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RESUMO 

 

Introdução: A avaliação de caráter formativo pode ser parte integrante de todo 
processo de ensino-aprendizagem, podendo contribuir para o aperfeiçoamento de 
ferramentas didáticas e eventuais ajustes no conteúdo programático da residência. 
Objetivos: Descrever a implantação de um modelo de avaliação de desempenho do 
residente no Programa de Residência Médica de Endoscopia Digestiva, 
instrumentalizado pelo Direct Observation of Procedural Skills (DOPS), capacitar os 
preceptores para sua utilização e descrever os domínios do instrumento avaliativo 
para os residentes do programa. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, 
prospectivo, do tipo pesquisa ação, desenvolvido entre novembro de 2016 e 
fevereiro de 2018, realizado no setor de Endoscopia Digestiva do Hospital 
Universitário Onofre Lopes, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, envolvendo 
seis residentes e seis preceptores do Programa de Residência Médica de 
Endoscopia Digestiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. A primeira etapa do 
estudo consistiu em um curso de capacitação dos preceptores para avaliação das 
habilidades práticas, por meio do Direct Observation of Procedural Skills, com 
definição dos domínios a serem avaliados. A segunda etapa compôs-se da utilização 
dessa ferramenta na prática e a última etapa efetivou-se com a realização de 
entrevistas semiestruturadas com os residentes e preceptores sobre a visão destes 
em relação ao processo de implantação do Direct Observation of Procedural Skills. 
Resultados: A maioria dos preceptores do Programa de Residência Médica de 
Endoscopia Digestiva participou do curso (70%). Apenas um havia participado 
anteriormente de curso de capacitação e ao final, todos os participantes se sentiram 
capacitados para realizar avaliações dos residentes utilizando o Direct Observation 
of Procedural Skills e consideraram possível incorporá-lo à rotina do trabalho. Ao 
final do período das avaliações, a maioria dos preceptores (66,7%) afirmou não 
saber fornecer feedback formativo antes do treinamento e encontraram dificuldade, 
em determinados aspectos, em realizá-lo na prática. Em relação aos residentes, 
83,4% afirmaram que nunca haviam sido avaliados na prática hospitalar. Todos 
relataram melhora na realização dos procedimentos endoscópicos com a 
implantação das avaliações de desempenho. Todos afirmaram se sentirem 
confortáveis ao receber o feedback na maioria das vezes ou em todas as ocasiões. 
A experiência avaliativa com o Direct Observation of Procedural Skills foi satisfatória 
para preceptores e residentes.  Conclusão: Observou-se que a incorporação do 
Direct Observation of Procedural Skills foi possível por meio da habilitação dos 
preceptores para adequada utilização, bem como do reconhecimento da importância  
do papel formativo do instrumento tanto por parte dos preceptores como dos 
residentes.  Por outro lado, o estudo evidenciou que através da possibilidade de 
implantação de uma ferramenta de avaliação de desempenho no programa de 
residência, foi possível  dar início às discussões e ao planejamento da construção de 
um currículo baseado em competências. 
 
Palavras-chave: Avaliação Educacional, Educação Médica, Educação Baseada em 
Competências, Competência Clínica, Preceptoria. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The evaluation of a formative character can be an integral part of all 
teaching-learning processes and can contribute to the improvement of didactic tools 
and eventual adjustments in the programmatic content of the residence. Objectives: 
To describe the implantation of a resident performance evaluation model in the 
Medical Residency Program of Digestive Endoscopy, instrumented by the Direct 
Observation of Procedural Skills, to train the preceptors for their use and to describe 
the domains of the assessment tool for endoscopic trainees. Methodology: This is 
an exploratory, prospective and interpretive research, carried out from November 
2016 to February 2018, conducted in the Digestive Endoscopy sector of the 
University Hospital Onofre Lopes, in the city of Natal, Rio Grande do Norte, involving 
six residents and six preceptors of the Medical Residency Program of Digestive 
Endoscopy at Hospital Universitário Onofre Lopes. The first stage of the study 
consisted of a training course for preceptors to assess practical skills through the 
Direct Observation of Procedural Skills. The second stage consisted of the use of this 
tool in practice and the last step was carried out with semi-structured interviews with 
the residents and preceptors about the implementation process of the Direct 
Observation of Procedural Skills. Results: Most of the preceptors of the Medical 
Residency Program of Digestive Endoscopy participated in the course (70%). Only 
one had previously participated in a training course, and in the end, all participants 
felt empowered to conduct resident assessments using the Direct Observation of 
Procedural Skills and considered it possible to incorporate it into the work routine. At 
the end of the evaluation period, most of the preceptors (66.7%) stated that they did 
not know how to provide formative feedback prior to the training and found difficulties 
in certain aspects to do it in practice. Regarding the residents, 83.4% stated that they 
had never been evaluated in the hospital practice. All reported improved endoscopic 
procedures with the implementation of performance evaluations. Everyone has said 
they feel comfortable receiving feedback most of the time or at all times. The 
evaluative experience with the Direct Observation of Procedural Skills was 
satisfactory for preceptors and residents. Conclusion: It was observed that the 
incorporation of the Direct Observation of Procedural Skills was possible through the 
habilitation of the teachers for proper use, as well as their recognition, as well as the  
residents related to the relevant for the teaching-learning process. On the other hand, 
the study evidenced the possibility of implementing a performance evaluation tool in 
the residency program, a driving strategy to initiate discussions and planning the 
construction of a competence-based curriculum. 
 
Key words: Educational Evaluation, Medical Education, Competence-Based 

Education, Clinical Competence, Preceptor.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 AVALIAÇÃO FORMATIVA E FEEDBACK 

 

Por mais de duas décadas, educadores médicos têm apontado a íntima 

relação entre aprendizado e avaliação e, no contexto do ensino, a aprendizagem é 

considerada o principal objetivo da avaliação.1  

Apesar de a avaliação somativa ser necessária por permitir a comparação 

entre os aprendizes e por determinar se o nível de conhecimento e de competência 

são suficientes para progredirem em seu treinamento, o objetivo da avaliação deve 

ser mais amplo.2 

O papel do educador realizado por meio da avaliação formativa é transmitir 

informações, ensinar valores e inspirar excelência e aprendizado contínuo. Ao 

fornecer feedback e orientação aos alunos, a avaliação formativa tem efeitos 

positivos sobre aprendizagem e desempenho.2 

Nesse sentido, a avaliação formativa pode ser parte integrante de todo 

processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a melhoria de ferramentas 

didáticas e eventuais ajustes no conteúdo programático ou mesmo na estrutura 

curricular.3  

A avaliação formativa fornece pontos de referência para os preceptores 

adequarem às estratégias de ensino, tornando-as mais direcionadas e 

individualizadas, reforçando a motivação intrínseca dos residentes para aprender e 

alcançar níveis mais elevados de habilidades e competências. Possibilita que eles 

reconheçam suas próprias limitações e aprendam a analisar suas atitudes diante de 

situações inesperadas e até diante de situações corriqueiras.3,4,5,6  

Integrar feedback à prática é muito importante para o desenvolvimento de 

competências e melhoria da qualidade de assistência e segurança do paciente. De 

maneira objetiva, o feedback é o fator isolado de maior impacto no aprendizado e   

refere-se à informação que será dada ao aluno para descrever e avaliar o seu 

desempenho em uma determinada atividade, comparando o resultado observado 

com aquele que realmente era esperado que ele obtivesse, que deve ser baseado 

em premissas pré-estabelecidas de competências para aquele determinado grau de 

formação.2,3,7 
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Há evidências na literatura de que o feedback formativo contribui para 

melhorar o aprendizado do aluno, resultando em melhor desenvolvimento 

profissional.3,7,8 Algumas observações podem ser diretamente percebidas com o 

emprego desta técnica, como a maior participação dos alunos nas atividades; 

melhoria nas habilidades de comunicação e de trabalho em grupo e maior motivação 

em busca do conhecimento. Contudo, o real impacto desta metodologia é de difícil 

mensuração, principalmente devido às inúmeras variações que podem ocorrer 

dentro do contexto em que é aplicado.  

Para que seja efetivo, o feedback necessita ser autêntico, baseado na 

observação direta, realizado imediatamente após a observação, ser oferecido 

regularmente e ser construtivo.8 Sendo mal realizado, poderá causar prejuízos à 

formação do aluno, além de estimular o comportamento defensivo e de 

desinteresse. Para prover feedback adequado, o preceptor deve ter conhecimento, 

atitude e postura adequadas para ensinar, empatia com o aluno e habilidade para 

avaliar naquele cenário de aprendizagem.3,5,8  

O ato de avaliar encerra múltiplos significados e interpretações: examinar, 

julgar, testar, distinguir, comparar, ameaçar, punir, entre outros. E é por esta 

variedade de abordagens que o processo de avaliar se torna tão difícil, ficando a 

mercê do julgamento de quem o pratica. Esse tema tem assumido grande 

importância no contexto da educação médica, pois pode contribuir para o 

aprimoramento das técnicas de ensino e do currículo.3,9,10 

Para tanto, há uma contínua busca por metodologias mais eficientes e melhor 

padronização das diferentes formas de avaliação, que se adequem às necessidades 

de uma avaliação tanto somativa quanto formativa, longitudinal, para proporcionar o 

acompanhamento do desenvolvimento profissional do residente.  

A literatura orienta a utilização de múltiplos métodos de avaliação dentro dos 

programas de treinamento das especialidades que contemplem a observação de 

diversos aspectos da competência clínica, possibilitando identificar e corrigir o 

desempenho dos médicos em treinamento.10 

A elaboração de um sistema de avaliação que contemple múltiplos métodos 

permite, portanto, minimizar as fragilidades de cada estratégia avaliativa isolada, 

fornecendo informações confiáveis e mais precisas sobre a competência clínica e 

comportamento profissional no ambiente de trabalho. Avaliações baseadas no local 



16 

 

de trabalho (Workplaced Based Assessments), contemplam o “fazer”, nível mais alto 

da pirâmide descrita por George Miller sobre a construção do conhecimento. 10,11,12,13 

No ano de 1995, o Conselho Americano de Medicina Interna, propôs, como 

forma de encorajar a observação do desempenho do avaliado, o uso do mini 

exercício de avaliação clínica (Mini Clinical Evaluation Exercise-Mini-CEX). No Mini-

CEX, um membro do corpo docente observa como o estudante/residente atende e 

interage com o paciente em um cenário real da prática diária, em torno de uma 

determinada tarefa clínica. Posteriormente, o preceptor/docente avalia o 

desempenho e fornece o feedback.1,14,15 

 

1.2  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DURANTE PROCEDIMENTOS 

 

Diversos outros métodos de avaliação considerados adequados para dar 

feedback, baseados na observação do desempenho no local de trabalho têm sido 

desenvolvidos ou têm se destacado nos últimos anos, tais como o Direct 

Observation of Procedural Skills (DOPS).1,15,16     

O DOPS foi desenvolvido pelo Royal College of Physicians como parte de seu 

programa de fundação em 2005 e refere-se à avaliação por meio da observação de 

uma habilidade prática realizada pelo médico em treinamento, em um paciente real, 

dentro de sua rotina de trabalho.1 

Ele permite observar não apenas a habilidade técnica, mas também a 

capacidade cognitiva, a interação com o paciente e com os outros profissionais e o 

comportamento profissional do avaliado. O mesmo par de avaliador/avaliado poderá 

ter vários encontros envolvendo diferentes habilidades. Com esse instrumento, 

diversas habilidades podem ser observadas, desde procedimentos simples até 

procedimentos bem mais complexos.7,12,17,18,19,20 

Os domínios que podem ser observados pelo DOPS incluem: ter 

conhecimento relacionado ao procedimento, obter consentimento informado, 

cuidados pré-procedimento, realizar adequada analgesia/sedação, habilidade 

técnica, seguir técnica asséptica (se apropriada), detectar e manejar possíveis 

complicações, os cuidados/orientações pós-procedimento, habilidade de 

comunicação, profissionalismo e desempenho geral durante o procedimento. Em 

cada avaliação, pode-se escolher um ou mais domínios para serem observados, a 

critério do avaliador.  
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Para diferenciar as nuances e gradações dos comportamentos esperados e 

não apenas sua presença ou ausência, o instrumento de avaliação estruturada 

DOPS contém uma escala de graduação de Likert para cada domínio e para o 

desempenho global. Essa escala global de graduação pode ser utilizada para avaliar 

diferentes habilidades, sendo a forma mais objetiva de observar alguns aspectos do 

desempenho como profissionalismo e habilidades de interação interpessoal. De fato, 

sabe-se que mudanças de comportamento são medidas de forma mais apurada 

como um contínuo progressivo do que como uma variável dicotômica.  

Além disso, as escalas de avaliação globais contemplam aspectos qualitativos 

importantes que são essenciais como feedback aos alunos e para a comparação de 

seu desempenho.16    

Imediatamente após cada avaliação, um feedback é fornecido e pode 

contribuir consideravelmente para o aprendizado do médico em treinamento, 

dependendo da forma que é construído pelo preceptor.7, 11,12,19    

O uso do DOPS como ferramenta de avaliação está inserido na rotina diária 

do Reino Unido. Na Inglaterra, 80% dos Hospitais que fazem parte do Serviço 

Nacional de Saúde registram cerca de 1.000 resultados de DOPS a cada quatro 

semanas.20  

Essa ferramenta é relevante tanto para avaliação quanto para melhorar o 

aprendizado subsequente do avaliando, pois a articulação de tarefas e capacidades 

verificáveis pelo desempenho permite a inferência de competência para determinada 

área profissional a partir de padrões ou critérios pactuados, considerados 

necessários e desejáveis para a transformação das práticas em saúde.21 

Cabe ressaltar que antes de iniciar a etapa da avaliação, é preciso 

estabelecer desde o início quais são os objetivos de aprendizagem e competências 

a serem adquiridos em um determinado cenário de ensino. Assim, este referencial 

deve nortear todas as práticas de ensino, a própria avaliação e o feedback. 

 

1.3 FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

 

A Resolução nº 02/2006 da Comissão Nacional de Residência Médica 

(COREME)22 orienta sobre a avaliação do médico residente:  

 



18 

 

Na avaliação periódica serão utilizadas as modalidades de prova escrita, 
oral, prática ou de desempenho por escalas de atitude que incluam 
atributos, tais como: comportamento ético, relacionamento com a equipe de 
saúde e com o paciente, interesse pelas atividades e outros, a critério da 
COREME da instituição. 
 

Orienta, ainda, que a frequência mínima das avaliações seja trimestral e que 

os critérios e resultados de todas as avaliações sejam do conhecimento do médico 

residente. 

No ano de 2010, a Federação Brasileira de Gastroenterologia23, definiu o 

objetivo do ano adicional opcional em Endoscopia:  

 
[...] o residente deve realizar os exames de endoscopia digestiva alta e 
baixa com autonomia em todos os procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos relacionados em caráter de urgência ou rotina e orienta que a 
avaliação das competências e habilidades deve ocorrer a cada trimestre 
com pelo menos uma prova anual e avaliação prática periódica.

         

  

A Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED)24 definiu, no ano de 

2014, as competências mínimas para os residentes de Endoscopia Digestiva ao 

regulamentar os dois anos de treinamento pelos Centros de Ensino e Treinamentos 

(CET) credenciados pela Sociedade, conforme apresentado no Quadro 1: 

 
Quadro 1 - Competências mínimas para Endoscopia Digestiva. 
 

Fonte: SOBED (2010). 
 

São considerados aprovados no treinamento aqueles que atingirem 

habilidade completa para realização de todos os procedimentos endoscópicos 

incluídos na abrangência da competência mínima, tiverem domínio de todos os 

conteúdos pertinentes a tais procedimentos e apresentarem, ao final do treinamento, 

um Trabalho de Conclusão em eventos oficiais da sociedade.   

Portanto, a sociedade de endoscopia considera como competência a ser 

alcançada ao final do treinamento, a habilidade de realizar procedimentos práticos 

com eficiência e conhecimento técnico. 

Endoscopia Digestiva 
Alta e Baixa Diagnóstica 

Procedimentos Hemostáticos 

Cromoendoscopia Retirada de corpo estranho no trato digestivo alto 

Marcação com tinta 
nanquim 

Colocação de cateteres para suporte nutricional 

Obtenção de biópsias Gastrostomia Endoscópica Percutânea 

Polipectomia alta e baixa 
Dilatação de estenoses com hastes e balões 
hidrostáticos no trato digestivo 
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O serviço de Endoscopia Digestiva do HUOL, referência para formação de 

especialistas em Endoscopia Digestiva no Estado do Rio Grande do Norte, recebeu 

estagiários nessa área no período de 1986 a 2001.  

A partir do ano de 2002, quando a Endoscopia digestiva foi reconhecida como 

área de atuação25 dentro do programa de residência da Gastroenterologia, com a 

criação do terceiro ano de residência, o programa foi credenciado pela Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM), recebendo dois residentes por ano. 

O Programa de Residência Médica em Endoscopia Digestiva (PRMED) do 

HUOL consiste no terceiro ano opcional da residência médica em Gastroenterologia 

e/ou em Cirurgia do Aparelho Digestivo, sendo estes, portanto pré-requisitos para o 

programa.  

Além dos residentes em ano adicional, o serviço recebe os residentes do 

primeiro e segundo anos da Gastroenterologia e da Cirurgia do Aparelho Digestivo, 

que também cumprem estágios no setor, perfazendo 15 e 20% de sua carga horária 

anual. 

O PRMED não dispõe de uma sistematização da avaliação de habilidades 

práticas, tendo ainda como foco principal do processo avaliativo as avaliações 

cognitivas por meio de prova oral e/apresentação de trabalho de conclusão de curso.  

Os exames orais e escritos são estratégias avaliativas comumente utilizadas, 

entretanto são instrumentos que avaliam apenas o domínio cognitivo da 

aprendizagem, não permitindo que o examinado demonstre suas competências 

clínicas no que se refere ao desenvolvimento de habilidades e atitudes essenciais a 

formação do especialista em endoscopia digestiva.  

Neste contexto, faz-se necessária a reflexão sobre o sistema de avaliação no 

PRMED do HUOL, visando o aprimoramento da formação por meio da implantação 

de uma avaliação abrangente, contemplando aspectos cognitivos, habilidades e 

atitudinais na formação em endoscopia digestiva para a melhoria do cuidado ao 

indivíduo que necessita de tais procedimentos.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Implantar o DOPS como instrumento de avaliação de desempenho no 

Programa de Residência Médica em Endoscopia Digestiva, do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL), localizado na cidade de Natal. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Capacitar os preceptores do Programa de Residência Médica em Endoscopia 

Digestiva para utilização do DOPS como estratégia avaliativa da residência 

médica; 

 Elaborar os principais domínios do DOPS para a formação do residente de 

Endoscopia Digestiva do HUOL.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de estudo exploratório, prospectivo, do tipo Pesquisa-Ação, 

desenvolvido entre novembro de 2016 e fevereiro de 2018.  

A pesquisa ação educacional é uma estratégia para o desenvolvimento de 

professores e pesquisadores de modo que possam utilizar suas pesquisas para 

aprimorar seu ensino, e consequentemente, o aprendizado de seus alunos.26 

A escolha foi embasada no fato de ser uma estratégia que busca efetivar 

transformações na prática diária do pesquisador, permitindo o planejamento de uma 

ação, sua implantação, a monitorização e descrição dos efeitos desta ação, bem 

como a avaliação dos resultados, objetivando a melhora da própria prática.26,27,28 

 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O estudo foi realizado no setor de Endoscopia Digestiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL). 

 

3.3 AMOSTRAGEM E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

Os critérios de inclusão englobaram residentes médicos, de ambos os sexos, 

regularmente matriculados nos PRMED, os residentes dos programas de residência 

médica em Gastroenterologia/Cirurgia do Aparelho Digestivo do HUOL, durante 

rodízio no setor de endoscopia digestiva, etapa obrigatória da formação dos 

referidos programas, docentes e /ou preceptores com vínculo ativo do PRMED que 

aceitaram participar da pesquisa. 

Os critérios de exclusão foram os residentes do segundo ano da 

Gastroenterologia que tiveram seu rodízio modificado naquele ano, que resultou na 

diminuição do tempo de estágio na Endoscopia, docentes e/ou preceptores 

afastados do serviço no período do estudo e aqueles que não aceitaram participar 

da pesquisa. 

Foi utilizada uma amostra censitária, considerando todos os atores 

envolvidos, constituída de seis (6) preceptores, de um total de oito do PRMED e seis 
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residentes, de um total de oito, que atenderam aos critérios prévios, sendo dois do 

primeiro ano de residência de Gastroenterologia, dois do segundo ano de residência 

de Cirurgia do Aparelho Digestivo e dois do terceiro ano da residência de 

Endoscopia Digestiva.  

3.4 ETAPAS DO ESTUDO-INTERVENÇÃO 

O estudo foi desenvolvido em três etapas, conforme descrito a seguir. 

 

3.4.1 Primeira etapa – Capacitação de preceptores e docentes para o uso do 

DOPS 

 
Essa etapa consistiu na capacitação pedagógica dos docentes e preceptores 

para utilização do DOPS como estratégia avaliativa no PRMED e foi realizada por 

meio de um curso de atualização, planejado em dois encontros, com carga horária 

total de 30 horas e registro na Pró-Reitoria de Extensão para a devida certificação 

dos participantes (Apêndices B E C).  

O curso foi desenvolvido inteiramente por meio de métodos ativos de 

aprendizagem, permeado pela discussão e reflexão sobre competências 

necessárias para a formação e balizamento dos domínios da avaliação com o 

DOPS.29 

Os objetivos das duas etapas do curso podem ser observados nas figuras a 

seguir: 

 
Figura 1 - Objetivos do primeiro encontro do curso de capacitação em avaliação 
para preceptores e docentes do programa de residência de endoscopia digestiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, embasado nas diretrizes do DOPS. 

 



23 

 

Figura 2 - Objetivos do segundo encontro do curso de capacitação em avaliação 
para preceptores e docentes do programa de residência de endoscopia digestiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fonte: Elaborado pelas autoras, embasado nas diretrizes do DOPS. 

 

No primeiro encontro do curso para os preceptores, após acolhimento dos 

participantes e avaliação da motivação/desmotivação dos mesmos para participar do 

curso, foi realizada atividade mediada por vídeo, dividindo-os em dois pequenos 

grupos para vivência de formatos diferentes da avaliação, como a avaliação livre não 

estruturada e a utilização de um instrumento de avaliação padronizado.  

Para essa atividade, os profissionais foram orientados a avaliar um filme 

sobre o aspecto da comunicação médico-paciente e médico-equipe produzido para 

este fim, intitulado “Cena simulada_MPES_Colonoscopia”, proporcionando reflexão 

sobre as competências clínicas necessárias para formação do residente de 

endoscopia e sobre a importância da avaliação na formação do especialista.  

Em seguida, apresentou-se a possibilidade de avaliação das competências na 

prática por meio de um instrumento já existente que poderia ser adaptado para as 

necessidades do treinamento em endoscopia digestiva, o DOPS. O conceito e 

princípios da avaliação pelo DOPS apresentados foram totalmente novos para os 

preceptores do serviço.  

A primeira etapa foi finalizada com o compromisso dos preceptores refletirem 

e elaborarem o que consideravam relevante na avaliação em cada domínio do 

DOPS, considerando a formação em cada ano de treinamento dos residentes.  

A avaliação do primeiro encontro foi realizada com perguntas abertas a 

respeito dos pontos positivos, negativos e sugestões para o curso, permeada pela 

aplicação da dinâmica “Que bom, Que pena e Que tal”30 (APÊNDICE D).  

https://youtu.be/1F1W3OoNVVM
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O intervalo entre as duas etapas do curso foi de noventa dias e, durante esse 

período, as contribuições dos preceptores foram compiladas para a construção dos 

descritores de cada domínio. 

No segundo encontro do curso para os preceptores, durante o acolhimento 

dos participantes foram resgatadas reflexões sobre o processo de capacitação 

desde o primeiro encontro, tendo sido aplicado um questionário de autoavaliação 

sobre as microhabilidades da técnica da preceptoria minuto, avaliação e feedback. 

Esse teve como objetivo a reflexão sobre sua atuação na preceptoria uma vez que 

investiga sobre a frequência e o conforto relacionado às microhabilidades que 

compõem a estratégia da preceptoria minuto.31 (ANEXOS B E C). 

Em seguida, ocorreu a apresentação e discussão de cada domínio do 

instrumento DOPS, de acordo com as informações previamente enviadas pelos 

preceptores após a participação na primeira etapa do curso, baseadas na própria 

expertise e/ou pesquisa na literatura sobre publicações relacionadas à formação do 

endoscopista e, deste modo, tornou-se possível estabelecer os descritores para 

cada domínio, levando ao detalhamento do desempenho a ser alcançado em cada 

etapa da formação do residente do PRMED. (APÊNDICE E).  

O instrumento do DOPS foi adaptado à realização de exames endoscópicos, 

considerando o ano de treinamento dos residentes e a especialidade clínica ou 

cirúrgica dos mesmos, com inserção no documento da identificação do programa de 

residência de origem, bem como o cenário da realização do exame no próprio setor, 

na Unidade de Terapia Intensiva ou outros, o grau de complexidade do caso (baixo, 

médio e alto e se eletivo ou de urgência) e um item para descrever o resumo do 

caso e do procedimento. (APÊNDICE F).  

A abrangência de cada domínio para os residentes no primeiro, segundo e 

terceiro ano de treinamento encontra-se descrita para endoscopia digestiva alta e 

baixa. (APÊNDICE E). 

Cada domínio do DOPS é avaliado por uma escala Likert de nove pontos, 

subdividida em três estratos: desempenho insatisfatório, quando a pontuação 

alcançada varia de um a três; satisfatório, de quatro a seis pontos e acima do 

esperado, de sete a nove pontos. (APÊNDICE F).  

Ao final da avaliação, o avaliador assinala a necessidade de reavaliação do 

residente para aquele tipo de caso, descrevendo o porquê a reavaliação é 

necessária.  
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O instrumento apresenta, ainda, campos para anotação do tempo de duração 

do exame e do feedback. Assim, os docentes/preceptores foram capacitados para 

preenchimento durante ou imediatamente após o procedimento observado, de forma 

que o feedback fosse ofertado o mais próximo possível do desempenho observado. 

Na ocasião, os participantes da capacitação foram igualmente treinados para 

fornecer feedback estruturado e apreciativo, iniciado com a autoavaliação do 

residente, aspectos positivos do desempenho durante o exame e pontos a melhorar, 

preferencialmente na própria sala de exame, após a saída do paciente e dos 

técnicos de enfermagem da sala, para maior privacidade. Ao final do feedback, os 

residentes assinariam sua avaliação, concordando ou discordando com as mesmas. 

Após a compreensão do balizamento dos domínios do DOPS, o instrumento 

foi utilizado para etapa prática de uma situação simulada apresentada em vídeo. A 

cena retratou um atendimento médico, produzido pelos pesquisadores no próprio 

serviço, demonstrando o atendimento durante a realização de uma colonoscopia, 

para que fossem avaliados os seguintes itens: conhecimento prévio, consentimento 

informado, preparação pré-procedimento, conduta pós-procedimento, comunicação 

e profissionalismo.  

Na sequência de práticas para utilização do DOPS, os participantes avaliaram 

exames gravados no próprio serviço, realizados por residentes em início de 

treinamento, um de endoscopia digestiva alta e outro de colonoscopia, aonde os 

preceptores, divididos em dois grupos (grupo endoscopia digestiva alta e grupo 

colonoscopia), avaliaram, por meio do DOPS, apenas as habilidades técnicas.  

Finalizando, realizou-se uma dramatização da estratégia da preceptoria 

minuto, mostrando posteriormente um vídeo com suas etapas, para que pudessem 

visualizar a estrutura do método, com a apresentação de todas as características 

necessárias para um bom feedback formativo, que puderam praticar por meio de 

duas situações fictícias fornecidas durante o treinamento. 

A avaliação do segundo encontro foi aplicada por meio de questionário 

semiestruturado, com respostas em escala de graduação de cinco pontos, 

abrangendo o local de realização das aulas, conteúdo administrado e material 

didático, atividade sobre discussão e construção coletiva do DOPS, aplicação da 

avaliação de habilidades técnicas mediadas por vídeo e capacitação para o ensino, 

além de três questões abertas para destaque dos pontos fortes, frágeis, e sugestões 

para outros cursos. (APÊNDICE G). 
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3.4.2 Segunda etapa - Avaliação dos residentes 

 

A segunda etapa do estudo consistiu na avaliação dos residentes realizada 

pelos preceptores, capacitados na primeira etapa, utilizando o DOPS, e teve 

duração de 12 meses.  

Os residentes do serviço foram apresentados ao instrumento em uma reunião 

e receberam todas as orientações em relação aos domínios que deveriam alcançar 

para seu ano de treinamento, diferenciados para cada ano de residência. Nessa 

ocasião, foram ressaltados os objetivos do processo avaliativo, enfatizando-se seus 

benefícios para o aprendizado e não somente como uma forma de constatar e 

pontuar a habilitação técnica.  

Foram também explicitados detalhes quanto à frequência das avaliações - 

pelo menos duas avaliações mensais para cada preceptor - e ressaltada a 

possibilidade de avaliação parcial e não de todos os domínios do instrumento por 

encontro.  

As avaliações realizadas foram arquivadas em pastas individuais, uma para 

cada residente, ficando disponíveis para consulta pelo próprio residente e, ao final 

do treinamento, cada residente do terceiro ano recebeu um feedback geral a 

respeito das avaliações realizadas com a finalidade de demonstrar a evolução no 

treinamento e a aquisição das competências, reforçando-as. 

 

3.4.3 Terceira etapa do estudo – Percepção de residentes e preceptores sobre 

a avaliação de desempenho utilizando o DOPS 

 

Consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas que foram 

construídas com o objetivo de compreender como todo o processo foi entendido por 

parte dos preceptores e residentes, contendo questões fechadas do tipo Likert e 

quatro perguntas abertas para os preceptores e duas para os residentes.  

Essa etapa foi realizada por uma especialista do serviço especificamente 

treinada para realização das entrevistas e que não havia participado das avaliações, 

visando minimizar eventuais vieses hierárquicos decorrentes da interface preceptor-

residente ou supervisor-residente. (Apêndices H e I). 
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Todos os dados coletados foram arquivados em Planilha Excel® para 

posterior análise de conteúdo descritiva dos mesmos. O estudo teve seus dados 

coletados por questionários realizados durante a capacitação e por entrevistas 

semiestruturadas com preceptores e residentes.32 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL), sob o Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAEE) nº 58662116.0.0000.5292 (ANEXO A), com a 

aquiescência dos seis preceptores e seis residentes que realizaram o treinamento 

durante o período da pesquisa e que aceitaram participar após convite, leitura e 

aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), elaborado de 

acordo com a Resolução nº466/201233 do Conselho Nacional de Saúde (APÊNDICE 

A).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como produto principal desta dissertação, elaborou-se o manuscrito intitulado 

“Implantação da avaliação pelo DOPS na residência de endoscopia digestiva: uma 

estratégia para a discussão do currículo baseado em competências”, submetido à 

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

apresentado a seguir: 

 

4.1 IMPLANTAÇÃO DA AVALIAÇÃO PELO DOPS NA RESIDÊNCIA DE 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA: UMA ESTRATÉGIA PARA A DISCUSSÃO DO 

CURRÍCULO BASEADO EM COMPETÊNCIAS 

 

 
Ana Valéria Coutinho da Câmara Rocha 

Rosiane Viana Zuza Diniz 
 

AVALIAÇÃO PELO DOPS NA RESIDÊNCIA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

RESUMO 

A avaliação pode ser parte integrante de todo processo de ensino-aprendizagem, 

podendo contribuir para a melhoria de ferramentas didáticas e eventuais ajustes no 

conteúdo programático ou mesmo na estrutura curricular, principalmente quando 

tem um caráter formativo. O objetivo desse estudo é descrever a implantação de um 

modelo de avaliação de desempenho do residente no Programa de Residência de 

Endoscopia Digestiva utilizando o Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) ou 

Observação Direta das Habilidades em Procedimentos e, por meio deste processo, 

discutir sobre a construção de um currículo baseado em competências. Trata-se de 

um estudo exploratório, prospectivo, do tipo pesquisa ação, realizado no serviço de 

Endoscopia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), na cidade de Natal, no 

período de novembro de 2016 a fevereiro de 2018, envolvendo residente e 

preceptores e/ou docentes, do programa de Residência em Endoscopia Digestiva 

(PRMED). O estudo foi realizado em três etapas: realização de curso de capacitação 

para preceptores utilizarem o DOPS, utilização dessa ferramenta na prática diária do 

serviço e por fim, compreensão por parte dos preceptores e residentes, de todo o 
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processo de implantação do DOPS. O estudo revelou que 83,3% dos preceptores 

nunca haviam participado de treinamento pedagógico para preceptoria. O curso 

possibilitou uma discussão em relação às competências esperadas ao final do 

primeiro, segundo e terceiro anos de residência, sendo importante para a definição, 

por parte dos especialistas, dos domínios a serem avaliados pelo instrumento.  A 

maioria dos residentes (83,3%) nunca tinha sido avaliado anteriormente durante a 

prática clínica na residência da instituição. A experiência avaliativa com o DOPS foi 

satisfatória para preceptores e residentes. O estudo evidenciou a possibilidade de 

implantação de uma ferramenta de avaliação de desempenho dentro do programa 

de residência, consistindo numa estratégia importante dentro processo ensino-

aprendizagem, sendo uma etapa importante para dar início à discussão e ao 

planejamento da construção de um currículo baseado em competências.  

 

Palavras-chave: Avaliação, Educação Médica, Educação Baseada em 

Competências, Preceptoria, Competência Profissional. 

 

ABSTRACT 

 

Assessment can be part of any teaching-learning process and can contribute to the 

improvement of didactic tools and adjustments in the program content or even in the 

curricular structure, mainly when it has a formative character. The purpose of this 

study is to describe the implementation of a model of performance evaluation of the 

Resident in the Digestive Endoscopy Residency Program using the DOPS (Direct 

Observation of Procedural Skills) and through this process to discuss the 

competency-based curriculum. This is an exploratory, prospective, action-type study 

carried out at the Endoscopy Service of the Onofre Lopes University Hospital 

(HUOL), in Natal, from November 2016 to February 2018. It encompassed trainees 

and preceptors from the Residency Program in Digestive Endoscopy (PRMED). The 

study was conducted in three stages. The first one comprised a course to enable 

preceptors to perform workplace assessment using a standardized instrument, the 

DOPS. The second one was the use of this tool in the endoscopic unit daily practice. 

The last stage consisted in understanding the DOPS implementation process.  The 

study revealed that 83.3% of preceptors had never been participated in pedagogical 

training for preceptorship. Most of trainees (83.3%) had never previously been 
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evaluated in clinical practice at the HUOL. The DOPS assessment experience was 

satisfactory for preceptors and trainees. In semi-structured interviews, trainees 

reported the DOPS importance to improve their performance during training program. 

This study showed the possibility in incorporation the DOPS tool as a workplaced 

assessment in the endoscopic residency program, being an important strategy to the 

teaching-learning process. It was an important step to begin the discussion and 

construction of a competency-based curriculum.  

 

Keywords: Assessment, Medical Education, Competency-based Education, 

Preceptorship, Professional Competence. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A avaliação deve ser parte integrante de todo processo de ensino-

aprendizagem, podendo contribuir para a melhoria de ferramentas didáticas e 

eventuais ajustes no conteúdo programático ou mesmo na estrutura curricular, 

principalmente quando assume um caráter formativo. 

As estratégias de avaliação formativa levam prontamente a mudanças quando 

são parte integrante do processo de aprendizado, quando os critérios de avaliação 

de desempenho são claramente definidos, quando o feedback é fornecido 

imediatamente após o atendimento e por fim, quando o médico em treinamento tem 

múltiplas oportunidade de ser avaliado.1  

O maior desafio dos educadores médicos está em avaliar o desempenho na 

prática, o “fazer real”, com sua imprevisibilidade e todos os aspectos emocionais 

envolvidos. Nesse sentido, a observação direta no local de trabalho é um método 

importante de avaliação, pois fornece uma visão mais realista e integrada das 

habilidades cognitivas e psicomotoras, facilitando a identificação das áreas do 

aprendizado a serem reforçadas.2,3  

O uso de um instrumento estruturado nessa forma de avaliar auxilia o 

preceptor a focar sua atenção em habilidades específicas, aumentando a acurácia 

da detecção de falhas e oferecendo elementos objetivos para realização do 

feedback, podendo ajudar a reforçar pontos fortes e corrigir deficiências dos 

avaliados. Entretanto, uma das dificuldades encontradas para o sucesso desse 

método está na qualidade da observação. 
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Para minimizar a falta de homogeneidade dos critérios utilizados na avaliação 

e possíveis falhas de observação, faz-se necessário a preparação dos preceptores e 

docentes como avaliadores e o estabelecimento, desde o início, dos objetivos de 

aprendizagem e das competências a serem adquiridas em um determinado cenário 

de ensino. Assim, este referencial deve nortear todas as práticas de ensino, a 

própria avaliação e o feedback.4,2 

Segundo a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE), 

competência em endoscopia digestiva é o nível mínimo de habilidade, conhecimento 

e ou expertise, provenientes de treinamento ou da prática, necessários para a 

realização de um procedimento de forma segura e com habilidade técnica, 

proporcionando diagnósticos e resultados acurados. 5,6,7 

Em 2009, o Comitê de residência da ASGE enumerou as habilidades técnicas 

necessárias ao final do treinamento em endoscopia e recomendou aos 

coordenadores de programas de residência a incorporação de várias estratégias de 

ensino, com revisão e atualização periódica da metodologia e da qualidade do 

treinamento. Assim proporcionou rever formas de avaliação com os preceptores, 

permitindo o feedback entre residentes e preceptores.8 

Há poucos dados publicados no Brasil, sobre o treinamento baseado em 

formação por competências nas residências de Endoscopia Digestiva, fundamental 

para a qualificação profissional. A Comissão Nacional de Residência Médica, não 

estabelece de forma padronizada, as exigências mínimas9 de processos de 

avaliação para certificação ao final do treinamento do especialista.  

A avaliação do desempenho na prática é realizada pela Sociedade Brasileira 

de Endoscopia Digestiva (SOBED), após término da residência, na obtenção do 

título de especialista, por meio de avaliação não padronizada das habilidades 

técnicas e cognitivas do candidato durante a realização de um exame endoscópico 

na prática, além de prova escrita e oral para avaliação do conhecimento, entretanto 

não contemplam outros domínios importantes para a formação do médico, como o 

profissionalismo e a comunicação.10 

O objetivo do estudo é descrever a implantação de um modelo de avaliação 

de desempenho do residente, no programa de Residência de Endoscopia Digestiva, 

utilizando o instrumento Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) ou 

Observação Direta das Habilidades em Procedimentos) e, por meio deste processo, 

discutir sobre a construção de um currículo baseado em competências.11-14 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo exploratório, prospectivo, do tipo pesquisa-ação, 

realizado no serviço de Endoscopia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

na cidade de Natal, no período de novembro de 2016 a fevereiro de 2018, que 

envolveu doze participantes, sendo seis residentes e seis preceptores e/ou 

docentes, do programa de residência em endoscopia digestiva (PRMED).15-17 

O programa consiste em um ano de treinamento em endoscopia digestiva alta 

e baixa, diagnóstica e terapêutica, tendo como pré-requisito dois anos de residência 

em gastroenterologia ou em cirurgia do aparelho digestivo, sendo ofertadas duas 

vagas por ano. Além destes, o serviço recebe também residentes do primeiro e 

segundo anos da residência de gastroenterologia e de cirurgia do aparelho digestivo, 

durante o rodizio obrigatório dos referidos programas de residência.  

Portanto, o universo do nosso estudo foram dois residentes do primeiro ano 

da gastroenterologia, dois do segundo ano de residência de cirurgia do aparelho 

digestivo e dois da residência em endoscopia digestiva. 

O estudo foi realizado em três etapas, conforme descrito a seguir:  

 

Primeira etapa  

 

Compreendeu a realização de um curso de capacitação dos preceptores do 

PRMED para realizar avaliações práticas utilizando um instrumento de avaliação, o 

DOPS, elaborado pelos próprios preceptores do programa. O curso foi idealizado em 

dois encontros, com carga horária total de 30 horas. 

O objetivo do curso foi o de assegurar a qualidade da observação, isto é, que 

fossem acuradas e precisas e que o feedback oferecido fosse efetivo. 

O curso foi iniciado com um questionário sobre a frequência com que os 

preceptores realizavam abordagens relacionadas ao ensino, como incentivo ao 

raciocínio diagnóstico, diagnóstico diferencial, avaliação do residente e feedback, 

por meio de exemplos que ilustrassem as etapas das microhabilidades da 

preceptoria minuto e como se sentiam ao realizá-las. 

Como estratégias de ensino-aprendizagem, foram abordados os seguintes 

temas: importância da avaliação formativa e sua possível contribuição para a 

melhoria de ferramentas didáticas e eventuais ajustes no conteúdo programático, 
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competências clínicas necessárias para a formação do residente de endoscopia, o 

uso de instrumentos padronizados de avaliação na prática clínica, o uso das micro-

habilidades da preceptoria minuto e conhecimento e estruturação do feedback 

formativo.18 

Foram utilizadas metodologias ativas de ensino e aprendizagem como 

atividades mediadas por vídeo para discutir sobre as habilidades de comunicação e 

técnicas, após a construção do instrumento de avaliação como forma de praticarem 

utilizando-o e para ensinar a técnica da preceptoria minuto. 

Durante o curso, foram realizadas discussões abertas sobre competências 

relevantes para o profissional endoscopista, sobre profissionalismo e sobre feedback 

formativo. Ainda foram realizadas duas dramatizações, uma delas para avaliar o uso 

adequado das microhabilidades da preceptoria minuto19 e outra para avaliar o uso 

equivocado das mesmas. Por fim foi realizado um treinamento prático de feedback 

construtivo/apreciativo. 

Ao final, todos os participantes responderam um questionário sobre sua 

autopercepção no exercício da preceptoria, considerando as microhabilidades da 

preceptoria minuto. 

Os preceptores tiveram um período de noventa dias para pesquisar e refletir 

sobre esses domínios, que foi o intervalo entre os dois encontros do curso. Durante 

esse período, cada um enviou para o pesquisador, os domínios que consideravam 

relevantes, sendo estes compilados em um único documento que foi apresentado no 

segundo encontro.  

Sendo assim, o instrumento de avaliação DOPS foi apresentado aos 

preceptores e, posteriormente, construído de acordo com a relevância das 

habilidades cognitivas e técnicas relacionadas aos procedimentos e de acordo com 

a atitude, postura e comunicação, consideradas importantes pelos preceptores do 

serviço para a formação de um especialista na área.  

Os domínios observados pelo DOPS foram: ter conhecimento das indicações, 

anatomia e técnica do exame, obter consentimento informado, demonstrar preparo 

adequado antes de iniciar o procedimento, realizar adequada analgesia/sedação, ter 

habilidade técnica, seguir técnica asséptica (se apropriada), detectar e manejar 

possíveis complicações, aplicar os cuidados/orientações pós-procedimento, ter 

habilidade de comunicação, profissionalismo e desempenho geral durante o 

procedimento.  
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Cada domínio foi descrito em detalhes e adaptado às especificidades da 

especialidade, com competências diferentes e adicionais em relação ao ano de 

treinamento do residente, com graus de complexidade crescente, sendo somente os 

residentes do terceiro ano avaliados na prática para colonoscopia.  

Em cada avaliação o preceptor pôde escolher um ou mais domínios para 

serem observados, ficando ao seu critério. Cada domínio observado foi graduado 

em atributos, usando-se uma escala global de pontuação, e ao final uma pontuação 

geral foi dada para os aspectos técnicos gerais do procedimento.   

O instrumento do DOPS foi construído em conjunto com os preceptores e 

adaptado à realização de exames endoscópicos. Como o treinamento no serviço 

abrange residentes de especialidades distintas, clínica e cirúrgica, foram inseridas 

no documento, a identificação do programa de residência de origem, bem como o 

cenário da realização do exame, no próprio setor, na Unidade de Terapia Intensiva 

ou outros, o grau de complexidade do caso, como baixo, médio e alto e se eletivo ou 

de urgência e um item para descrever o resumo do caso e do procedimento. 

Para diferenciar as nuances e gradações dos comportamentos esperados e 

não apenas sua presença ou ausência, o instrumento de avaliação estruturado 

escolhido, DOPS, contém uma escala de Likert de nove pontos para cada domínio, 

sendo o desempenho considerado insatisfatório com uma pontuação de um a três, 

satisfatório de quatro a seis pontos e acima do esperado, de sete a nove pontos.  

Foi definido que o escore entre quatro e seis na escala de Likert, na última 

avaliação seria, portanto, satisfatória para certificação, para os residentes do 

primeiro e segundo anos cujo treinamento não é contínuo e constitui-se de carga 

horária dentro do programa de origem.  

Para os residentes do terceiro ano, portanto com treinamento de doze meses 

contínuos somente em endoscopia digestiva, um escore final de seis (6) ou mais no 

último mês de treinamento foi considerado o esperado para o desenvolvimento de 

competência. Ao final da avaliação, o preceptor assinalava no instrumento se o 

residente necessitava ou não ser reavaliado para aquele tipo de caso e se 

afirmativo, descrevia o porquê. O instrumento contempla, também, um campo para 

anotação do tempo de duração do exame e do tempo do feedback.  

Todos os preceptores foram orientados a fornecer o feedback descritivo e 

formativo, iniciado pelos aspectos positivos, imediatamente após a observação do 

atendimento, dentro da própria sala de exame, após a saída do paciente e dos 
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técnicos de enfermagem da sala, para maior privacidade. Antecedendo as 

considerações do preceptor, cada residente foi solicitado a realizar sua 

autoavaliação.  

Ao final do feedback, os residentes deveriam assinar sua avaliação, 

concordando ou descordando com as mesmas. Foi definido que o mesmo par de 

avaliador/avaliado poderia ter vários encontros e solicitado que cada avaliador 

realizasse pelo menos duas avalições mensais. E foi ressaltado que o preceptor 

poderia escolher um ou mais, ou até mesmo todos os domínios do instrumento para 

avaliar num determinado encontro. 

Após o fim do treinamento, aplicou-se um questionário de avaliação do curso, 

com respostas distribuídas em uma escala com grau de concordância variando de 

“discordo totalmente” para “concordo totalmente”, para cada item avaliado, 

relacionados ao local de realização das aulas, conteúdo do curso e material didático, 

atividade sobre discussão e construção coletiva do DOPS, aplicação da avaliação de 

habilidades técnicas mediadas por vídeo e capacitação para o ensino dos 

pesquisadores. Foi realizado ainda a avaliação dos pontos positivos, negativos e 

sugestões, por meio da estratégia “Que Bom, Que Pena e Que Tal”20. 

 

Segunda Etapa 

 

Consistiu na realização das avaliações por meio do DOPS inseridas na 

prática diária do serviço, durante 12 meses. Os residentes do serviço foram 

apresentados ao instrumento, numa reunião, e receberam todas as orientações em 

relação às competências que deveriam atingir para seu ano de treinamento, 

diferentes para cada ano de residência. Nessa ocasião, foram ressaltados os 

objetivos do processo avaliativo, enfatizando os benefícios para o aprendizado e não 

somente como uma forma de constatar habilitação técnica.  

 

Terceira Etapa 

 

Consistiu na coleta de dados durante o processo de implantação do DOPS, 

por meio de entrevistas semiestruturadas com os residentes e preceptores, 

realizadas ao final de um ano de treinamento, por outro preceptor do serviço, 

devidamente treinado para sua aplicação. O objetivo das entrevistas foi o de 
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compreender como todo o processo foi entendido por partes dos preceptores e 

residentes.  

As entrevistas continham perguntas objetivas, graduadas em escala, e 

perguntas abertas. Na entrevista dos preceptores havia catorze perguntas sendo 

quatro delas abertas e na entrevista com os residentes havia onze perguntas sendo 

duas abertas. . 

Todos os dados coletados foram arquivados em planilha Excel® para 

posterior análise e apresentação descritiva dos mesmos.21 

As respostas abertas foram compiladas e analisadas utilizando o software 

livre para criação de nuvens de palavras, denominado Wordle® o qual organiza as 

palavras em um diagrama de cores e tamanhos variados, de acordo com o número 

de vezes que são mencionadas. (http:/www.wordle.net/create).  

 

Aspectos éticos 

 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL), sob o Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAEE) nº 58662116.0.0000.5292, com a aquiescência dos 

seis preceptores e seis residentes que realizaram o treinamento durante o período 

da pesquisa e que aceitaram participar após convite, leitura e aceitação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), elaborado de acordo com a Resolução 

nº466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).22 

 

RESULTADOS  

 

Participaram do curso de capacitação 70% (seis) preceptores e docentes. 

Todos os participantes estiveram presentes aos dois encontros, concluindo, 

portanto, o treinamento proposto. Essa primeira etapa proporcionou um diagnóstico 

prévio da situação de avaliação no programa de residência médica e uma reflexão 

sobre a importância do preceptor como modelo e facilitador do aprendizado.  

A autopercepção sobre o exercício da preceptoria, por meio do questionário 

das microhabilidades, mostrou que a avaliação do residente e o estímulo ao 

diagnóstico diferencial foram os itens realizados com menor frequência na 

preceptoria, com apenas metade dos preceptores (50%), fazendo na maioria do 
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tempo (>60%), conforme apresentado na figura 3. Ressalta-se que o questionário é 

composto de 16 itens, cujas respostas foram agrupadas em oito itens apresentados 

na tabela abaixo para melhor correspondência com as etapas da preceptoria minuto 

relacionadas a autopercepção dos participantes quanto a frequência com que 

realizam as microhabilidades. Quatro questões foram agrupadas nos três primeiros 

itens da figura abaixo, relacionados à etapa de aprendizagem que compreende o 

desenvolvimento do raciocínio diagnóstico, o quarto item da figura diz respeito ao 

ensino de um princípio geral relacionado ao caso, exemplificando outros casos 

semelhantes, sendo neste item agrupadas mais três perguntas do questionário. As 

questões sobre o feedback foram três, duas delas relacionadas aos aspectos 

negativos através da enumeração dos erros e sua correção, e uma delas sobre os 

acertos. No questionário há ainda duas questões sobre avaliação do residente em 

relação a poder de síntese e conhecimento e aplicação de seu conhecimento. E por 

fim as outras questões foram agrupadas em relação ao direcionamento do ensino 

por parte do preceptor. 

 

Figura 3 – Autopercepção dos participantes quanto à frequência de execução das 
microhabilidades relacionadas à preceptoria minuto. 

 

Fonte: As autoras (2018). 
 

Quando questionados sobre o grau de conforto no exercício da preceptoria 
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desconforto apenas para a realização do feedback (16,7%). A figura 4, a 

semelhança da forma de apresentação da figura 3, mostra as respostas agrupadas 

em oito itens de acordo com as etapas da preceptoria minuto.  

 

Figura 4 - Autopercepção dos participantes quanto grau de conforto com que 
executa as microhabilidades relacionadas à preceptoria minuto. 

 

Fonte: As autoras (2018) 

 

Destaca-se que as especificações para cada domínio de avaliação do 

instrumento foram construídas coletivamente, caracterizando o balizamento da 

avaliação pelos experts, de acordo com a competência necessária para a formação 

do residente no serviço endoscopia digestiva no primeiro, segundo e terceiro anos 

de treinamento.  

O balizamento proporcionou a discussão sobre a necessidade de 

incorporação de um treinamento em suporte avançado de vida ou de manejo de 

complicações relacionadas com sedação/analgesia, reconhecido por todos os 

preceptores como uma habilidade essencial para o endoscopista e que, até 

omomento não estava inserido como conteúdo programático do PREMED.  

A nuvem de palavras, utilizada para avaliação do primeiro encontro de 

capacitação de preceptoes e docentes do PRMED e disposta na Figura 5 

demonstrou diversos aspectos positivos do curso e destacou que os preceptores 
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têm poucas oportunidades de aprimoramento pedagógico e que gostariam que o 

treinamento fosse realizado em um único encontro, além de sugerirem encontros 

mais frequentes. 

 

Figura 5 - Nuvem de palavras elaborada a partir da estratégia “Que Bom (A), Que 
Pena (B) e Que Tal (C)” utilizada para avaliação do primeiro encontro do curso de 
capacitação de preceptores e docentes do PREMED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: As autoras (2018). 

 

 

A avaliação final do curso, realizada por meio de respostas de acordo com 

grau de concordância, demostrou que a estratégia da preceptoria minuto era 

desconhecida pela maioria dos participantes (66,7%), sendo os demais itens da 
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avaliação, como a estruturação física e conceitual do curso, a participação ativa dos 

preceptores, tempo dedicado à discussão do instrumento, bem como a percepção 

da relevância do método avaliativo, foram avaliados de forma positiva, como 

disposto na Tabela 1.    

 

Tabela 1 - Itens avaliados ao final do curso de capacitação para preceptores. 

ITENS 
AVALIADOS 

RESPOSTA DOS PARTICIPANTES – 06 (100%) 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
Não concordo 
não discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

O local atendeu às necessidades 
do curso 

   1 5 

O material didático foi adequado à 
proposta do curso 

   1 5 

Apresentaram conteúdo relevante 
para minha formação 

   1 5 

Os conteúdos foram ministrados 
de forma didática, clara e objetiva 

   1 5 

Estimularam a interação com os 
participantes 

   1 5 

Estavam disponíveis para tirar 
dúvidas 

   1 5 

A atividade possibilitou expressar 
minha opinião 

    6 

Achei boa a participação dos 
integrantes na discussão e 
construção do DOPS 

   2 4 

A discussão me ajudou a me sentir 
mais confortável para usar o 
instrumento 

    6 

Conseguirei incorporar o DOPS na 
minha rotina 

    6 

O tempo de discussão  e 
construção do DOPS foi adequado 

    6 

Material audiovisual adequado    2 4 
Achei boa a participação dos 
integrantes nas atividades práticas 
mediadas por vídeo 

   1 5 

O vídeo me ajudou a me apropriar 
do instrumento de avaliação 

   1 5 

Me senti confortável em utilizar o 
DOPS para avaliar habilidades 
práticas – vídeo 

   
 

 
3 

 
 

3 
O tempo da atividade com vídeo foi 
adequado 

   1 5 

A dramatização foi importante para 
iniciar a reflexão sobre como 
exerço a preceptoria 

   1 
 

5 
 

Já conhecia as microhabilidades 4  1 1  
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da preceptoria minuto 
As noções sobre as micro- 
habilidades serão importantes para 
ensinar o conteúdo 

   1 5 

 As noções sobre as micro- 
habilidades serão importantes para 
meu aprendizado 

   1 5 

Já conhecia a importância do 
feedback para o ensino 

   5 2 

As noções sobre o feedback serão 
importantes para ensinar o 
conteúdo 

   1 5 

As noções sobre o feedback serão 
importantes para meu aprendizado 

   1 5 

Fonte: As autoras (2018). 
 

No que tange aos residentes, trinta e duas avaliações foram realizadas, em 

média 5,3 por preceptor, durante um período de 12 meses. Os dois residentes do 

terceiro ano adicional opcional em endoscopia digestiva foram mais frequentemente 

avaliados com o DOPS, um deles teve oito (08) e o outro treze (13) encontros 

avaliativos.  

Os residentes do ano adicional atingiram nas últimas avaliações, níveis acima 

do esperado em todos os domínios (pontuação acima de seis). O consentimento 

informado e os cuidados pós-procedimento foram os domínios que receberam 

menor pontuação na escala, nos exames realizados pelos residentes do terceiro 

ano, no início do seu treinamento.  

Os quatro residentes do primeiro e segundo anos de gastroenterologia e 

cirurgia do aparelho digestivo foram avaliados entre duas a três vezes cada um, e ao 

final do treinamento, todos atingiram níveis satisfatórios nos domínios avaliados.  

O tempo de duração do feedback variou entre dez e trinta minutos, sendo a 

maioria realizada em dez minutos. Entretanto, cerca de 60% dos instrumentos não 

puderam ser analisados em relação ao tempo de duração do feedback, pois alguns 

não foram preenchidos e outros foram preenchidos de forma incorreta, sendo 

colocado apenas o horário de início do mesmo.  

 

Percepção dos residentes e preceptores sobre o novo formato avaliativo no 

PRMED 

Cinco dos seis preceptores (83,3%) nunca haviam participado de treinamento 

pedagógico para a preceptoria. Todos concordaram que o curso em que 
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participaram aumentou o conhecimento sobre avaliação de desempenho, 

consideraram a experiência de avaliação por meio do DOPS satisfatória e que sua 

implantação possibilitará uma melhoria no ensino, conforme a figura 6.  

 

Figura 6 - Entrevista semiestruturada dos preceptores 

 

 
Fonte: As autoras (2018) 

 

Quando questionados se possuíam conhecimento antes do estudo sobre 

como fornecer um feedback formativo, apenas dois preceptores responderam que 

sabiam, isto é, 66,7% deles afirmaram não saber fornecer feedback formativo e, 

para essa maioria, às vezes encontraram dificuldade em aplicá-lo.  

Conforme observado na Figura 7, o conhecimento teórico e prático bem como 

a paciência e a disponibilidade foram as principais características apontadas pelos 

preceptores para se exercer a preceptoria.  
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Figura 7 - Características necessárias para um preceptor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: As autoras (2018) 

 

Em relação às principais dificuldades em exercer a preceptoria, identificou-se 

a preocupação com a forma de transmissão do conhecimento e com a formação 

profissional e a ausência de formas de avaliação padronizadas, como itens mais 

frequentemente citados, como observado na nuvem de palavras disposta na Figura 

8. 

 

Figura 8 - Dificuldades em exercer a preceptoria 
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Os preceptores também foram questionados sobre as dificuldades em 

fornecer o feedback e para eles vários aspectos contribuem, conforme observado na 

Figura 9, com predomínio da dificuldade em fornecer um feedback sobre os 

aspectos negativos. 

 

Figura 9 - Dificuldade em fornecer feedback 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: As autoras (2018). 
 

Em relação aos residentes, embora os seis entrevistados tenham sido 

avaliados, apenas quatro deles afirmaram ter recebido feedback em todas as 

avaliações. Quatro entre os seis afirmaram nunca ter sido avaliados na prática 

durante a residência e um deles relatou que foi avaliado quando fazia seu primeiro 

ano de residência em outro serviço. Portanto, apenas um dos seis havia sido 

submetido à avaliação prática na instituição. 

Apenas um deles informou ter participado de treinamento de suporte de vida 

como parte obrigatória da residência. Todos ressaltaram que esse deveria fazer 

parte obrigatória do currículo da residência em endoscopia digestiva. A maioria, 

cinco dos seis, se sentiu mais seguro após ter realizado o treinamento em relação à 

sedação e analgesia durante a realização dos exames, inserido no programa após o 

curso com os preceptores. 

Todos relataram que o aprendizado melhorou após a implantação do DOPS, 

inclusive com a mudança de postura do preceptor e deles também. Todos 
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concordaram que as avaliações seguidas de feedback proporcionaram melhoria na 

realização dos procedimentos endoscópicos diagnósticos e terapêuticos. Todos 

responderam que se sentiram confortáveis durante a realização do feedback em 

todas as ocasiões, exceto um residente que respondeu se sentir confortável na 

maioria das vezes.  

Os residentes entenderam a importância do instrumento como forma de 

melhorar seu desempenho durante o treinamento, quando citaram que “as 

avaliações proporcionaram uma forma de observar seus pontos fracos e corrigir 

seus erros” e “de realizar os exames com mais atenção e segurança”. E em relação 

ao aperfeiçoamento do processo avaliativo implantado, para a maioria deles, a 

maneira como foi realizado estava adequado. 

 

DISCUSSÃO 

 

Na residência de Endoscopia Digestiva, as habilidades psicomotoras são 

essenciais para o bom desempenho e uma boa formação profissional, entretanto, a 

avaliação do residente no serviço em questão só era realizada por meio de provas e 

seminários, contemplando apenas a aquisição do conteúdo teórico.  

Reconhece-se que, dificilmente, todas as dimensões da aprendizagem 

médica podem ser avaliadas, de forma adequada e holística, quando utilizadas 

estratégias tradicionais de avaliação, como prova oral e escrita. Indubitavelmente, 

estas formas de avaliação são válidas para testar conhecimento e pensamento 

clínico, mas revelam-se insuficientes para avaliar competências e aptidões 

clínicas.23,11 

Por outro lado, observações e impressões pessoais dos preceptores em 

relação ao desempenho do residente em serviço são muito subjetivas e, portanto, 

podem levar a avaliações imprecisas. 

A construção de um currículo baseado em competências implica 

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

contendo elementos variados, incluindo testes escritos, observação de cenários de 

prática e do comportamento profissional verificado pelas atitudes, por isso a escolha 

do DOPS como instrumento avaliativo a ser implantado no nosso serviço. Salienta-

se que a avaliação, neste contexto, obriga o feedback construtivo do avaliador.24 
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Sendo assim, como um dos maiores desafios para implantação de um 

instrumento de avaliação de um procedimento na prática e no local de trabalho é a 

habilitação do docente, a primeira etapa do estudo foi o planejamento e a realização 

de um curso de capacitação para docente/preceptor para avaliar e dar feedback.  

Essa estratégia inicial permitiu a sensibilização docente sobre a importância 

do ato de avaliar, não só para melhorar a formação profissional do médico em 

treinamento, mas também para os próprios preceptores, permitindo a análise da 

forma que transmitem o conhecimento. 

Não dispomos no Brasil de dados concretos sobre o número de preceptores e 

tempo destinado efetivamente por eles ao ensino.19 Neste contexto, o questionário 

sobre as microhabilidades para o ensino permitiu demonstrar o desconhecimento 

por parte de metade dos participantes da técnica da preceptoria minuto como 

método de ensino estruturado em cinco microhabilidades, mas possibilitou a análise 

de quanto tempo costumavam dispender em cada uma delas e como se sentiam em 

executá-las. Esse questionário também revelou que os preceptores ao realizarem o 

feedback, o faziam mais frequentemente em relação aos pontos positivos do que 

aos negativos, levando-nos a considera a necessidade de que a capacitação 

comtemplasse um treinamento prático a respeito da estruturação do feedback 

formativo, elencando tantos pontos positivos quanto negativos, sem críticas e sem 

desestimular o residente.17, 11,25 

A avaliação formativa reforça o aprendizado de comportamentos desejados, 

sendo o feedback, um fator fundamental para isso foi ressaltado em uma metanálise 

que demonstrou um efeito positivo do feedback sozinho, na educação médica, em 

74% dos estudos.26 Entretanto, outros estudos apontam que 80% dos residentes 

nunca ou raramente recebem feedback relacionados a uma avaliação de seu 

desempenho prático.27 

A capacitação permitiu identificar o que seria avaliado, estabelecer as normas 

das avaliações e praticar o feedback efetivo, formativo, dentro do nosso programa 

de residência. Uma das estratégias para incorporar a avaliação formativa dentro da 

rotina de serviço é por meio de cursos para aumentar o envolvimento dos 

preceptores avaliadores dentro do processo.2 

De forma semelhante, tal capacitação possibilitou iniciar a discussão sobre as 

competências esperadas ao final do primeiro, segundo e terceiro anos de residência, 

as quais foram definidas pelos especialistas, representando um importante avanço, 
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considerando que tal discussão é ainda incipiente nos registros da Sociedade 

Brasileira de Endoscopia Digestiva6 e da ASGE.5,27,28 

Wiles et al, avaliando o desempenho de residentes de neurologia através do 

DOPS e  mini-CEX detectaram um aumento estatisticamente significativo na 

pontuação obtida por estes em relação às competências avaliadas ao longo do 

treinamento.29 Alguns trabalhos apontam que avaliações repetidas pelo DOPS levam 

a melhoria das habilidades práticas.30 No presente estudo, também foi possível 

observar  melhora progressiva do desempenho dos residentes ao longo das 

avaliações, através da obtenção de escores progressivamente mais elevados nos 

domínios do DOPS e isso foi em parte proporcionado pela possibilidade do 

instrumento padronizado acompanhar a curva de aprendizado do residente com 

parâmetros mais reais – pontuações- e devidamente registrados. Todos os 

residentes atingiram o desempenho esperado. 

Assim a escala de graduação para os diversos domínios possibilitou que as 

mudanças de comportamento pudessem ser medidas de forma mais apurada como 

um contínuo progressivo servindo como parâmetro para o próprio avaliado comparar 

seu desempenho. A utilização do instrumento fez com que os preceptores se 

sentissem muito mais à vontade em avaliar o residente, segundo relato dos mesmos 

durante todo o processo.  

Entretanto, o número de avaliações com o instrumento ficou abaixo do 

esperado, fato que pode decorrer da dificuldade de inserção dentro da rotina ou 

mesmo certa resistência a utilização do instrumento, apesar de todos os preceptores 

relatarem que a avaliação utilizando o DOPS, poderia ser facilmente incorporada na 

rotina de trabalho. Alguns autores mostram que as observações diretas no local de 

trabalho podem aumentar o tempo do procedimento entre 25 e 50 min, a depender 

da perspectiva do residente e do preceptor.29 Tal fato pode também ter ocorrido pela 

diminuição importante do número de exames no serviço por problemas 

administrativos por um período de dois meses, tornando o ritmo de aprendizado 

inicialmente mais lento e, portanto, o adiamento do início do uso do instrumento.   

Torna-se possível refletir que o processo de avaliação por meio da 

observação na prática ainda não se tornou um hábito incorporado dentro dos 

programas de residência, cujo treinamento é essencialmente prático. Daelmans et 

al.31 encontraram uma taxa de supervisão de internos no rodizio do último ano de 

graduação em relação a várias competências muito baixa, inferior a 35%, ocorrendo 
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de forma não estruturada e com o fornecimento do feedback realizado poucas vezes 

pelos preceptores, sendo mais comumente realizado pelos residentes, o que levou a 

um questionamento quanto a qualidade do mesmo.31 

Mas a utilização do DOPS no âmbito da endoscopia digestiva já é uma 

realidade no Reino Unido aonde sua utilização já foi incorporada ao processo de 

certificação do especialista, e alguns estudos sobre sua utilização como instrumento 

de avaliação na sigmoidoscopia flexível e colonoscopia mostram fortes evidencias 

em relação a sua validade (de até 97%) e confiabilidade, baixo custo e aplicabilidade 

prática.32,33 

Em relação ao feedback no nosso estudo, constatou-se que o acréscimo de 

tempo demandado para fornecimento do mesmo após o procedimento foi de dez 

minutos, na maioria das vezes, não interferindo na rotina de atendimentos do dia. A 

literatura mostra uma média de duração de cinco minutos, o que provavelmente 

pode ser atingido com a incorporação desse hábito dentro da rotina de trabalho.27   

Tal fato pode ser explicado pelo pioneirismo da avaliação formativa no serviço 

cuja cultura de feedback é ainda incipiente (83,3% dos residentes nunca tinha sido 

avaliado anteriormente durante a prática clínica na residência da instituição), 

demonstrando que é necessário dar continuidade às iniciativas de desenvolvimento 

docente e preceptor, com vistas a sustentabilidade da avaliação formativa e 

qualidade de formação do residente.  

Outro dado importante constatado no estudo foi que, antes do treinamento de 

capacitação, cinco dos seis preceptores haviam afirmado que forneciam feedback 

em mais de 60% do tempo que exerciam a preceptoria, entretanto, um ano após a 

utilização do instrumento avaliativo na residência, a maioria deles (quatro dos seis) 

afirmou não saber fornecer feedback formativo antes da experiência e o mesmo 

percentual afirmou ter encontrado, às vezes, alguma dificuldade em aplicá-lo, 

permitindo refletir que, provavelmente, o feedback fornecido antes do treinamento 

não estivesse sendo formativo na maioria das vezes, fato constatado pelos mesmos 

após o treinamento e prática.27 

Observou-se, ainda, a tendência de que as autoavaliações fossem mais 

rigorosas do que o feedback fornecido pelo preceptor que ressaltou em sua maioria, 

uma melhor aceitação do feedback por parte do avaliado utilizando-se a estratégia 

de iniciá-lo com a autoavaliação. 
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Relatou-se em um estudo que 82% dos residentes dos programas de 

graduação tiveram apenas um encontro para a observação direta de seu 

desempenho na prática pelo preceptor, no seu primeiro ano de treinamento, que 

assemelham aos resultados deste estudo (83,4%).10, 27 

Barton, Corbett e Van Der Vleuten (2012) avaliaram a percepção dos 

residentes e preceptores em relação a  observação direta no local de trabalho, 

sendo percebidos uma melhora das habilidades práticas dos estudantes, uma forma 

de proporcionar autorreflexão e autoavaliação, um meio de se prepararem para os 

exames finais e facilitou o aprendizado da prática, potencial de melhorar a qualidade 

dos cuidados com o paciente.34 Corroborando com os dados da literatura, em nosso 

trabalho, tanto os preceptores quanto os residentes consideraram a experiência de 

avaliação por meio do DOPS, satisfatória. Acreditamos que isso está diretamente 

ligado à etapa inicial realizada nesse estudo, a preparação dos preceptores para o 

processo avaliativo e a forma com que os residentes foram esclarecidos quanto ao 

caráter formativo das avaliações, isso ficou claro quando nas entrevistas 

semiestruturadas a respeito do processo avaliativo implantado, alguns relataram que 

deveria ser mais frequentes.  

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo evidenciou a possibilidade de implantação do DOPS como uma 

ferramenta de avaliação de desempenho dentro do programa de residência de 

endoscopia, por meio da sua boa aceitação tanto por parte dos preceptores quanto 

dos residentes, sendo uma importante etapa para dar início à discussão sobre o 

currículo baseado em competências. 

Pôde ser observada a relevância da capacitação dos preceptores quanto à 

avaliação e feedback, por meio da mudança de comportamento destes, que 

passaram a dar mais relevância ao ensino centrado no aluno e se sentiram mais 

preparados para avaliar com um instrumento padronizado. 

O estudo viabilizou a definição dos domínios necessários para um bom 

desempenho na prática dos residentes em seu primeiro, segundo e terceiro ano de 

treinamento e possiblitou ampliar a avaliação com enfoque também na atitude do 

residente, fazendo com que, por meio do instrumento, a abordagem dos temas como 
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profissionalismo e comunicação se tornassem mais fácil, uma vez que o instrumento 

contempla esses domínios. 

 Entretanto, há ainda um longo caminho a ser percorrido, pois como sabemos, 

não é fácil aliar assistência ao ensino e para nós, isso deve ser continuamente 

estimulado por meio de cursos e treinamentos em serviço, habilitando os 

preceptores a utilizarem diversas ferramentas dentro do processo avaliativo, e dessa 

forma, motivando-os e ressaltando o importante papel que exercem dentro do 

processo ensino-aprendizagem, para que dessa forma possamos construir e 

aprimorar o programa de formação por competências. 
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5 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

O estudo descreveu as etapas da implantação de um método de avaliação de 

desempenho do residente médico na prática clínica, com a participação ativa dos 

preceptores do Programa de Residência de Endoscopia Digestiva. Tal fato é 

relevante por apresentar uma mudança no processo avaliativo dos residentes, que 

deixam de ser avaliados apenas quanto as habilidades cognitivas e recebem a 

avaliação por competências.  

O desenvolvimento do projeto permitiu iniciar a reflexão sobre a formação por 

competências no PRMED, incluindo a necessidade da utilização de estratégias 

ativas de ensino-aprendizagem e o avanço da avaliação formativa.   

Por meio desse projeto, houve a incorporação no programa da residência de 

determinado treinamentos, considerados essenciais para a especialidade pelos 

preceptores participantes, tais como o treinamento em lavagem e desinfecção dos 

aparelhos e um curso de introdução à colonoscopia.  

Este curso levou à reflexão sobre a necessidade de treinamento em suporte 

avançado de vida em Cardiologia, com manejo de via aérea e de complicações 

cardiovasculares, como forma de melhorar a identificação e manejo de possíveis 

complicações relacionadas à sedação, além de oficinas de discussão sobre 

profissionalismo e comunicação. 

Além disso, observou-se uma mudança de comportamento por parte dos 

preceptores, que passaram a dar mais relevância ao ensino centrado no aluno, ao 

profissionalismo e a forma de interação do residente com o paciente e com os 

colegas de trabalho.  

Os educadores passaram a se sentir melhor preparados para avaliar com um 

instrumento padronizado e mais confiantes em fornecer um feedback. A postura do 

residente também mudou, tendo em vista que pôde comprovar seu desenvolvimento 

ao longo do treinamento, havendo boa aceitação em relação ao método de 

avaliação e ao feedback.  

No âmbito pessoal, esse projeto ampliou meus conhecimentos acerca de 

novas metodologias de ensino-aprendizagem e ferramentas de avaliação, essenciais 

para exercer a coordenação da residência de endoscopia com muito mais confiança 

e qualificação.   
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Partindo da preocupação pessoal em relação à formação adequada do 

profissional médico e da necessidade de estruturar o programa de residência em 

Endoscopia Digestiva, agregando o envolvimento dos preceptores do setor nesse 

processo, sem dispor, no entanto, de conhecimento mais aprofundado para tanto, 

busquei minha capacitação por meio do Mestrado Profissional de Ensino em Saúde.  

Esta capacitação proporcionou uma importante mudança no processo 

ensino/aprendizado, em direção à formação de profissionais melhor preparados para 

prestar atendimento de qualidade à população.  

O desenvolvimento docente direcionado à avaliação do residente utilizando o 

DOPS permitiu maior integração da equipe, sendo um momento importante de 

construção coletiva para a padronização de conteúdo, estratégias de ensino e 

formato avaliativo na residência em endoscopia digestiva ao evidenciar, durante o 

projeto, o interesse nas discussões sobre o ensino médico e o desejo por parte dos 

preceptores de dar continuidade ao desenvolvimento preceptor /docente.  

O projeto levou a modificações no conteúdo teórico e prático da residência em 

endoscopia, sendo acrescentados ao currículo o treinamento em suporte 

cardiológico avançado de vida, o treinamento prático de limpeza e desinfecção dos 

aparelhos e curso teórico prático dos princípios do exame de colonoscopia, 

ministrado pelo preceptor.  

Durante a implantação do sistema avaliativo, clarificou-se a necessidade da 

continuidade do processo de aprimoramento pedagógico de preceptores docentes 

envolvidos na formação do especialista, portanto, à médio prazo, planejamos a 

implantação  de oficinas práticas de discussão de ética médica entre preceptores e 

residentes e uma oficina de comunicação de más notícias, bem como a implantação 

de atividades práticas para discussão e avaliação de comunicação e atitude, 

utilizando metodologias ativas de ensino-aprendizagem. 

Ressalta-se que, em pouco tempo de implantação, uma mudança positiva de 

atitude tanto em relação à forma de ensino dos preceptores, mais centrada no aluno, 

quanto em relação à postura dos residentes durante os procedimentos e, 

principalmente, nos cuidados antes e depois da realização dos mesmos, levando à 

melhoria na qualidade do atendimento prestado ao paciente.  

O projeto despertou o interesse no aprofundamento do conhecimento do 

Ensino em Saúde por parte de alguns preceptores, com a inserção recente de uma 

das preceptoras no Mestrado Profissional de Ensino em Saúde, o que poderá 
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contribuir para o aperfeiçoamento do programa, no sentido de construir as matrizes 

de competências necessárias para a implementação dos processos de avaliação 

formativa propostos. 
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APÊNDICE B – ATIVIDADES DA PRIMEIRA FASE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 
 
 

 

ATIVIDADE 
RESPONSÁVEL 

OBJETIVO DA ATIVIDADE 
ESTRATÉGIAS 

DIDÁTICAS 

Boas vindas e objetivos 
do dia 

Fornecer feedback formativo 
Aula expositiva 

dialogada 

Por uma compreensão do 
ato de avaliar 

Exercitar a avaliação da 
competência de 

COMUNICAÇÃO/PROFISSIO
NALISMO de um profissional 

de saúde durante um 
aconselhamento terapêutico 

Aprendizagem 
mediada por vídeo 

Sobe e desce sobre 
avaliação 

Refletir sobre o ato de avaliar Multimídia slides 

Apresentação DOPS 
Discutir sobre uma ferramenta 
padronizada de avaliação de 

desempenho 

Multimídia slides e 
discussão livre 

Vídeo atitude 
colonoscopia 

Exercitar a avaliação de um 
atendimento de colonoscopia 
tanto nos aspectos pré quanto 

pós-procedimento 

Aprendizagem 
mediada por vídeo 

Definindo competências 

Discutir sobre as 
competências necessárias 

para o profissional 
endoscopista. Refletir sobre os 

domínios do DOPS 

Discussão livre 

Avaliação e encerramento Que bom, Que pena, Que tal. 

 
Questionário – 

perguntas abertas 
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APÊNDICE C - ATIVIDADES DA SEGUNDA FASE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 
 
 

ATIVIDADE 
RESPONSÁVEL 

OBJETIVO DA ATIVIDADE 
ESTRATÉGIAS 

DIDÁTICAS  

Boas vindas e objetivos 
do dia 

Fornecer feedback formativo 
Aula expositiva 

dialogada 

Construindo o DOPS 

Definir as competências a 
serem utilizadas nas 

avaliações realizadas no 
serviço 

Discussão e 
Multimídia slides 

Aprendendo a avaliar com 
o DOPS 

Exercitar a avaliação da 
competência de 

HABILIDADE TÉCNICA de 
um residente de endoscopia 
durante uma endoscopia e 
colonoscopia, utilizando o 

DOPS 

Aprendizagem 
mediada por vídeo 

Dinâmica de feedback Preceptoria minuto 
 

Atividade prática 
 

Consolidando o feedback 
Formativo 

Fechamento das 
características do feedback 

formativo 
Multimídia slides 

Avaliação e encerramento 
Avaliar o curso em suas duas 

etapas 

Questionário - 
escala de 

graduação e 
perguntas abertas 
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APÊNDICE D – DOMÍNIOS DO DOPS PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO E 
TERCEIROS ANOS DE TREINAMENTO (PÁGINA 1-6) 
 
 

DESCRITORES 
DOPS 

R1 R2 R3 

Conhecimento 
prévio 

Conhecer as principais 
indicações, contraindicações e 
complicações do exame 
endoscópico. 
  
Checar preparo- jejum 
adequado. 
 
Conhecer anatomia básica do 
exame endoscópico normal. 
 
Conhecer sobre BLS e ACLS. 
 
Conhecer sobre o funcionamento 
do aparelho. 
 
Conhecer o paciente: alergias, 
comorbidades, medicamentos, 
hábitos de vida e registrar no 
prontuário. 
 
Conhecer diagnósticos 
endoscópicos mais frequentes e 
possíveis terapêuticas. 
 

Conhecer as principais 
indicações, contraindicações e 
complicações do exame 
endoscópico. 
  
Checar preparo- jejum 
adequado. 
. 
 
Conhecer anatomia básica do 
exame endoscópico normal. 
 
Conhecer sobre BLS e ACLS. 
 
Conhecer sobre o 
funcionamento do aparelho. 
 
Conhecer o paciente: alergias, 
comorbidades, medicamentos, 
hábitos de vida e registrar no 
prontuário. 
 
Conhecer diagnósticos 
endoscópicos mais frequentes 
e possíveis terapêuticas. 
 

Conhecer as indicações, 
contraindicações e complicações 
da gastrostomia percutânea bem 
como conhecer o manejo pós 
procedimento. 
 
Conhecer bem e saber indicar 
adequadamente as técnicas 
terapêuticas endoscópicas. 
 
Conhecer a anatomia básica do 
exame colonoscópico normal. 
 
Noções de preparo e suas 
complicações, limitações, cuidados 
pré e pós procedimento ( avaliação 
do paciente após preparo, 
identificação de preparo adequado 
). 
 
Saber tratar as principais 
complicações relacionadas ao 
preparo. 
 
Orientações de preparo em 
condições especiais – idosos, 
suspeita de obstrução intestinal, 
crianças, coagulopatia, grávidas. 
 
Avaliação de condições clínicas e 
laboratoriais que contraindiquem o 
preparo habitual. 
 
Conhecer todos os passos 
inerentes a colonoscopia 
diagnóstica e terapêutica  e 
dominar o ambiente aonde o 
mesmo será realizado. 
 
Conhecer diagnósticos 
colonoscópios mais frequentes e 
possíveis indicações terapêuticas. 
 

Consentimento 
informado 

Saber a importância de orientar o 
paciente/acompanhante sobre a 
endoscopia digestiva e seus 
riscos e benefícios. 
 
Perguntar sobre dúvidas ou 
temores em relação ao exame 
endoscópico e se compreendeu 
as informações contidas no 
termo. 
 
Falar com o paciente de forma 
clara e de fácil entendimento 
sobre a propedêutica do exame e 
possíveis complicações 
relacionadas ao mesmo, 
esclarecendo as dúvidas. 
 
Checar se o termo foi assinado. 
 
Encorajar questionamentos de 
forma verbal ou não verbal, 
sendo respeitável em relação as 

Saber a importância de 
orientar o 
paciente/acompanhante sobre 
a endoscopia digestiva e seus 
riscos e benefícios. 
 
Perguntar sobre dúvidas ou 
temores em relação ao exame 
endoscópico e se 
compreendeu as informações 
contidas no termo. 
 
Falar com o paciente de forma 
clara e de fácil entendimento 
sobre a propedêutica do 
exame e possíveis 
complicações relacionadas ao 
mesmo, esclarecendo as 
dúvidas. 
 
Checar se o termo foi 
assinado. 
 

Saber a importância de orientar o 
paciente/acompanhante sobre a 
colonoscopia e seus riscos e 
benefícios. 
 
Perguntar sobre dúvidas ou 
temores em relação ao exame e se 
compreendeu as informações 
contidas no termo. 
 
Falar com o paciente de forma 
clara e de fácil entendimento sobre 
a propedêutica do exame 
colonoscópico e possíveis 
complicações relacionadas ao 
mesmo, esclarecendo as dúvidas. 
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visões, percepções e 
preocupações individuais. 

Encorajar questionamentos de 
forma verbal ou não verbal, 
sendo respeitável em relação 
as visões, percepções e 
preocupações individuais. 

Preparação pré-
procedimento 

Realizar anamnese direcionada, 
coletando informações 
relevantes, como alergias, 
comorbidades, realização de 
exames anteriores, hábitos de 
vida.  
 
Realizar avaliação física quando 
necessário, detectar riscos de 
possíveis complicações. 
 
Posicionar adequadamente o 
paciente. 
 
Testar o aparelho de endoscopia: 
insuflação, aspiração, comandos 
soltos e funcionantes. 

Ter conhecimento da 
farmacologia das drogas 
utilizadas na 
sedação/analgesia, 
mecanismo de ação, tempo de 
ação, interações, e possíveis 
ajustes de acordo com idade e 
comorbidades. 
 
Ter conhecimento de agentes 
antagonistas dos sedativos 
utilizados. 
 
Uso adequado de anestesia 
tópica – dose máxima, 
adequada aplicação e riscos. 
 
Preparar sedação adequada: 
assegurar sedação adequada 
para conforto do paciente. 
 
Providenciar acesso venoso 
periférico adequado. 

Planejar procedimentos adicionais 
adequados ao caso. 
 
Avaliar e indicar casos que 
necessitem de auxílio anestésico. 
 
Compreender os riscos e cuidados 
com a sedação em grávidas, 
crianças, cardiopatas, idosos, e 
outros. 
 
Preparar material necessário para 
o exame. 
 
Indicar quando necessário, a 
profilática. 

Habilidade 
técnica 

endoscopia 

Realiza todos os passos do 
exame endoscópico diagnóstico 
sem ajuda. 
  
Introdução sob visão direta, com 
o mínimo de desconforto ao 
paciente. 
 
Limpeza e aspiração adequadas 
para permitir boa visualização. 
 
Ser preciso nos movimentos, 
permitindo a visão adequada da 
mucosa- manter-se na luz. 
 
Ser sistemático durante o 
exame- desenvolver uma rotina 
sistemática para o exame de 
todas as regiões. 
 
Passagem do esôfago para o 
estômago com facilidade. 
 
Retroflexão adequada em antro 
e/ou em corpo. 
 
Passagem por meio do piloro 
para o duodeno, com destreza. 
 
Passagem do bulbo para 
segunda porção duodenal, 
realizando manobra adequada e 
posteriormente retificando o 
aparelho. 
 
Retirada adequada do aparelho, 
com aspiração do ar e mantendo 
comandos do aparelho 
destravados. 
 

Realiza manobra de vasalva e 
sabe localizar adequadamente 
a transição esôfago gástrica: 
junção escamo colunar e 
pilares diafragmáticos. 
 
Reconhecimento das 
alterações/lesões e adequada 
classificação endoscópica. 
 
Coleta adequada de biópsias-
retirada de fragmentos em 
número e localização 
adequados, com habilidade. 

Realização de polipectomia à frio e 
com bisturi elétrico, com adequada 
remoção e mínima fragmentação 
do pólipo. 
 
Realização de ligadura 
elástica/escleroterapia de varizes, 
com conhecimento de indicações e 
correta aplicação. 
 
Aplicação adequada de métodos 
de hemostasia. 
 
Indicação e realização de técnicas 
de dilatação. 
 
Realização de gastrostomia 
percutânea – transiluminação, 
localização da punção, insuflação 
adequada, punção abdominal, 
adequada fixação da sonda na 
parede abdominal. 

Habilidade 
técnica 

colonoscopia 

 Postura adequada do 
examinador. 
 
Posicionamento adequado do 
paciente. 
 
Preparação para o exame : 

Técnicas de avanço do aparelho – 
torque, manobra do gancho, 
utilização da mão direita no 
controle do tubo de inserção e a 
mão esquerda nos comandos. 
Ajuda na progressão do aparelho 
utilizando a sucção. 
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exame perianal, com 
realização de toque retal, 
lubrificação adequada do canal 
anal. 
 
Entender os mecanismos de 
formação das alças. 
 
Entendimento dos 
mecanismos/manobras da 
colonoscopia. 
  
 

 
Detectar rapidamente formação de 
alças e utilizar manobras para 
redução das mesmas: saber aplicar 
e orientar a aplicação da pressão 
transabdominal, mudança no 
posicionamento do paciente. 
Detecta rapidamente desconforto 
do paciente tomando medidas para 
minimizá-lo. 
 
Adequada visualização da mucosa 
durante sua retirada, com controle 
do aparelho, inspeção 
circunferencial da mucosa e 
manobras de reintrodução quando 
necessário para visualização por 
trás das pregas. Importância da 
aspiração do conteúdo do cólon e 
limpeza das lentes. 
 
Realização da retroflexão no reto. 
 
Reconhecimento das patologias e 
sua adequada localização- 
estimativa do tamanho do pólipo, 
descrição adequada. 
 
Reconhece todos as marcas do 
ceco e reconhece exame 
incompleto. 
 
Intubação do íleo terminal. 
 
Realização de biópsia e 
conhecimento de protocolos de 
biópsias em situações específicas. 
 
Realização com habilidade, de 
polipectomia com eletrocautério, 
com escolha correta da corrente a 
ser utilizada. 
 
Rápido reconhecimento e manejo 
apropriado de complicações. 
 
 

Técnica 
assepsia 

Conhecimento de todas as 
etapas do processamento dos 
aparelhos e de acessórios.  
 
Uso adequado dos 
equipamentos de proteção 
individuais. 
 
Não manipular materiais de uso 
comum com luva 
suja/contaminada. 
 
Punção venosa com utilização de 
luvas de procedimento. 
 
Realizar pré lavagem do 
aparelho na sala, após 
procedimento: retirar a sujeira 
com gaze, aspirar insuflando, 
sabão enzimático e água.  
Condicionar adequadamente o 
aparelho no recipiente de 
transporte de aparelhos sujos. 
Higienização das mãos após 
exame. 
 
Saber como transportar 
aparelhos limpos e sujos dentro 

Conhecimento de todas as 
etapas do processamento dos 
aparelhos e de acessórios.  
 
Uso adequado dos 
equipamentos de proteção 
individuais. 
 
Não manipular materiais de 
uso comum com luva 
suja/contaminada. 
 
Punção venosa com utilização 
de luvas de procedimento. 
 
Realizar pré lavagem do 
aparelho na sala, após 
procedimento: retirar a sujeira 
com gaze, aspirar insuflando, 
sabão enzimático e água.  
Condicionar adequadamente o 
aparelho no recipiente de 
transporte de aparelhos sujos. 
Higienização das mãos após 
exame. 
 
Saber como transportar 
aparelhos limpos e sujos 

Consegue fazer /orientar sozinho a 
limpeza e desinfecção do aparelho. 
 
Utilização adequada de antissepsia 
abdominal na gastrostomia 
percutânea. 
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do serviço. dentro do serviço. 

Vigilância para 
complicações 

Utilização da monitorização 
cardíaca contínua em 
cardiopatas. 
 
Uso apropriado da 
suplementação com oxigênio. 
 
Observação dos parâmetros 
monitorizados, durante o exame, 
inclusive as incursões 
respiratórias. 
 
Saber identificar prontamente as 
principais complicações durante 
o procedimento (complicações 
da sedação, complicações 
relacionadas ao exame – 
sangramento, perfuração, técnica 
inadequada, hiperinsuflação) E 
pós-procedimento (dor, 
sangramento, distensão 
abdominal). 
 
Saber manejar complicações 
relacionadas à 
sedação/anestesia – orientar a 
equipe multiprofissional na 
manutenção de boa 
oxigenação/ventilação durante o 
exame, orientando quando 
necessário, elevação do mento, 
suplementação de oxigênio e até 
mesmo interrupção do 
procedimento. 
 
Não realiza introdução do 
aparelho sem visualização 
adequada da luz. 

Utilização da monitorização 
cardíaca contínua em 
cardiopatas. 
 
Uso apropriado da 
suplementação com oxigênio. 
 
Observação dos parâmetros 
monitorizados, durante o 
exame, inclusive as incursões 
respiratórias. 
 
Saber identificar prontamente 
as principais complicações 
durante o procedimento 
(complicações da sedação, 
complicações relacionadas ao 
exame – sangramento, 
perfuração, técnica 
inadequada, hiperinsuflação) E 
pós-procedimento (dor, 
sangramento, distensão 
abdominal). 
 
Saber manejar complicações 
relacionadas à 
sedação/anestesia – orientar a 
equipe multiprofissional na 
manutenção de boa 
oxigenação/ventilação durante 
o exame, orientando quando 
necessário, elevação do 
mento, suplementação de 
oxigênio e até mesmo 
interrupção do procedimento. 
 
Não realiza introdução do 
aparelho sem visualização 
adequada da luz. 
 

Utilizar adequadamente técnicas e 
manobras 
endoscópicas/colonoscópicas para 
evitar ou tratar prontamente as 
complicações: desfazer alças, 
checar isolamento adequado do 
paciente durante utilização do 
eletrocautério- colocação da placa, 
retirada de acessórios de metal.  
 
Evitar hiperinsuflação e minimizar 
dor no pós procedimento, 
desinsulflando o cólon. 
 
Detectar manobras vagais com 
repercussão clínica, relacionadas 
ao exame – passagem pelo 
sigmóide, formação de alças, 
hiperinsuflação e prontamente 
tratar. 
 
Utilização adequada de métodos 
de hemostasia. 

Conduta pós 
procedimento 

Avaliação do paciente na sala de 
recuperação. 
 
Identificar pacientes em condição 
para alta. 
  
Orientações básicas sobre os 
cuidados pós-procedimento 
(orientações sobre repouso, 
dirigir carros, operar máquinas, 
dieta, possibilidade de 
sangramentos/ complicações e 
como proceder caso aconteçam). 
 
Não liberar paciente sem 
acompanhante. 
 

Sugerir tratamento ou 
acompanhamento endoscópico 
quando for oportuno. 
 
Avaliar paciente antes de sua 
alta/liberação. 
 
Confeccionar o laudo de 
endoscopia sob mínima 
supervisão, utilizando 
adequadamente termos e 
classificações endoscópicas. 

Confeccionar o laudo de 
colonoscopia sob mínima 
supervisão, utilizando 
adequadamente termos e 
classificações endoscópicas. 
 
Orientar sobre possíveis restrições 
e cuidados após procedimentos 
terapêuticos alto e baixo. 

Comunicação  

Ser capaz de se expressar de 
acordo com o grau de 
conhecimento do paciente (se 
fazer entender). 
  
Ser claro e direto nas 
informações fornecidas. 
  
Ser educado, gentil e respeitoso 
com o paciente.  
 
Estar disponível para 
esclarecimentos que o paciente 
solicite.  
 
Ser gentil e claro no trato com a 
equipe multidisciplinar envolvida 

Ser capaz de se expressar de 
acordo com o grau de 
conhecimento do paciente (se 
fazer entender). 
  
Ser claro e direto nas 
informações fornecidas. 
  
Ser educado, gentil e 
respeitoso com o paciente.  
 
Estar disponível para 
esclarecimentos que o 
paciente solicite.  
 
Ser gentil e claro no trato com 
a equipe multidisciplinar 

Ser capaz de se expressar de 
acordo com o grau de 
conhecimento do paciente (se fazer 
entender). 
  
Ser claro e direto nas informações 
fornecidas. 
  
Ser educado, gentil e respeitoso 
com o paciente.  
 
Estar disponível para 
esclarecimentos que o paciente 
solicite.  
 
Ser gentil e claro no trato com a 
equipe multidisciplinar envolvida 
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nos cuidados com o paciente. 
 
Estabelecer uma relação de 
confiança por meio do 
conhecimento e do emprego de 
técnicas de linguagem verbal e 
não verbal. 
 
Procura entender as ansiedades 
e medos do paciente. 
 
Procura assegurar que o 
procedimento será realizado com 
a máxima dignidade e 
privacidade possível. 
 
Comunicação de desfechos 
indesejáveis. 
 
Explicação completa e clara do 
resultado do exame terapêutico, 
após seu término. 
 

envolvida nos cuidados com o 
paciente. 
 
Estabelecer uma relação de 
confiança por meio do 
conhecimento e do emprego 
de técnicas de linguagem 
verbal e não verbal. 
 
Procura entender as 
ansiedades e medos do 
paciente. 
 
Procura assegurar que o 
procedimento será realizado 
com a máxima dignidade e 
privacidade possível. 
 
Comunicação de desfechos 
indesejáveis. 
 
Explicação completa e clara do 
resultado do exame 
terapêutico, após seu término. 

nos cuidados com o paciente. 
 
Estabelecer uma relação de 
confiança por meio do 
conhecimento e do emprego de 
técnicas de linguagem verbal e não 
verbal. 
 
Procura entender as ansiedades e 
medos do paciente. 
 
Procura assegurar que o 
procedimento será realizado com a 
máxima dignidade e privacidade 
possível. 
 
Comunicação de desfechos 
indesejáveis. 
 
Explicação completa e clara do 
resultado do exame terapêutico, 
após seu término. 

Profissionalismo 

Apresenta-se ao paciente. 
 
Trata o paciente pelo nome. 
 
Clareza e gentileza no trato com 
o paciente. 
 
Postura de respeito durante a 
entrevista, o exame e 
orientações de alta; respeito à 
diversidade/individualidade. 
 
Tratar com respeito e 
consideração todos os 
integrantes da equipe 
multidisciplinar do setor. 
 
Pontualidade. 
 
Responsabilidade com o 
paciente e com o serviço. 
 
Vestir-se respeitosamente. 
 
Interesse e iniciativa para 
resolução de problemas. 
 
Respeito às normas e rotinas 
institucionais. 
 
Organização no ambiente de 
trabalho. 
 
Estabilidade emocional diante de 
situações de crise. 
 
Vínculo com o paciente- 
confiabilidade. 

Apresenta-se ao paciente. 
 
Trata o paciente pelo nome. 
 
Clareza e gentileza no trato 
com o paciente. 
 
Postura de respeito durante a 
entrevista, o exame e 
orientações de alta; respeito à 
diversidade/individualidade. 
 
Tratar com respeito e 
consideração todos os 
integrantes da equipe 
multidisciplinar do setor. 
 
Pontualidade. 
 
Responsabilidade com o 
paciente e com o serviço. 
 
Vestir-se respeitosamente. 
 
Interesse e iniciativa para 
resolução de problemas. 
 
Respeito às normas e rotinas 
institucionais. 
 
Organização no ambiente de 
trabalho. 
 
Estabilidade emocional diante 
de situações de crise. 
 
Vínculo com o paciente- 
confiabilidade. 

Apresenta-se ao paciente. 
 
Trata o paciente pelo nome. 
 
Clareza e gentileza no trato com o 
paciente. 
 
Postura de respeito durante a 
entrevista, o exame e orientações 
de alta; respeito à 
diversidade/individualidade. 
 
Tratar com respeito e consideração 
todos os integrantes da equipe 
multidisciplinar do setor. 
 
Pontualidade. 
 
Responsabilidade com o paciente e 
com o serviço. 
 
Vestir-se respeitosamente. 
 
Interesse e iniciativa para 
resolução de problemas. 
 
Respeito às normas e rotinas 
institucionais. 
 
Organização no ambiente de 
trabalho. 
 
Estabilidade emocional diante de 
situações de crise. 
 
Vínculo com o paciente- 
confiabilidade. 

Habilidade geral 

 
Realiza anamnese direcionada 
adequada pré-procedimento. 
Tem conhecimento técnico 
básico sobre o aparelho e o 
procedimento. Monitorização 
adequada do paciente durante 
todo o exame, sabendo detectar 
e agir imediatamente em caso de 
alterações. Realiza o exame 
endoscópico diagnóstico sem 
ajuda. Realiza sedação 
adequada do paciente. Sabe dar 

 
Identifica imagens 
endoscópicas, classificando-as 
adequadamente e emite 
laudos de endoscopia sob 
mínima supervisão. Capaz de 
sugerir procedimentos 
terapêuticos. 

 
Realiza ileocolonoscopia 
diagnóstica completa sem ajuda, 
com boa retirada do aparelho 
permitindo o exame adequado da 
mucosa. Conhece e utiliza 
adequadamente técnicas de 
inserção e retirada do 
colonoscópio, bem como identifica 
e  utiliza técnicas para desfazer 
alças intestinais. Realiza 
procedimentos terapêuticos 
endoscópicos altos e baixos  com 
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orientações após o procedimento 
e é capaz de avaliar paciente 
para alta. Mantem uma postura 
ética e profissional durante todo 
o exame, como paciente e com a 
equipe. Apresenta boa 
comunicação. 
Identifica imagens endoscópicas 
e interpreta laudos. 

mínima ou sem ajuda. Sabe 
identificar e tratar prontamente 
complicações advindas do preparo, 
do exame, dos procedimentos 
terapêuticos e da sedação. 
Classifica e localiza corretamente 
alterações/lesões endoscópicas 
altas e baixa. Confecciona laudos 
adequadamente com  ajustes 
mínimos a serem realizados. 
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DO DOPS (PÁGINA 1-3) 
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APÊNDICE F – CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRECEPTORES – AVALIAÇÃO 
DA ATIVIDADE 
 
 
 

 
Considerando a sua participação no curso, classifique o  grau de concordância para cada item abaixo. 

 

Itens a serem avaliados 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 
concordo e 

não 
discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

N/A 

Local de realização das aulas 

O local  atendeu às necessidades do 
curso para a parte teórica 

      

O local  atendeu às necessidades do 
curso para a parte prática 

      

Atividade sobre discussão e construção coletiva do DOPS 

A atividade possibilitou expressar minha 
opinião sobre todos os domínios  

      

Achei boa a participação dos integrantes 
da atividade 

      

A discussão ajudou a me sentir mais 
confortável na utilização do instrumento 

      

Conseguirei incorporar o instrumento 
construído na minha rotina de trabalho 

      

O tempo da discussão foi adequado       

Aula Prática com vídeo sobre avaliação das habilidades técnicas 

O material audiovisual foi adequado       

Achei boa a participação dos integrantes 
do grupo 

      

O vídeo me ajudou a me apropriar do 
instrumento que será utilizado na avalição 
dos residentes 

      

Me senti confortável em utilizar o 
instrumento para avaliar as habilidades 
técnicas do vídeo 

      

O tempo da atividade foi adequado       

Capacitação para o ensino 

Já conhecia as micro habilidades (One 
minute preceptor) para o ensino 

      

As noções sobre as micro habilidades 
(One minute preceptor) serão importantes 
para ensinar o conteúdo 

      

As noções sobre as micro habilidades 
(One minute preceptor) serão importantes 
para meu aprendizado. 

      

Já conhecia a importância do feedback 
para o ensino 

      

As noções sobre feedback serão 
importantes para ensinar o conteúdo 

      

As noções sobre feedback serão 
importantes para meu aprendizado 

      

 
 
Destaque os aspectos positivos do curso de capacitação (o que foi melhor?): 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Destaque os aspectos frágeis do curso de capacitação (o que pode melhorar?): 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Deixe sua sugestão para o próximo curso de capacitação: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Avaliador (opcional):______________________________ Data: ___/___/______ 

DINIZ, RVZ. 
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APÊNDICE G – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – PRECEPTORES (PÁGINA 
1-2) 
 
 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PRECEPTORES 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO     CÓDIGO:________________ 

SEXO: (   )  MASCULINO    (   )  FEMININO  DATA DE NASCIMENTO:____/___/________ 

 

1-NA SUA OPINIÃO, QUE CARACTERÍSTICAS SÃO NECESSÁRIAS PARA SER UM PRECEPTOR ? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2-QUE TIPOS DE DIFICULDADES VOCÊ ENCONTRA EM EXERCER A PRECEPTORIA ? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3-VOCÊ JÁ HAVIA PARTICIPADO DE ALGUM CURSO DE PREPARAÇÃO PARA PRECEPTORIA ? 

 (    ) SIM     (     ) NÃO 

4-VOCÊ ACHOU O CURSO PREPARATÓRIO ? 

(   ) DESINTERESSANTE 

(   ) POUCO INTERESSANTE 

(   ) ALGO INTERESSANTE 

(   ) INTERESSANTE 

(   ) EXTREMAMENTE INTERESSANTE 

 

5- O SEU CONHECIMENTO SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO RESIDENTE AUMENTOU APÓS O CURSO  

(   ) DISCORDO TOTALMENTE 

(   ) DISCORDO 

(   ) NEM CONCORDO, NEM DESCORDO 

(   ) CONCORDO 

(   ) CONCORDO TOTALMENTE 

 

6-O QUANTO VOCÊ ACHA QUE APRENDEU NO WORKSHOP ? 

(   ) QUASE NADA 

(   ) POUCO 

(   ) ALGUMA COISA 

(   ) MUITAS COISAS 

(   ) TUDO 

 

7- A  EXPERIÊNCIA VIVENCIADA COMO AVALIADOR  FOI SATISFATÓRIA  

(   ) DISCORDO TOTALMENTE 

(   ) DISCORDO 

(   ) NEM CONCORDO, NEM DESCORDO 

(   ) CONCORDO 

(   ) CONCORDO TOTALMENTE 

 

8-A IMPLANTAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PADRONIZADO- DOPS -POSSIBILITARÁ UMA MELHORA NO 

ENSINO OFERECIDO  PELOS PRECETORES DO SERVIÇO  

(   ) DISCORDO TOTALMENTE 
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(   ) DISCORDO 

(   ) NEM CONCORDO, NEM DESCORDO 

(   ) CONCORDO 

(   ) CONCORDO TOTALMENTE 

 

9-ANTES DO INSTRUMENTO APLICADO, COM QUE FREQUENCIA VOCÊ AVALIAVA COMUNICAÇÃO E 

PROFISSIONALISMO ? 

(   ) NUNCA  

(   ) QUASE NUNCA 

(   ) OCASIONALMENTE 

(   ) FREQUENTEMENTE 

(   ) SEMPRE 

 

10-JÁ TINHA CONHECIMENTO EM COMO DAR UM FEEDBACK FORMATIVO ? 

(   ) SIM     (    ) NÃO 

 

11-ENCONTROU DIFICULDADES  EM REALIZÁ-LO ?  

(   ) NENHUMA DAS VEZES 

(   ) AS VEZES 

(   ) NA MARIORIA DAS VEZES 

(   ) TODAS AS VEZES 

 

12-QUAIS AS DIFICULDADES QUE VOCÊ PODERIA CITAR ? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

13-ACHA QUE É POSSIVEL INSERIR O DOPS DENTRO DA ROTINA DE TRABALHO ? 

(   ) SIM     (   ) NÃO                 POR QUE ? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

14- QUANTAS AVALIAÇÕES MENSAIS POR RESIDENTE,  ACHA QUE É POSSÍVEL REALIZAR, DE ACORDO COM A 

ROTINA DO SERVIÇO ? ____________________________________________________________ 
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APÊNDICE H – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – RESIDENTES (PÁGINA 1-2) 
 
 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA RESIDENTES 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO         

        CÓDIGO:________________ 

SEXO: (   )  MASCULINO    (   )  FEMININO  DATA DE NASCIMENTO:____/___/________ 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA:  _______________________ ANO DE RESIDÊNCIA:    (   ) R1   (   ) R2   (   ) R3 

ONDE FEZ A RESIDÊNCIA? CLÍNICA MÉDICA: ___________________CIRURGIA: _______________________ 

1-VOCÊ FOI AVALIADO NA PRÁTICA DURANTE UM EXAME ENDOSCÓPICO? 

(   )  SIM    (   )  NÃO 

2- RECEBEU FEEDBACK APÓS AVALIAÇÃO? 

(   ) NENHUMA DAS VEZES 

(   ) POUCAS VEZES 

(   ) ÀS VEZES 

(   ) MAIORIA DAS VEZES 

(   ) TODAS AS VEZES 

3-JÁ TINHA SIDO AVALIADO ANTERIORMENTE QUANTO A SUA ATUAÇÃO NA PRÁTICA DURANTE A RESIDÊNCIA? 

(   )  SIM     (   )  NÃO 

SE SIM, COMO: _________________________________________________________________________ 

4- JÁ TINHA PARTICIPADO DE UM TREINAMENTO DE SUPORTE DE VIDA COMO PARTE OBRIGATÓRIA DA 

RESIDÊNCIA? 

(   ) SIM     (   ) NÃO 

5- ACHA QUE O TREINAMENTO DE SUPORTE DE VIDA DEVE FAZER PARTE DA RESIDENCIA DE ENDOSCOPIA? 

(   ) SIM    (   ) NÃO 

6-O TREINAMENTO DE SUPORTE DE VIDA PROPORCIONOU MELHORA DE SUA SEGURANÇA E COMPORTAMENTO 

EM RELAÇÃO À SEDAÇÃO ANALGESIA E COMPLICAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS 

(   ) NENHUMA 

(   ) POUCA 

(   ) MAIS OU MENOS 

(   ) ALGUMA 

(   ) MUITA 

7-O SEU APRENDIZADO MELHOROU APÓS TEREM SIDO IMPLANTADAS AS AVALIAÇÕES ESTRUTURADAS 

DURANTE SEU TREINAMENTO PRÁTICO NA RESIDÊNCIA 

(   ) DISCORDO TOTALMENTE 

(   ) DISCORDO 

(   ) NEM CONCORDO, NEM DESCORDO 

(   ) CONCORDO 

(   ) CONCORDO TOTALMENTE 

8- AS AVALIAÇÕES E O FEEDBACK PROPORCIONARAM MELHORA NA FORMA COMO VOCÊ REALIZA O EXAME 

ENDOSCOPICO. 

(   ) DISCORDO TOTALMENTE 

(   ) DISCORDO 

(   ) NEM CONCORDO, NEM DESCORDO 

(   ) CONCORDO 

(   ) CONCORDO TOTALMENTE 
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09-DURANTE O FEEDBACK SE SENTIU? 

(   ) DESCONFORTÁVEL EM TODAS AS OCASIÕES 

(   ) DESCONFORTÁVEL NA MAIORIA DAS OCASIÕES 

(   ) ALGUMAS VEZES DESCONFORTÁVEL OUTRAS VEZES CONFORTÁVEL 

(   ) CONFORTÁVEL NA MAIORIA DAS OCASIÕES 

(   ) CONFORTÁVEL EM TODAS AS OCASIÕES 

10-DE QUE FORMA AS AVALIAÇÕES SEGUIDAS DE FEEDBACK INTERFERIRAM NO SEU PROCESSO DE 

FORMAÇÃO? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

11- O QUE ACHA QUE DEVE MELHORAR NO PROCESSO AVALIATIVO? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – SUBMISSÃO DO PROJETO DE PESQUISA- CEP-HUOL 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO SOBRE PRECEPTORIA 
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ANEXO C – RESUMO “SHORT COMMUNICATION” – AMEE 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


