquisador:   
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necessidades da prática atual, além de aperfeiçoar sua prática profissional 

como preceptor. A elaboração da matriz de competência e a capacitação em 

avaliação poderão facilitar o ensino dos residentes de cardiologia, minimizando 

o trabalho de toda equipe envolvida nesse processo.   

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada na própria 

instituição (Hospital Universitário Onofre Lopes), ficando sob responsabilidade 

do pesquisador.    

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para George Paulo Cobe Fonseca, no telefone (84) 999847014 e/ou e-

mail georgecobe@gmail.com.    

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.    

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar.    

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.    

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será    

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você.                                                                 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado.    

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes, telefone: 3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – 

Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - 

Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.    

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

com o pesquisador responsável George Paulo Cobe Fonseca.    

    

Consentimento Livre e Esclarecido    

  

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

dados   

2/3   

Rubrica do Participante/Responsável legal:   

   

Rubrica do Pesquisador:   

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
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concordo em  participar da pesquisa Utilização de métodos ativos de ensino-

aprendizagem para aperfeiçoar o desenvolvimento de competências em 

ecocardiografia do residente médico em cardiologia, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar.     

 

Natal, _______/________/_________.   

   

  

_______________________________________________   

Assinatura do participante da pesquisa   

    

   

Declaração do pesquisador responsável    

    

Como pesquisador responsável pelo estudo Utilização de métodos ativos 

de ensino-aprendizagem para aperfeiçoar o desenvolvimento de competências 

em ecocardiografia do residente médico em cardiologia, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

a identidade do mesmo.    

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano.    

  Natal, ______/_______/_______.    

     

_______________________________________________   

George Paulo Cobe Fonseca    

3/3   

Rubrica do Participante/Responsável legal:   

   

Rubrica do Pesquisador:      

  

Impressão        
datiloscópica do        

participante       
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9.8. Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) – Paciente 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

  Esclarecimentos   

   

Este é um convite para você participar da pesquisa: Utilização de métodos 

ativos de ensino-aprendizagem para aperfeiçoar o desenvolvimento de 

competências em ecocardiografia do residente médico em cardiologia, que tem 

como pesquisador responsável George Paulo Cobe Fonseca.   

Esta pesquisa pretende definir uma forma de treinar os residentes de 

cardiologia em um exame chamado ecocardiografia (ultrassonografia do 

coração).   

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que atualmente eles fazem 

este treinamento de qualquer maneira, sem um roteiro e sem regras 

determinadas, e com o treinamento proposto eles farão de uma melhor forma. 

Caso você decida participar, você deverá realizar seu exame de 

ecocardiografia (ultrassom do coração) na presença de um ou mais médicos 

residentes de cardiologia, que poderão simplesmente observar a realização do 

seu exame, ou realizar parte do seu exame de ecocardiografia, na presença de 

um médico ecocardiografista preceptor responsável, podendo seu exame ter 

uma duração um pouco maior de que o habitual (aproximadamente 30 

minutos).  

Durante a realização dos exames de ecocardiografia a previsão de riscos 

é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele de quem realiza 

o exame normalmente.   

Pode acontecer algum constrangimento ou desconforto em relação a 

presença de um outro profissional na sala de ecocardiografia, que será 

minimizado com avental de proteção adequado e a presença de equipe de 

enfermagem treinada e capacitada, e você terá como benefício um exame de 

ecocardiografia  mais minucioso, com maior riqueza de detalhes e uma maior 

discussão médica do seu caso.   

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada na própria 

instituição (Hospital Universitário Onofre Lopes), ficando sob responsabilidade 

do pesquisador.   

Rubrica do Participante/Responsável legal:  

  

Rubrica do Pesquisador:  
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para George Paulo Cobe Fonseca, no telefone (84) 999847014 e/ou e-

mail georgecobe@gmail.com.   

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.   

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar.   

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.   

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será   

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você.                                                                 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado.   

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes, telefone: 3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – 

Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - 

Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.   

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

com o pesquisador responsável George Paulo Cobe Fonseca.   

   

Consentimento Livre e Esclarecido   

   

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

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos 

e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em  

participar da pesquisa Utilização de métodos ativos de ensino-aprendizagem 

para aperfeiçoar o desenvolvimento de competências em ecocardiografia do 

residente médico em cardiologia, e autorizo a divulgação das informações por 

mim fornecidas 
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em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar.  

Rubrica do Participante/Responsável legal:  

  

Rubrica do Pesquisador:  
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  Natal, _______/________/_________.  

  

 

_______________________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa  

   

  

Declaração do pesquisador responsável   

   

Como pesquisador responsável pelo estudo Utilização de métodos ativos 

de ensino-aprendizagem para aperfeiçoar o desenvolvimento de competências 

em ecocardiografia do residente médico em cardiologia, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

a identidade do mesmo.   

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano.   

   

Natal, ______/_______/_______.   

   

  

_______________________________________________  

George Paulo Cobe Fonseca  
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Rubrica do Participante/Responsável legal:  

  

Rubrica do Pesquisador:    

Impressão    
datiloscópica do    

participante       


