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RESUMO

O Objective Structural clinical Examination (OSCE- Exame Clínico Objetivo
Estruturado) é uma metodologia de avaliação de competências clínicas, que vem
sendo utilizada mundialmente desde 1975 após ter sido descrita por Harden
enquanto no Brasil o seu uso é mais recente. Porém, estudos avaliando a sua
eficácia e aceitabilidade entre os estudantes ainda são escassos. Esta pesquisa tem
por escopo colaborar na produção de dados que possam fundamentar a eficiência
do modelo em pauta por meio da descrição e análise de aspectos qualitativos e
quantitativos. Para alcançar tais resultados, traçou-se como objetivo geral, investigar
a percepção do discente de medicina sobre o OSCE da disciplina de Pediatria na
formação acadêmica. Com uma abordagem quanti-qualitativa, a avaliação descreve
estatisticamente os dados e os analisa de acordo com método preconizado por
Bardin, bipolarizando as subcategorias em aspectos positivos e negativos e às vezes
neutros. Empregou-se um questionário semi-estruturado on-line via Google Drive a
330 estudantes e obteve-se um retorno de 123 respondentes. As respostas foram
categorizadas e frequenciada, de tal forma que se chegou aos principais resultados:
para 89,4% dos estudantes o OSCE avaliou as competências clinicas de forma
adequada; 87,7% consideraram o exame organizado e 82,1% ficaram satisfeitos
com o cenário e a encenação. Sobre o tempo disponibilizado para a realização das
tarefas 91,1% acreditaram que foi suficiente. Quando questionado a respeito do
feedback dado 87% concordaram que ofereceu oportunidade de aprendizagem,
88,6% concordaram que o feedback contribuiu na formação acadêmica e 75,6%
consideraram que os avaliadores estavam bem preparados para dar o feedback. As
categorias qualitativa relativas ao ambiente do OSCE foi negativa em 75,9%; 54,7%
das respostas relativas a formação profissional foram positiva; 60,4% reconhecem
que o feedback tem aspectos positivos; a avaliação do modelo OSCE foi positiva em
90,6%; enquanto que a avaliação do OSCE de Pediatria foi negativa para 52,2% dos
respondentes. Conclui-se que o OSCE é a prática de avaliação aceita, e que
contribui na formação acadêmica e aprendizado, devido essencialmente pelo
feedback.
Palavras-chave: avaliação educacional, educação médica, avaliação médica.
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ABSTRACT

The Objective clinical Structural Examination (objective Structured Clinical
Examination OSCE-) is a methodology for assessing clinical competence, which has
been used worldwide since 1975 after being described by Harden while in Brazil, its
use is more recent. However, studies evaluating the efficacy and acceptability among
students are scarce. This research has the scope to collaborate in the production of
data that can substantiate the efficiency of the model in question by describing and
analyzing qualitative and quantitative aspects. To achieve such results, is outlined as
a general goal, to investigate the perception of medical students over the course of
the OSCE in the academic education pediatrics. With a quantitative and qualitative
approach, assessing statistically describes and analyzes the data according to the
method advocated by Bardin, bipolarizando subcategories under positive and
negative aspects and sometimes neutral. We used an online semi-structured via
Google Drive questionnaire to 330 students and gave a return of 123 respondents.
Responses were categorized and frequenciada, so it came to the main results:
89.4% of students the OSCE assessed the clinical skills appropriately; 87.7%
considered organized examination and 82.1% were satisfied with the scenery and
staging. On the time available to perform the tasks 91.1% believed that was enough.
When asked about the feedback given 87% agreed that learning opportunity offered,
88.6% agreed that feedback contributed to the academic and 75.6% thought that the
evaluators were well prepared to give feedback. The qualitative categories of the
OSCE environment was negative in 75.9%; 54.7% of the responses related to
vocational training were positive; 60.4% recognized that feedback has positive
aspects; OSCE model evaluation was positive in 90.6%; while the evaluation of the
OSCE Pediatrics was negative for 52.2% of the respondents. We conclude that the
OSCE is the accepted practice of evaluation, and that contributes to academic and
learning, mainly because the feedback.
Keywords: educational assessment, medical education, medical evaluation.
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1. INTRODUÇÃO

Avaliar faz parte do processo ensino-aprendizagem e não se avalia por
interesses acadêmicos ou por curiosidade intelectual, mas por um sentido utilitário e
prático, direcionado ao propósito de aperfeiçoar e não somente provar a eficiência
das atividades desenvolvidas, desta forma é indicado que toda instituição avalie as
metodologias que adentram ao seu ambiente educacional, antes mesmo de sua
solidificação (SERAPIONI, 2009).
A excelência dos educadores aliada à avaliação do desempenho tem papel
decisivo no preparo dos discentes de medicina para uma prática clínica que atenda
as necessidades sociais, assegure a qualidade da atenção bem como propicie a
busca de padrões mínimos para certificação profissional (FERNANDES, 2010).
Assim tem sido implantados, no ambiente educacional, modelos de avaliação
de competências clínicas, os quais, se acredita, têm proporcionado melhores
condições para a avaliação das competências clínicas, a exemplo do Objective
Structured Clinical Examination (OSCE).
As competências clínicas e habilidades técnicas poderão ser avaliadas pelo
OSCE – Exame Clínico Objetivo Estruturado, mais conhecido por OSCE, que é um
método de avaliação prática simulado, estruturado, válido, fidedigno, acurado, que
tem como objetivo avaliar as competências clínicas em situações planejadas e
padronizadas (HARDEN et al., 1975).
A prática que envolve simulação de cenários clínicos proporciona uma
avaliação sem comprometimento, ético, com risco mínimo, similar à experiência de
vida real, é seguro, tanto para o discente como para o paciente, pois a ocorrência de
erros não implica em nenhum problema para as partes envolvidas, quando
comparado às práticas de ensino que utilizam pacientes reais (NEWBLE, 2004;
STILSON, 2009).
O reconhecimento da importância da avaliação de competências faz com que
haja uma crescente busca por métodos avaliativos relacionados a avaliação clínica
estruturada, dos quais estão sendo progressivamente adotados por aqueles que têm
uma ampla visão dos fenômenos educacionais, resultando em maior complexidade,
com conflitos e contradições, sobre o significado da avaliação na área da educação
(BRACCIALLI, 2009).
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Provocar uma intervenção no aprendizado do acadêmico, resultando em
mudanças na formação profissional, seria, no entanto, a principal finalidade da
avaliação.
A tendência à introdução dos modelos avaliativos inovadores que aos poucos
se estabelecem e generalizam práticas de internacionalização precisa passar por um
reconhecimento entre os sistemas nacionais. Esta intenção pode estar representada
em um esforço das instituições de ensino superior (IES) para o atendimento dos
requisitos globais da sociedade, economia e mercado de trabalho (FREITAS, 2012).
O Ministério da Educação tem apoiado as mudanças preconizadas pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) que para atendê-las, estabeleceu que o perfil
necessário à formação dos novos profissionais atenda as perspectivas das (DCN),
ou seja, dotá-los de uma visão mais generalista, reflexiva e comprometida com os
princípios de atenção à saúde elencadas nas DCN em voga desde 2001(BRASIL,
2001).
Em um currículo orientado por competência, o foco é a integração e
exploração dos conteúdos a partir de situações problema reais ou simulados da
prática profissional. São situações que representam estímulos para o processo
ensino-aprendizagem, em que a avaliação ocupa um lugar estratégico tanto no
desenvolvimento e melhoria do processo ensino-aprendizagem, como na própria
gestão curricular (BRASIL, 2014).
A Faculdade de Medicina (FM) da Universidade Federal de Goiás (UFG) em
2003 implantou um novo currículo de graduação, ao qual foram incorporadas
metodologias de avaliação inovadoras, como o OSCE que foi instituído em 2009, na
disciplina de Pediatria, para alunos do quarto ano, atendendo as sugestões das
Diretrizes Nacionais Curriculares (DCN).
Em estudo realizado em 2010 nessa mesma instituição, estudantes e
professores

ao

haviam

referiram

haver

poucas

oportunidades

para

o

desenvolvimento da prática clínica e que a avaliação tradicional utilizada era
considerada predominantemente teoria, assim eles elegeram, o OSCE e o MiniClinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) como metodologia avaliativa que supri a
deficiência do método de avaliação tradicional, no qual tem privilegiado o conteúdo
teórico em detrimento da prática (NAGHETTINI et al., 2011).
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O OSCE tem apresentado grande aplicabilidade nas escolas médicas para a
avaliação de competências clínicas e começa a fazer parte da avaliação de outros
cursos de áreas afins (CERQUEIRA,2014; SCHWIRTH, 2003; NICKBAKRT,2013.
Uma experiência bem sucedida com a metodologia em pauta foi observada
na Universidade de Uberlândia/MG. Após dois anos de implantação do OSCE A
aceitabilidade da avaliação sob a ótica dos discentes de medicina nos anos de 2011
a 2012 foi investigada. Os resultados apontaram para a boa receptividade motivada
por necessidade de avaliação mais consistente da prática clínica (RAIMONDI et al.,
2013).
A relevância desta temática, contudo, não se limita a questões locais. A
produção de dados que possam fundamentar a eficiência do método na formação
profissional aliada à aceitabilidade do modelo entre os discentes contribui para a
melhoria deste. Tal cenário poderá subsidiar a tomada de decisões curriculares
futuras e estimular a academia a integrar em seus currículos essa modalidade de
avaliação.
A perspectiva deste trabalho é de que os dados encontrados elucidem a
realidade na qual o objeto estudado está inserido e possam indicar sugestões
aplicáveis de atividades que venham a contribuir para o processo de ensinoaprendizagem, no sentido de melhorar a avaliação na instituição ou fora dela.
Cabe ressaltar que, em consonância ao pensamento de Verani (2005) em
pesquisa avaliativa o distanciamento do investigador, em relação ao objeto avaliado,
é considerado como uma condição necessária ao adequado desenvolvimento do
estudo. A imparcialidade é primordial uma vez que se busca somente produzir
informações que contribuam para o aprimoramento do sistema em foco.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
Investigar a percepção do discente de medicina sobre o Exame Clínico
Objetivo Estruturado da disciplina de Pediatria na formação acadêmica.

2.1.1 Objetivo Específico
2.1.1.1 Descrever a percepção do discente de medicina da Universidade Federal de
Goiás quanto à aplicação do Exame Clínico Objetivo Estruturado na disciplina de
Pediatria.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

Novas metodologias de avaliação são introduzidas no auxilio da formação dos
estudantes, porém é necessário que se disponha de instrumentos precisos, com
critérios claramente estabelecidos, objetivos adequados e propósitos definidos, é o
que se espera ao avaliar (BRACCIALLI, 2009).

3.1 Avaliação
A avaliação na educação propicia interpretações diversas em face de seu
caráter multifacetado gerando, por consequência, um padrão não consensual
(NORCINI, 2007).
Queiroz (2010) afirma que a avaliação apresenta uma vasta diversidade,
entre funções, modalidade, propósitos, características, podendo ser geral ou
específica.
A avaliação possui basicamente três modalidades: diagnóstica, somativa e
formativa, segundo classificação de Bloom (1986):
a) Diagnóstica: a função diagnóstica ou prognóstica é aquela que proporciona
informações acerca das capacidades do aluno antes de iniciar um processo de
ensino-aprendizagem.
Para Luckesi (2000) a avaliação diagnóstica tem por objetivo identificar a real
situação do avaliado para em seguida atribuir um significado positivo ou negativo, ou
seja, quantificar os resultados, e tomar uma decisão sobre o que fazer com esses
resultados.
Diversas medidas podem ser usadas para determinar o desempenho
individual, sendo importante a relação entre o resultado e as atitudes a serem
desenvolvidas, pois, a partir dos resultados das avaliações, verificam-se soluções
para as dificuldades apresentadas pelos alunos na busca do processo da
aprendizagem (BENVENUTTI, 2002).
Verifica-se, pois, em conformidade com estes autores, que o diagnóstico é um
fator primordial, porém as ações geradas pela percepção deste gerarão efetivas
transformações no aprendizado.
(b) Formativa: na visão de Fernandes (2006) a avaliação formativa precisa
atender aos seguintes requisitos: ser interativa; centrada nos processos cognitivos
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do aluno; informal, contínua; frequente; dinâmica; sem julgamentos; parte do
processo ensino-aprendizagem.
Nesta modalidade visa informar sobre os ganhos da aprendizagem e as
deficiências do aluno no decorrer das atividades acadêmicas. Os erros e acertos são
conhecidos por estudantes e professores através de mecanismo de feedback, o que
possibilita reformulações didáticas para correções e recuperações. Portanto, a
avaliação significa uma real predisposição à transformação e à mudança de todos os
participantes do projeto residindo aí, talvez, seu caráter pedagógico (QUEIROZ;
PEREZ, 2013).
Tal pensamento é corroborado por Wood (2010) ao afirmar que o
reconhecimento do valor da avaliação formativa como uma forma de melhoramento
do ensino e da aprendizagem na educação médica, tem contribuído para a
ampliação de seu uso nos programas de graduação.
c) Somativa: a análise da função somativa da avaliação permite constatar que
esta modalidade tem o propósito de classificar os alunos ao final de um período de
aprendizagem, de acordo com os níveis de aproveitamento. Ao classificar o aluno
determina o grau de conhecimento adquirido ao final do curso, o que indica se ele
será aprovado ou reprovado (SOARES; RIBEIRO, 2001).
A diversidade dos tipos de avaliação tem permitido o aperfeiçoamento desta
prática apesar da predominância do tipo somativa, com provas e notas, na educação
médica (AMARAL; DOMINGUES; ZEFERINO, 2007a).
Percebe-se, pois, que a avaliação é bem mais do que uma aferição da
quantidade de conteúdos aprendidos. Considera-se a parte integrante do processo
ensino-aprendizagem, que abrange a atuação do professor, o desempenho do
aluno, os objetivos, a estrutura e o funcionamento da escola e do sistema de ensino.
(QUEIROZ, 2010).

3.2 Avaliação Clínica Estruturada
A avaliação clínica estruturada é uma estratégia de ensino e de avaliação
utilizada por escolas médicas que vem contribuindo na formação dos profissionais
de saúde, preparando o estudante para demonstrar como faz e para quê faz, como
também para avaliar a sua própria ação (MAZZONI; MORAES, 2006).
A pirâmide de Miller (Figura 1) é metodologia avaliativa bastante difundida na
educação médica por apresentar claramente os níveis de aprendizagem e propiciar
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a utilização de instrumentos específicos inerentes à finalidade de cada um dos
domínios abaixo elencados:
Miller (1990) apresenta quatro níveis de avaliação, através da observação do
“fazer”, do “demonstrar”, do “como saber” e do “saber”. Em cada domínio são
utilizados diferentes instrumentos que auxiliam o examinador a focar a atenção na
habilidade e competência específica (ABBADE, 2012). Por exemplo, a prova escrita
consegue avaliar bem o conhecimento, que está no nível “saber”, mas não tão bem
a relação médico paciente.

Fazer

Demonstrar

Avaliação do desempenho na prática
(Mini-CEX, Observação direta)

Demonstração do aprendizado
(OSCE,simulação, exame oral)

Saber como fazer

Interpretação (Prova escrita, questões de
múltipla escolha)

Saber

Avaliação do conhecimento (Questões
dissertativas, de múltipla escolha e de
verdadeiro e falso)

Figura 1. A Pirâmide de Miller. Fonte: Baseado no trabalho em Miller,(1990).

Conforme afirma Souza (2012) neste esquema percebe-se que cada nível de
aprendizado é avaliado por instrumentos específicos adequados ao contexto em
pauta.
O topo da pirâmide figura 1 o “fazer” pode ser avaliado por múltiplas formas:
a) Observação da atuação do discente em ambiente real;
b) Aplicação de mini-cex - (mini clinical evaluation exercise) que consiste
num mini exame clínico;
c) Casos longos em que o discente examina um paciente e depois
apresenta o caso completo para o examinador de forma não
estruturada;
d) Objective Structured Long Examination Record, que consiste no
registro dos procedimentos em vídeo durante a aplicação do OSCE.
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O “demonstrar” tem sido avaliado em ambiente simulado, com pacientes
padronizados. O “saber como” pode ser avaliado por testes contextualizados - casos
clínicos. E, finalmente, para o domínio cognitivo do “saber” são usadas as provas
escritas ou orais.
Testes escritos não avaliam competências em sua completude, geralmente é
necessária, para isso, a observação direta. Tradicionalmente, a avaliação de
competências clínicas promove a capacidade de colher história, realizar exame
físico, efetuar procedimentos, utilizar o raciocínio clínico, tomar conduta, comunicar
com paciente e outros profissionais e adotar postura ética (KAUFMAN; MANN,
2010).
A avaliação associada a uma prova escrita, a qual reconhece apenas se o
aluno sabe ou não o conteúdo, encontra-se em questionamento haja vista sua
desconexão entre teoria e prática (ZABALA; ARNAU, 2010).
Segundo Megale (2009) um único instrumento avaliativo, porém, não
abrangerá adequadamente os diferentes âmbitos de aprendizagem cognitivos,
psicomotores ou de atitude, mas vários instrumentos e técnicas se complementam
para alcance de um bom resultado como se depreende do demonstrativo registrado.
Percebe-se, pois, que a utilização de meios específicos e variados para avaliar as
competências clínicas do discente pode ser o mais apropriado.
Existirem visões diferentes sobre a necessidade da forma de melhorar o que
se pretende avaliar, assim têm se procurado integrar e articular a diversidade de
perspectivas avaliativas (FERNANDES, 2010).
As tendências atuais de ensino em saúde apontam para a utilização de
Tecnologias de avaliação ativas, com as avaliações clínica estruturada,como no
quadro 1 baseadas na observação “do demonstrar, do fazer ou como se faz” com o
auxílio de instrumentos que auxiliam o examinador a focar a atenção no
desempenho de habilidades específicas, objetivando a avaliação (MORAES, 2006).
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Quadro 1. Avaliação Clínica Estruturada
-OSCE (Objective Structured Clinical
Examination)

É um Método utilizado para avaliação direta
do estudante, em atendimentos clínico
simulado (HARDEN, 1975).

- PACES (Practical Assessment of Clinical
Examination Skills):

OSCE modificados. São criadas cinco
estações, cada uma com dois avaliadores e
com duração de vinte minutos, para avaliar
exame clínico (DACRE, 2003).

-OSLER (Objective Structured Long Case
Examination Record):

Caracteriza-se pelo emprego de caso clínico
predefinido e compreende conjunto
suficientemente amplo de itens relevantes de
observação da história, exame físico,
raciocínio clínico e conduta (TROCON, 1996).

-OSATS (Objective Structured Assessment of
Technical Skills):

A avaliação é dividida em duas partes: na
primeira, o procedimento em si e na segunda,
o conhecimento, a destreza na manipulação
dos instrumentos e do registro da ação
(BOURSICOT; ROBERTS, 2011).

-CSA (Clinical Skills Assessment):

Tem configuração geral muito semelhante à
da OSCE. Apresenta, entretanto, como
principal diferença em relação àquela, o fato
de que, em cada estação, o estudante deve
cumprir todo o conjunto de tarefas
necessárias para que a abordagem do
paciente se complete (TROCON, 1996).

-MINI-CEX (Mini-Clinical Evaluation Exercise):

É um instrumento utilizado para avaliação
direta do aluno, em atendimentos reais (LIMA,
2013).
-Conceito Global:
Atribui ao estudante um conceito de maneira
retrospectiva no final de um estágio,
utilizando categorias gerais ao invés de
comportamentos específicos (AMIN, 2006;
EPSTEIN, 2002).
Fonte: Avaliação Clínica Estruturada (SAMPAIO; PRICINOTE; PEREIRA, 2014).

3.3 Critérios de uma boa avaliação
A Conferência de Ottawa de 2010 apresentou como objetivo trocar ideias
referentes à educação médica e de outras profissões da área da saúde. Em Norcini



Evento bianual de educação médica e para outros profissionais de saúde em que a Avaliação de Competência

foi estabelecida pelos Professores Ian Hart (Ottawa, Canadá) e Ronald Harden (Dundee, UK) em 1985 e que
provê um fórum com intuito de compartilhar ideias em todos os aspectos da avaliação de competências nos
domínios clínico e não clínico, por meio da educação continuada (AMEE, 2010).
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et al (2011) registra-se que das discussões ocorridas neste evento resultaram
critérios para uma boa avaliação, os quais são elencados em:
a) validade ou coerência: amparo ao uso dos resultados;
b) confiabilidade: o resultado seria o mesmo se repetido sob circunstâncias
similares;
c) equivalência: a mesma avaliação resultaria em notas e decisões equivalentes,
quando administrada em diferentes instituições;
d) viabilidade: a avaliação seria prática e realística de acordo com o contexto;
e) impacto educacional: causaria benefícios educacionais;
f) efeito catalisador: promoveria resultados e feedback de forma a criar
efetividade e suporte educacional;
g) aceitabilidade: concordância de todas as partes (estudante, instituição
educacional, sociedade) envolvidas no processo avaliativo, aprovando os
resultados para que nele possam acreditar.
Estes critérios, entretanto, não se aplicam igualmente a todas as situações.
Para cada segmento da sociedade (estudantes, professores, população, instituição
de ensino, sistema de saúde) vão existir diferentes perspectivas, (NORCINI et al
2011) o que influenciará no grau de importância de cada critério.
O OSCE é visto como a mais avançada das técnicas de mensuração do
conhecimento e da habilidade clínica básica na educação médica, um dos métodos
mais confiáveis, válidos e efetivos da modalidade de observação direta (HUANG et
al 2007). Assim, o enfoque deste estudo recairá apenas sobre dois dos critérios de
uma boa avaliação - a confiabilidade e a validade – ressaltando-se que são
primordiais dentre os sete elencados para a avaliação ser considerada apropriada
(AMARAL e TRONCON, 2007; MEGALE, 2011).
A validade é dos conceitos mais importantes a serem considerados durante a
construção de uma avaliação prática. É por intermédio da validade da avaliação e
análise dos resultados desta que se conhece se foi útil, apropriada e se teve
significado no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Para que não
fique prejudicada, o instrumento utilizado em sua aplicação deverá ser o mais
estruturado possível, assegurando que todos os estudantes submetam-se aos
mesmos conteúdos e aos mesmos critérios e interpretações (MORAES, 2006).
A validade afere o grau no qual o teste realmente avalia aquilo a que se
propõe. Pode-se evidenciá-la pela vinculação que há entre o conteúdo deste, os
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objetivos curriculares e também pela qualificação de quem desenvolveu a avaliação
(SMEE, 2003).
Existem alguns fatores que podem diminuir a validade do OSCE (GUPTA,
DEWAN, SINGH, 2010):
a) oferecer poucas estações; uma amostra pobre com banalização das
tarefas;
b) checklist inapropriado;
c) restrição do tempo para cumprimento das tarefas;
d) ausência ou insuficiência de treino dos atores;
e) cansaço dos estudantes devido ao extenso tempo da avaliação;
f) escape de informações sobre o checklist.

A confiabilidade é uma medida de reprodutibilidade ou a consistência de uma
avaliação, ou seja, quanto mais confiável, maior a probabilidade de se obter um
resultado semelhante, caso o teste seja novamente administrado. Assim deverá
produzir resultado semelhante quando reaplicada ao mesmo grupo de estudantes
(que tiveram o mesmo processo de aprendizagem). Muitas estações e tempo
suficiente para a realização dos procedimentos são essenciais para conseguir um
teste confiável, o qual também é afetado por fatores diversos como o julgamento do
avaliador, heterogeneidade dos alunos, comportamento dos pacientes simulados,
condições

da

avaliação

dentre

outras

(WASS;

JOLLY,

2001;

AMARAL;

DOMINGUES; ZEFERINO, 2007).
O sucesso da avaliação estruturada está em se encontrar o equilíbrio entre
validade e confiabilidade e entre o ideal e o prático (AMARAL; TRONCON, 2007).
Com base nesta assertiva pode-se inferir que o OSCE é reconhecido e
estabelecido na educação médica (WARD; BARRATT, 2005) justo por possuir dois
marcantes critérios para uma boa avaliação e estar descrito vastamente na literatura
mundial.

3.4 Competências e Habilidades
Um dos desafios das avaliações está em analisar as competências e
habilidades clínicas definidas nas DCN: atenção à saúde; tomada de decisões;
comunicação; liderança, administração e gerenciamento; educação permanente
(BRASIL, 2001).
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As competências e habilidades clínicas necessárias à formação profissional
de medicina estão associadas às qualidades intelectuais, ao desenvolvimento de
atitudes e consciência ética (MEGALE, 2011).
Para Epstein e Hundert (2002), competência profissional é o uso habitual e
prudente de comunicação, conhecimento, habilidades técnicas, raciocínio clínico,
emoções, valores e reflexões na prática diária em benefício do indivíduo e da
comunidade.
Entende-se por competências a capacidade de mobilizar os conhecimentos,
habilidades e atitudes necessárias para alcançar os resultados pretendidos, com
qualidade. Considera-se que a educação com base na formação por competências
possa estimular a resolução de problemas, desafiar os alunos a integrar com o novo,
o que significa agir, intervir e decidir em situações nem sempre previstas (RON,
2010).
No Canadá, Estados Unidos e Brasil, há uma semelhança sobre quais
competências clínicas um profissional médico deve alcançar.

O consenso se

estabelece ao reconhecer-se que a aquisição de competências à formação de
profissionais da área da saúde envolve um conjunto de conhecimentos, habilidade
clínica e atitudes que devem ser avaliadas pela instituição formadora (MEGALE,
2012).
Existe um programa oficial de especialistas em regras médicas - CanMEDS
Role - Canadá que sugere sete domínios de competências as quais o médico, para
ser considerado apto, deverá seguir: habilidade médica, comunicação, colaboração
(trabalho em grupo); liderança e administração; defesa da saúde (o médico conhece
e influencia o sistema de saúde em prol do paciente); educação e profissionalismo
(FRANK, 2005).
Nos Estados Unidos a Accreditation Council for Graduate Medical Education
(ACGME) desenvolveu seis domínios de competências: cuidados ao paciente;
conhecimento

médico,

execução

de

procedimentos

no

aprendizado

e

aprimoramento; habilidade de comunicação interpessoal, profissionalismo e atenção
aos parâmetros do sistema de saúde.
No Brasil, o Ministério da Educação e da Saúde tem priorizado a organização
curricular voltada para a aprendizagem centrada nas competências clínicas sendo
elas: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração
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e gerenciamento e educação permanente, além de incentivar a utilização das
metodologias ativas pelas instituições educacionais (BRASIL, 2001).
Alcançar um domínio das competências clínicas na formação dos futuros
profissionais da saúde tem sido uma meta de indiscutível importância na promoção
da qualidade da assistência à saúde (BRASIL, 2002).
Recentemente, um parecer emitido pelo Conselho Nacional de Educação e da
Câmara de Educação Superior, sobre as DCN do Curso de Graduação em Medicina
foi homologado em 06 de junho de 2014, redefinindo as competências profissionais
na área da saúde, pois, embora as DCN de 2001 reorientassem para novos perfis
profissionais, não apresentaram concepção de competência. A nova orientação dos
currículos por competência, na área da saúde, implica a inserção dos estudantes,
em cenários da prática profissional, com atividades educacionais que promovam o
desenvolvimento, a partir de situações de prática, do qual se estabelece processo de
ensino-aprendizagem (BRASIL, 2014).

3.5 Exame Clínico Objetivo Estruturado - OSCE
A avaliação do tipo OSCE foi descrita em meados de 1970 por Harden (1975)
para referenciar com precisão a performance clínica dos estudantes de medicina.
O objetivo é melhorar a efetividade da avaliação prática sendo considerada
como o padrão ouro em avaliação da prática médica (SLOAM, 1995).
O modelo referido ainda é atual, e vem sendo adaptado ao contexto das
instituições no qual é aplicado (TRONCON, 2007). No entanto, por ser uma
metodologia relativamente nova no Brasil, precisa ser avaliada.
Há relatos de escolas brasileiras que introduziram o OSCE em seu currículo
em meados da década de 90, entre elas a FAMEMA – Faculdade de Medicina de
Marília (BRACCIALLI, 2009; ALIAS, 2005; TRONCON, 2001).
O OSCE tem se mostrado adequado como avaliação clínica estruturada das
competências clínicas e demonstra ter validade suficiente na interpretação de
resultados na aplicação entre estudantes de medicina na graduação e pósgraduação. (SANDOVAL et al 2010).
Stilson (2009) corrobora a visão de que o objetivo da OSCE é demonstrar as
competências clínicas em cenários clínicos para que o conhecimento demonstrado
possa ser avaliado.
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Ainda para Stilson, esta é uma prática de risco mínimo e similar à experiência
da vida real. Enfatiza-se que a prática da simulação proporciona uma avaliação e
aprendizagem sem comprometimento ético para o aluno, pois garante segurança às
partes envolvidas, tornando este método vantajoso quando comparado às que
utilizam pacientes reais.
O OSCE é um modelo emergente que permite ao aluno vivenciar situações
comuns do dia a dia de um profissional, de forma segura, pelo uso de pacientes
simulados, o que isenta de riscos e/ou desconforto quando comparado a práticas de
avaliação utilizando paciente real (SANDOVAL, 2010).
Simulações de ambiente hospitalar e de pacientes, em condições clínicas
padronizadas e de ensino-aprendizagem são os Laboratórios de Habilidades criados
com o propósito de promover aproximações com a realidade. Têm a vantagem de
permitir uma avaliação mais fidedigna do estudante e oportunizam a execução de
determinados procedimentos que em pacientes reais poderiam aumentar o nível do
stress e ansiedade (DIAS, NETO, 2012).
Durante o processo educativo, em que o aluno está diante de um paciente
real, são identificados os problemas relacionados às habilidades, atitudes e
conhecimento, mas nem sempre é possível corrigi-los neste momento. No OSCE,
como são usados pacientes simulados, o professor poderá corrigir as falhas, ao
devolver o feedback ao aluno (TRONCON, 2007).
Esta prática de simulação pode ser uma grande solução na educação em
saúde nos dias atuais, em que os valores humanos e as questões éticas em saúde
envolvendo pacientes estão em foco.
Percebe-se que O OSCE possui muitos benefícios, além do seu propósito
original de avaliar as competências clínicas dos estudantes de medicina. Considerase o OSCE não apenas como um instrumento de avaliação de competências com
bom perfil psicométrico como também um motor de mudança no sentido de um
maior empenho de docentes e discentes no processo de aprendizagem, sendo por
isso um elemento precioso de qualquer instituição de ensino superior. Com os
mesmos recursos e durante o mesmo tempo, consegue abranger significativa
variedade de casos que nem sempre são vistos na prática real (CERQUEIRA;
ALMEIDA; PÊGO, 2014).
No OSCE é possível selecionar o tipo de habilidade a ser avaliada e o nível de
complexidade exigido bem como as circunstâncias da avaliação sem depender da
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disponibilidade de casos ou de outros fatores, ou seja, os docentes podem escolher
casos clínicos que considerem importantes à formação do médico os quais nem
sempre têm a oportunidade de vivenciar nas situações comuns do dia a dia. Tal
decisão tem lhes conferido mais experiência durante o processo educativo, ao
permitir a detecção de alguma falha no momento exato em que ocorra, sua imediata
correção ao final de cada estação (MORAES, 2006; TRONCON, 1996).
Por ser considerado o método de eleição, pois foi desenhado para este
propósito (EPSTEIN, 2007), pode ser usado para uma avaliação somativa como
também formativa (CERQUEIRA; ALMEIDA; PÊGO, 2014) pelas instituições que o
adotam.

3.5.1 Descrição da Estrutura do OSCE
A preparação do OSCE é complexa em termos de planejamento e
organização. Requer um minucioso conhecimento de todas as etapas do processo
de elaboração e execução desta atividade, além de uma equipe de auxiliares que
tenha disposição e tempo para realizar as tarefa exigidas, que envolve diversos
aspectos, tais como recursos humanos, materiais e econômicos (GUPTA; DEWAN;
SINGH, 2010).
Para que a metodologia seja eficiente é preciso um rigoroso planejamento.
Inicialmente é necessário conhecer o público e o seu quantitativo a ser avaliado
(TIBÉRIO et al 2012). Este é um dado muito importante, pois a partir deste calculase o restante dos outros itens, como o local para comportar os candidatos,
quantidade de estações, quantos avaliadores e atores serão necessários, o tempo
destinado a realização do exame.
Frisa-se a necessidade de escolher local apropriado para a organização
como, por exemplo, ambulatórios que permitam sequenciar as estações, como
demonstra na figura 2, que facilita a circulação dos candidatos e permitir privacidade
no momento da avaliação (TIBÉRIO et al 2012).
O plano de estruturação deve envolver ou contratar pessoas para diversas
funções na aplicação e organização da prova: secretários; professores; profissionais;
estudantes; como também auxiliares de serviços gerais, porteiros. Todos os
envolvidos devem receber treinamento e orientação adequada para a atuação, seja
como avaliadores ou pacientes simulados ou padronizados, comumente chamados
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de atores, que são pessoas treinadas para fazer o papel de pacientes com o
propósito de realizar diferentes tarefas clínicas no cenário montado (TRONCON,
2012; TIBÉRIO et al 2012).
A seleção e/ou convite a atores e avaliadores deve ocorrer com antecedência
Estes deverão confirmar presença em tempo hábil para o treinamento com o objetivo
de que tudo seja realizado a contento no dia da prova.
Os pacientes simulados ou padronizados são pessoas normais, ou mesmo
pacientes reais, preparados para protagonizar um caso clínico, utilizados para
avaliar as habilidades de interação e comunicação. É desejável, pois, que a pessoa
recrutada

não

tenha

contato

próximo

com

o

estudante,

para

minimizar

artificialidades. A seleção e o treinamento dos atores bem como a dos avaliadores
constituem etapas importantes, visto que influenciam de modo significativo na
confiabilidade do exame (TRONCON, 2012).
Outro passo seria a elaboração das tarefas, definir o conteúdo a ser avaliado.
Geralmente utiliza-se a matriz (Blueprint), um diagrama que consiste em preparar os
conteúdos da

avaliação

de

acordo

com

os objetivos

de

aprendizagem,

representando o que se espera que o estudante alcance (GUPTA; DEWAN; SINGH,
2010; KAUFMAN; MANN, 2010).
A escolha do conteúdo a ser avaliado também determina o desenho das
estações, ou seja, que recursos serão utilizados para montar os cenários que serão
usados: pacientes simulados, manequins, material biológico, ou qualquer outro tipo
de material (SANTOS, KEMP, SANKARANKUTTY, 2012).
A objetividade é uma característica do OSCE e para ser como tal a avaliação
segue instrumento padronizado - o protocolo de observação - que permite o registro
da avaliação, do desempenho do candidato denominado de checklist (PEREIRA,
2012).
A utilização de itens do checklist, a serem avaliados deve ser relevante, com
base científica e que seja consenso entre os avaliadores, (PEREIRA, 2012). Ainda
assim, a avaliação segue dependente do avaliador (CERQUEIRA, ALMEIDA, PÊGO,
20014).
O checklist deve ter as seguintes características: apropriado para o nível dos
estudantes; específico para a tarefa a ser desenvolvida; passível de observação
(PEREIRA, 2012).
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Finalmente as notas são concedidas pelos avaliadores ou pacientes
simulados, por meio de checklist isolados ou combinados com conceito (AMARAL,
DOMINGUES; ZEFERINO, 2007a).

Figura 2. Exemplo de uma estação OSCE, composta por avaliado (aluno), avaliador (professor) e
paciente simulado (ator). Fonte: arquivo público web.

O teste é encerrado com o feedback que é uma apreciação crítica do
examinador sobre o desempenho do estudante, com foco no conhecimento
adquirido e nos meios utilizados para a consecução das metas anteriormente
traçadas (TRONCON, 1996).
O planejamento deve contemplar detalhes logísticos e operacionais, como
recursos materiais (papéis, canetas, objetos), mobília para montagem de cenários,
manequins, alimentação para os ajudantes (GUPTA; DEWAN; SINGH, 2010).
O número de estações de um circuito varia entre seis a dez, entanto o mais
comum são seis estações como o número mínimo aceitável. O tempo de duração
para desenvolver a tarefa que foi requerida, pode ser de cinco a dez minutos em
geral. A Comissão de credenciamento de graduação em educação médicaAccreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME), entretanto
recomenda que estações durem de dez a quinze minutos. O exame inteiro
geralmente é completado no período compreendido entre uma a três horas
(BOURISCOT; ROBERT, 2005; STILSON, 2009; TRONCON, 2012; TIBÉRIO et al
2012).

3.6 O Feedback na avaliação do estudante
A avaliação no passado foi predominantemente cognitiva, pontual e sem
devolutiva do desempenho aos estudantes. Porém, nos dias de hoje dizer como foi
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ou como está o desenvolvimento do aluno faz parte de uma avaliação formativa, ou
seja, que forneça o feedback (TEMPSKI, MARTINS, 2012).
O termo feedback é traduzido como retroalimentação, mediante a
comunicação verbal ou não verbal em relação ao desempenho de alguém, isto
é,uma comunicação que orienta a relação interpessoal e o comportamento das
pessoas. Assim entende-se que o feedback promove o ajustamento de
comportamentos e desempenho. A efetividade de nossas relações interpessoais e
desempenho profissional dependem da habilidade de dar e receber feedback
(LUCK, s.d.)
Feedback é uma devolutiva ou julgamento construtivo e objetivo dado à um
desempenho para melhorar as habilidades dos discentes o que o torna componente
essencial e efetivo no processo ensino-aprendizagem. Sem ele os aprendizes teriam
grande dificuldade em saber se estariam executando os procedimentos de forma
correta. A utilização desta ferramenta lhes propicia tempo adequado para acertar
suas deficiências, descobrir o que melhorar, quais comportamentos e habilidades a
reforçar antes de completar a graduação (BIENSTOCK, 2007).
Para Hattie e Timperley (2007) o feedback é conceituado como um agente
que promove informação, podendo este ser: o professor, os pais, os livros, as
experiências passadas ou o próprio aluno.

Está relacionado à promoção de

informações específicas do processo de aprendizado que preencham lacunas entre
o que foi entendido e a meta a ser atingida.
Desta forma entende-se que o efeito do feedback é influente na educação,
independentemente de sua fonte. Sua importância está relacionada à chance
propiciada ao aluno de corrigir falhas antes do início de sua atuação profissional nos
serviços de saúde (GALATO et al 2011).
Uma avaliação seguida de feedback encoraja os estudantes e professores a
trabalharem juntos para melhorar o entendimento de um conteúdo. Tem sido
reconhecido por muitos anos e por todos os setores educacionais que o efetivo
feedback é positivamente correlacionado com o sucesso, mas se for de má
qualidade, poderá não ter efeito ou mesmo prejudicar o aluno (WOOD, 2010).
Um estudo realizado em 2007 na Nova Zelândia demonstrou que as formas
de promover uma devolutiva mais eficaz foram aquelas que promoveram dicas ou
animaram os aprendizes, a exemplo dos vídeos e utilização de computadores.
Ressalte-se que estas foram as que mais promoveram efeitos positivos, segundo os
Referencial Teórico 18

estudantes entrevistados. Já o feedback em forma de instruções programadas,
prêmios, punição, recompensas extrínsecas foram menos efetivas entre os mesmos
(HATTIE;TIMPERLEY, 2007).
Isto demonstra que a forma de transmitir o feedback faz diferença, não só
pela forma de como fazê-lo, mas também que meios que se utiliza para chegar ao
indivíduo.
Para os estudantes do Paquistão as percepções sobre um feedback
considerado eficiente é que irão auxiliar a melhorar a qualidade das avaliações,
tornando-as transparentes, autênticas e válidas (JAWAID; MASOOD; JALEEL,
2014).
Dar o feedback exige habilidade, conhecimento, relação de confiança, da qual
inicia-se na qualidade da observação feita, em um confiável instrumento de registro
e padrões bem estabelecidos (AMARAL; DOMINGUES; ZEFERINO, 2007b).
O feedback é a espinha dorsal do desenvolvimento da
competência profissional e da ação educacional. Sem
capacidade de dar feedback adequadamente, o educador se
reduz a agir segundo pelos princípios de reação de senso
comum e de caráter individual.Todos recebemos e damos
feedback a cada instante, basta estarmos interagindo.
Portanto, como educadores necessitamos estar atentos a como
o fazemos (LÜCK, s.l.; s.d.)
Ao analisar os diversos pensamentos e experiências, percebe-se, que o
feedback como importante instrumento para todas as avaliações, com especial
atenção à forma como é realizado e os meios utilizados para concretizar a devolutiva
(HATTIE;TIMPERLEY, 2007).
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4. METODOLOGIA

4.1 Tipo do Estudo
Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem quanti - qualitativa,
no qual se utilizou a estatística descritiva e análise de conteúdo proposto por Bardin,

4.2 Local do estudo
O estudo foi desenvolvido em uma instituição de ensino superior pública do
município de Goiânia/GO, no período de outubro a dezembro de 2013.

4.2 População do Estudo
A população alvo do estudo foi constituída por 330 acadêmicos do curso de
graduação em medicina, que nos anos de 2011, 2012 e 2013 cursaram a disciplina
de Pediatria e foram avaliados pelo OSCE.
Cada turma era composta por 110 alunos. As turmas foram denominadas de
A, B e C de acordo com o ano em que realizaram o OSCE, sendo a turma A em
2011, B em 2012 e C em 2013.

4.3 Critérios de Inclusão e Exclusão de sujeitos de pesquisa
4.3.1 Critérios de Inclusão
a. Ter sido avaliado pelo método OSCE de Pediatria.
b. Ser acadêmico de medicina durante o período da coleta de dados.
c. Ter endereço eletrônico válido.
4.3.2 Critério de Exclusão
a. Recusar a participar da pesquisa, por quais quer motivo.
b. Ter respondido menos de 50% do questionário.
c. Não possuir endereço eletrônico válido, no momento que foi contactados.
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4.4 Amostra da Pesquisa
A amostra utilizada foi a não probabilística, de conveniência cuja seleção dos
indivíduos da população foi composta daqueles que se disponibilizam a responder o
questionário.
4.5 Coletas de Dados
A coleta de dados foi realizada no período de outubro a dezembro de 2013,
por meio de questionário semiestruturado (APÊNDICE A). As questões fechadas
com respostas definidas em escala Likert de cinco pontos, que variava de totalmente
satisfeito a totalmente insatisfeito, que avaliaram ao papel do OSCE no preparo do
aluno para a prática profissional; na avaliação de competências clínicas; sua
satisfação quanto à organização e tempo disponibilizado para realização das tarefas;
pertinência do conteúdo e nível de complexidade das questões; preparo dos
avaliadores para efetuar o feedback ; contribuição à formação acadêmica.
As questões abertas exploravam aspectos relativos ao significado da
avaliação na formação, definição das emoções sentidas durante a sua execução.
O questionário a foi enviado pelo Google Drive (serviço de armazenamento e
sincronização de arquivos). A versão eletrônica aperfeiçoou a pesquisa, facilitando a
coleta de dados e rapidez no processamento dos mesmos. Foi construído pelo
próprio pesquisador.
Finalizando o questionário com questões abertas, onde foram abordados
temas como: sensações/emoções da atmosfera do OSCE, questões relativas à
formação acadêmica e significação do teste.
O convite para participar da pesquisa foi realizado por meio de mensagem
enviada por e-mail (APÊNDICE B) contendo breve apresentação da pesquisadora e
das orientadoras e a proposta da pesquisa.
Para estimular a participação dos acadêmicos foi reenviada a mesma
solicitação aos não respondentes. Na semana seguinte, excluíam-se as que já
haviam sido respondidas e reenviava-se àqueles que ainda não haviam respondido
e assim por diante até a data estabelecida para o encerramento da coleta de dados.
Durante este período, paralelamente, foram utilizado redes sociais, a exemplo
de abertura de uma conta no Facebook, para sensibilização dos estudantes à
participação.
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Como condição para a participação na pesquisa o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C), foi colocado como item mandatório para
responder as perguntas, desta forma somente teve acesso ao questionário os que
checaram o Box, “ACEITO” a participar da pesquisa, denotando assim o seu
consentimento de participar.
A figura 3 demonstra as etapas da metodologia de pesquisa.

Figura 3. Etapas da metodologia. Fonte: Fluxograma elaborado pela autora.

Os dados quantitativos foram tabulados em planilha Excel®. Posteriormente
a análise estatística foi realizada pelo programa SPSS® for Windows®, versão 16.0.
Para compreender a percepção do processo avaliativo OSCE na disciplina
de Pediatria, o estudo analisou os dados de acordo com os princípios da análise de
conteúdo de Bardin, 2011.
A partir do processo de categorização emergiram três categorias: a
avaliação do ambiente em que ocorre o OSCE o qual descreve as qualificações
sobre o ambiente em termos de sentimentos e emoções; a segunda categoria
menciona a percepção do OSCE na formação profissional e aspectos sobre o
feedback ao aluno, e a última, denominada avaliação do OSCE, refere-se ao
julgamento que o aluno faz ao relatar o que é o OSCE. Desta forma, cinco
subcategorias despontaram, sendo a análise polarizada em aspectos positivo e
negativo (Quadro 1).
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Para organização e quantificação das respostas, utilizou o software Atlas Ti
(Qualitative Data Analysis Sistem) figura 5.
4.5.1 Percurso da Categorização dos dados qualitativos

Bardin (2011) considera três etapas básicas para o desenvolvimento da
análise de conteúdo: a pré-análise, a descrição analítica e a interpretação.
A pré-análise é a organização do material de pesquisa que vai desde o
levantamento das referências bibliográficas da pesquisa até os conjuntos de dados
coletados. Foi realizada a leitura geral e releitura das respostas, procurando temas
com maior importância e frequência, que atendessem aos objetivos do estudo. Desta
forma emergem do discurso às unidades de análise, ou seja, um recorte do discurso,
a analise de contexto que pode ser um (tema, palavra, frase) para então construir-se
as categorias.
Caracterizada pela identificação e transcrição das respostas e das ideias
centrais; exploração do material, que é a análise dos conteúdos coletados e
organizados em unidades de registro e unidades de contexto, que consistem em
fragmentos do discurso manifesto como palavras, expressões, frases ou ainda ideias
referentes a temas; tratamento dos resultados e interpretação (LAVILLE; DIONNE,
1999).
A descrição analítica é uma etapa em que o material constitui o corpus da
pesquisa sendo orientado em princípios pelas hipóteses de referências, buscando
sínteses coincidentes e divergentes de ideias (SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2004).
A interpretação compreende a percepção subjetiva dos aspectos qualitativos
dos dados que refere o uso de técnicas sistemáticas e objetivas de descrição do
conteúdo das comunicações. Permite-se, assim, que se façam inferências às
mensagens, ou seja, interpretação da comunicação, pois, falas, expressões ou
imagens podem ocultar um significado, um sentido importante a ser divulgado
(BARDIN, 2011).
A categorização trata-se da decomposição do discurso e identificação de
unidades de análise ou representações de uma categorização dos fenômenos, para
então reconstruir a significação da compreensão e interpretação da realidade do
objeto estudado (BARDIN, 2011).
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Perguntas aos
estudantes

Estimulo

Respostas dos
estudantes
(Temas)

Recorte do
Texto (falas)

(Temas

Critérios para categorização:
Homogeneidade; objetividade;
pertinência ; em função dos
objetivos pré-estabelecidos;
(similaridades); maior frequência
nas respostas.
Categoria: Avaliação do
Ambiente/atmosfera do
OSCE

Subcategorias:
-Sensações e emoções

Analise: do processo de
analise emergiram três
categorias com diferentes
subcategorias.

Categorização: serve para dar significado
as mensagens (palavras-chave é
significação central da mensagem).
Subcategorias: indicadores que descrevem
o campo semântico da mensagem.

Categoria: Percepção do
OSCE

Subcategorias:
-Formação profissional
-Feedback

Categoria: Avaliação do
OSCE

Subcategorias:
- Avaliação do OSCE de Pediatria
- Avaliação do Método OSCE

Figura 4. Percurso metodológico da formação das categorias, baseados na análise de conteúdo de
Bardin (2011).

A partir das respostas observadas na figura 4, as perguntas abertas criaramse as categorias: avaliação do ambiente/ atmosfera do OSCE; percepção e
avaliação do OSCE.
Destaca-se que a constituição das subcategorias que foram realizadas a partir
das expressões recorrentes utilizadas pelos entrevistados, expressões que
produziram um campo semântico positivo e negativo permitindo subcategorização.
As categorias foram divididas em subcategorias:
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1.Avaliação do Ambiente/
atmosfera do OSCE

Sensações Positivas
Sensações

Sensações Negativas
Sensações Neutras

As

subcategorias

“Sensações

Positivas”,

culturalmente

consideradas

positivas, como tranquilidade, por exemplo; “Sensações Negativas”, que descreve
qualificações sobre o ambiente em termos de sentimentos e emoções culturalmente
considerados negativos, como nervosismo, por exemplo; e por fim, “Sensações
Neutras”, descreve comentários e reações contraditórios numa mesma sentença,
isto é, descreve qualificações sobre o ambiente em termos de sentimentos e
emoções onde o entrevistado declarou-se indiferente ao que ele afirmou que ocorria,
sentia-se calmo apesar de considerar o ambiente estressante, por exemplo.
Da mesma forma que foi realizada na subcategoria Sensações, caracterizouse a categoria “Percepção da OSCE” em subcategorias: “Formação Profissional”; e
“Feedback”.
Formação profissional
2. Percepção do OSCE

Aspectos positivos
Aspectos negativos

Feedback

Positivo
Negativo

A subcategoria “Formação Profissional” foi criada para classificar as
respostas que avaliaram a OSCE sob o aspecto do quanto este pode contribuir para
a sua formação profissional. Do mesmo modo, quando se tratou a subcategoria
“Feedback”, que pretendeu salientar respostas com sentido positivo e negativo sobre
o feedback dado pelos avaliadores após a OSCE.
Para objetivar o sentido da interpretação destas subcategorias foram
utilizadas expressões dos próprios entrevistados: "Processo de aprendizagem";
"Avaliação da prática"; "Compreensão do modelo"; "residência"; "Avaliação da
OSCE"; "Vantagens em relação a outros modelos"; "Próximo da realidade";
"Simulação do real"; "Oportunidade de corrigir as falhas"; "Aspectos positivos do
OSCE"; "Valorização do OSCE".
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Aspectos positivos
Avaliação do OSCE de Pediatria

Aspectos negativos

3.Avaliação do OSCE
Avaliação do Método OSCE

Aspectos positivos
Aspectos negativos

Para classificar as respostas da categoria “Avaliação do OSCE”, foram
criadas duas subcategorias: “Avaliação do OSCE e Método de avaliação”, utilizamos
as expressões como: "processo de aprendizagem"; "avaliação da prática";
"compreensão do modelo"; "residência"; "avaliação do OSCE"; "vantagens em
relação a outros modelos"; "próximo da realidade"; "simulação do real";
"oportunidade de corrigir as falhas"; "aspectos positivos do OSCE"; "valorização do
OSCE".

4.6 Análise dos dados
Para análise das respostas fechadas utilizou-se o sistema Google Drive que
fez a tabulação dos dados do questionário em uma planilha eletrônica no software
Excel® automaticamente, conforme as perguntas eram respondidas.
A análise das variáveis quantitativas foi realizada pelo programa SPSS® for
Windows®, versão 16.0.
Foi utilizada a estatística descritiva para apresentar os resultados das
questões fechadas (APÊNDICE A) que são referentes aos dados quantitativos.
Usamos uma tabela de contingência, em que a frequência dos dados absolutos e
relativos, é apresentada em linhas e as variáveis em colunas. Num total de N = 123
respostas, referentes as três turmas de estudantes A ,B e C.
O teste Qui Quadrado foi utilizado para comparar as respostas das turmas A,
B e C. Todos os resultados foram avaliados considerando nível de 5% de
significância.
Posteriormente, para a análise dos discursos categorizados, as respostas
foram inseridos no programa de computador ATLAS ti (também conhecidas por
CAQDAS - Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) demonstrado na
figura 5, a organização e quantificação das expressões, distribuídas em categorias e
subcategorias já pré determinadas.
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Figura 5. Atlas ti, categorias e subcategoria, organização das respostas em categorias. Fonte:
Software Atlas ti, v.5.0

4.7 Aspectos Éticos e Legais
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, de acordo com a resolução no 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde. Sob o parecer: 363.814 de 08/08/2013 (ANEXO D).
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Exame Clínico Objetivo Estruturado na disciplina de Pediatria:
percepção do discente na formação acadêmica

RESUMO
Objetivo
Relatar a perspectiva discente do papel do Exame Clínico Objetivo Estruturado
(OSCE) na formação acadêmica assim como a aceitabilidade do método na
disciplina de Pediatria do curso de Medicina.
Método
Estudo descritivo, exploratório com abordagem quanti-qualitativa, desenvolvido em
uma faculdade de medicina pública no município de Goiânia, GO, na disciplina de
Pediatria, no período de outubro a dezembro de 2013, utilizando de questionário
online semiestruturado com questões fechadas, utilizando escala de Likert de 5
pontos e questões abertas. A amostra foi constituída por 123 estudantes de
medicina. Para análise de dados quantitativos foram utilizados os testes Qui
Quadrado, com nível de significância de 5% (p<0,005). Os dados qualitativos foram
submetidos à análise de conteúdo como proposto por Bardin.
Resultados
O OSCE é um método avaliativo que prepara o acadêmico para a prática
profissional segundo 79,7% dos participantes da pesquisa. Para 89,4% dos destes o
OSCE avalia as competências clínicas de forma adequada e 95,9% concordam que
as tarefas solicitadas refletem o conteúdo ensinado, entretanto o nível de
complexidade pouco variou 53,7% acham que o teste tinha questões fáceis e 46,3%
tinha questões difíceis. 87,7% consideram o exame organizado e 82,1% ficaram
satisfeitos com o cenário e a encenação. Sobre o tempo disponibilizado para a
realização das tarefas 91,1% acreditaram que foi suficiente. Quando questionados
se os avaliadores estavam bem preparados para dar o feedback, 75,6% concordam,
e 88,6% dizem que o feedback ofereceu oportunidade de aprendizagem. 87%
referem que o feedback, contribui para a formação acadêmica Qualitativamente o
ambiente em que se dá o OSCE foi avaliado por 75,96% como sendo negativo. A
percepção dos acadêmicos é que 54,7% concordam que o OSCE contribui para a
formação profissional e 60,4% avaliam positivamente o feedback. Ao compararem o
método OSCE com a forma com que o método é aplicado na disciplina de Pediatria,
foi indicado que 90,6% acham positivo o método e 52,2% referem ao OSCE de
Pediatria negativamente.
Conclusão
A avaliação positiva e a satisfação dos acadêmicos demonstrada nas respostas ao
questionário permitem concluir que o modelo de avaliação OSCE na Pediatria
representa uma forma de avaliação adequada na formação acadêmica e obteve
satisfatória aceitabilidade.
Palavras-chave: avaliação educacional, educação médica, avaliação médica.
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Objective Structured Clinical Examination in the discipline of
Pediatrics: perception of students in academic training
ABSTRACT
Objective
Report the student perspective of the role of objective Structured Clinical
Examination (OSCE) in the academic education as well as the acceptability of the
method in the discipline of Pediatrics, School of Medicine.
Method
Descriptive, exploratory study with quantitative and qualitative approach, developed
in a public medical college in the city of Goiânia, in the discipline of Pediatrics, in the
period October to December 2013, using semi-structured online questionnaire with
closed questions, using scale 5-point Likert and open-ended questions. The sample
consisted of 123 medical students. For quantitative data analysis Chi-Square tests,
with a significance level of 5% (p <0.005) were used. Qualitative data were subjected
to content analysis as proposed by Bardin.
Results
The OSCE is an evaluative method that prepares the academic professional practice
according to 79.7% of survey participants. 89.4% of these OSCE assesses the
clinical skills appropriately and 95.9% agree that the requested tasks reflect the
content taught, however the level of complexity varied little 53.7% feel that the test
was easy questions and 46.3% had difficult issues. 87.7% believe organized
examination and 82.1% were satisfied with the scenery and staging. On the time
available to perform the tasks 91.1% believed that was enough. When asked if the
evaluators were well prepared to give feedback, 75.6% agreed and 88.6% say that
the feedback offered learning opportunity. 87% report that feedback contributes to
the academic training Qualitatively the environment in which it gives the OSCE was
rated by 75.96% as negative. The perception of academics is that 54.7% agree that
the OSCE contributes to the training and 60.4% positive evaluation feedback. When
comparing the OSCE method with the way the method is applied in the discipline of
Pediatrics, it was indicated that 90.6% think positive method and 52.2% refer to
OSCE Pediatrics negatively.
Conclusion
A positive assessment and the satisfaction of academics demonstrated in the
responses to the questionnaire show that the evaluation model OSCE in Pediatrics
represents an appropriate form of assessment in the academic education and
obtained satisfactory acceptability.
Keywords: educational assessment, medical education, medical evaluation.Objective
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Introdução
O Objective Structured Clinical Examination – Exame Clínico Objetivo
Estruturado, denominado por OSCE, é um método de avaliação prática simulada e
estruturada que tem como objetivo avaliar as competências clínicas em situações
planejadas e padronizadas, a partir de um atendimento clínico simulado.1,2
O OSCE é visto como um dos métodos mais confiáveis, válidos e efetivos da
modalidade de observação direta.3 A validade de um método seria o conjunto de
evidências que se baseia no uso de resultados de uma avaliação para determinada
finalidade4, ou seja, se foi útil, apropriado e se teve significado no processo de
ensino-aprendizagem dos estudantes.5
Na atualidade, tem apresentado grande aplicabilidade nas escolas médicas
para a avaliação de competências clínicas e começa a fazer parte da avaliação de
outros cursos de áreas afins. 6,9,7
A preparação do OSCE é complexa em termos de planejamento,
organização, investimento de tempo e dinheiro, recursos humanos e materiais. A
escolha desse método para avaliação de competências clínicas tem sido
permanente ponto de discussão entre educadores e estudantes.8
A instituição de ensino superior estudada é pública com mais de 50 anos de
experiência, e foi classificada pela Comissão de Avaliação Escolas Médicas (CAEM)
como uma escola de tipologia tradicional com tendência inovadora.9 Incorporou após
a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) em 2001 inovações em
metodologias de ensino e avaliação, dentre eles o OSCE.
Neste contexto, este estudo teve como objetivos relatar a perspectiva
discente do papel do OSCE na formação acadêmica assim como a aceitabilidade do
método na disciplina de Pediatria.
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Métodos
Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva com abordagem quantiqualitativa, desenvolvido em uma faculdade de medicina pública no município de
Goiânia, GO.
O critério de inclusão no estudo foi ter sido avaliado pelo método OSCE de
Pediatria, ser acadêmico de medicina durante a coleta de dados e endereço
eletrônico válido. Os critérios de exclusão foram: recusar a participar da pesquisa; ter
respondido menos de 50% do questionário e não ter e-mail válido no momento em
que foi contactado.
A coleta de dados foi realizada no período de outubro a dezembro de 2013,
por meio de questionário semiestruturado, contendo variáveis para caracterização
demográfica estudantil. As questões fechadas com respostas definidas em escala
Likert de cinco pontos, que variava de totalmente satisfeito a totalmente insatisfeito,
que avaliaram ao papel do OSCE no preparo do aluno para a prática profissional; na
avaliação de competências clínicas; sua satisfação quanto à organização e tempo
disponibilizado; pertinência do conteúdo e efetividade das questões; preparo dos
avaliadores para efetuar o feedback ; contribuição à formação acadêmica.
As questões abertas exploravam aspectos relativos ao significado da
avaliação na formação, definição das emoções sentidas durante a sua execução.
O questionário foi enviado pelo Google Drive (serviço de armazenamento e
sincronização de arquivos). A versão eletrônica otimizou a pesquisa, facilitando a
coleta de dados e rapidez no processamento dos mesmos.
Os dados quantitativos foram tabulados em planilha Excel®. Posteriormente
a análise estatística foi realizada pelo programa SPSS® for Windows®, versão 16.0.
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Foi utilizada a estatística descritiva para apresentar os resultados das
questões fechadas (APÊNDICE A) que são referentes aos dados quantitativos.
Usamos uma tabela de contingência, em que a frequência dos dados absolutos e
relativos, é apresentada em linhas e as variáveis em colunas. Num total de N = 123
respostas, referentes as três turmas de estudantes A ,B e C.
O teste Qui Quadrado foi utilizado para comparar as respostas das turmas A,
B e C. Todos os resultados foram avaliados considerando nível de 5% de
significância.
Posteriormente, para a análise dos discursos categorizados, as respostas
foram inseridos no programa de computador ATLAS ti (também conhecidas por
CAQDAS - Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software)
Para compreender a percepção do acadêmico a respeito processo avaliativo
OSCE na disciplina de Pediatria, o estudo analisou os dados de acordo com os
princípios da análise de conteúdo de Bardin, 2011.10 A partir do processo de
categorização emergiram três eixos de percepção: a avaliação do ambiente em que
ocorre o OSCE o qual descreve as qualificações sobre o ambiente em termos de
sentimentos e emoções; a segunda categoria menciona a percepção do OSCE na
formação profissional e aspectos sobre o feedback ao aluno, e a última, denominada
avaliação do OSCE, refere-se ao julgamento que o aluno faz ao relatar o que é o
OSCE. Desta forma, cinco subcategorias despontaram, sendo a análise polarizada
em aspectos positivo e negativo (Quadro 1).
Para organização e quantificação das respostas, utilizou o software Atlas Ti
(Qualitative Data Analysis Sistem).11
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Resultados
Dos 330 acadêmicos das três turmas convidadas a responder aos
questionários sobre a Avaliação do OSCE de Pediatria, obteve-se um retorno de
37,27% (n=123). A idade variou de 20 a 36 anos com média de 24.19 sendo 52% do
sexo feminino.
Nas questões fechadas houve uma tendência de respostas bipolar, assim
converteu-se a escala Likert de cinco pontos para três pontos.
Um total de 89,4% (n=110) dos respondentes concordou que o OSCE avalia
as competências clínicas da Pediatria de forma adequada. Já 95,9% (n=118) dos
participantes concorda que os conteúdos solicitados durante o desenvolvimento das
tarefas refletem o que foi ensinado. O nível de complexidade das questões foi
considerado fácil para 53,7% (n=66) dos estudantes (Tabela 1).
Nas subcategorias de avaliação (Quadro1) os acadêmicos enfatizaram os
aspectos positivos do modelo em 90,61% (n=101) podendo ser observados em
alguns relatos:
Método de avaliação que simula situações vividas na prática médica e
avalia o desempenho do aluno (P16)
Um sistema de avaliação prático e interativo, no qual o aluno tem a
oportunidade de mostrar o seu conhecimento acerca do assunto de
forma de um atendimento clínico bem realizado [...] (P95).

No entanto, ao referirem sobre o OSCE de Pediatria houve uma
predominância negativa de 52,22% (n=82):
Apesar de ser uma boa proposta para avaliar a aquisição de
conhecimentos práticos, o OSCE falhou em alguns aspectos
metodológicos como clareza das questões e falta de feedback, o que
reduziu sua contribuição final para a formação (P70).
Uma boa proposta de avaliação, mas que precisa ser melhorada,
especialmente em sua organização e metodologia antes de ser
amplamente implementada (P70).
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Em relação à organização geral do OSCE de Pediatria 87,7% (n=107) o
consideram organizado. Ficaram satisfeitos com o cenário e a encenação 82,1%
(n=101) e 91,1% (n=112) acreditaram que o tempo disponibilizado para a realização
das tarefas foi suficiente (Tabela 1).
Na avaliação do ambiente as sensações que mais predominaram, pelo relato
dos participantes, foram o nervosismo e ansiedade ao participar do OSCE de
Pediatria:
A OSCE me deixou um pouco ansioso e o fato de ter 10 minutos na estação
me deixou um pouco nervoso (P42).
Fiquei ansiosa antes da prova, e durante a prova fiquei com vergonha de
errar alguma coisa na frente dos atores que eu conhecia e professores
(P27).
A atmosfera do OSCE é bem impactante, são momentos tensos e de muito
nervosismo. A cada apito que soava nos deixava mais inseguros (P60).
O feedback de alguns avaliadores me causou certo
nervosismo, porque
eles já iniciaram o feedback com os aspectos negativos (P104).

Sobre o feedback, 87% (n=107) dos acadêmicos concordam que é uma
atividade que oferece oportunidade de aprendizagem e 88,6% (n=109) que contribui
para a formação acadêmica. Para 75,6% (n=93) os avaliadores estavam bem
preparados para dar o feedback (Tabela 1).
Entretanto, foi observada uma diferença estatisticamente significativa entre as
turmas estudadas, sendo a turma C foi a que melhor avaliou o OSCE, em todas os
aspectos perguntados (Tabela 2 e 3).
Apesar de não fazer parte das perguntas abertas, o feedback surgiu nos
relatos em seus aspectos positivos e negativos conforme o (Quadro 1) e relatos
descritos abaixo:
Dar ênfase no feedback... O momento em que mais nos enriquece e no qual
mais aprendemos é quando nos apontam os erros e nos ensinam a forma
correta no mesmo instante (P18).
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[...] melhor preparação dos avaliadores, para que a avaliação seja uniforme
em todas as estações, e principalmente seja uniforme entre as mesmas
estações [...] Atualmente a avaliação acaba sendo avaliador-dependente,
pois tivemos casos de avaliador dizendo que algo estava errado e outro
avaliador da mesma estação dizendo que esse algo estava certo (P124).
[...]faltou [...]feedback aos estudantes [...] Isso é inadmissível, haja vista a
importância do feedback em preencher as lacunas no momento avaliativo
(P89).
Os feedback informados ajudaram bastante, pois ao mesmo tempo que eu
errava ou tinha dúvidas já ficava sabendo a conduta adequada (P102).

O OSCE foi considerado por 79,7% (n=98) como uma atividade que prepara
os acadêmicos para a prática profissional. Somente neste quesito houve uma
variação significativa (p=0,008) quando se compara a mesma resposta entre as
turmas como identificado na (Tabela 2).
No que concerne a contribuição do OSCE na formação acadêmica, a maioria
das respostas foram positivas (Quadro 1):
O OSCE é importante para a minha formação acadêmica, pois exige que eu
prove minha competência na área prática também. Um instrumento que, se
for bem utilizado, trará bons resultados na formação do acadêmico (P55).
Para minha formação, de como lidar em algumas situações, foi boa (P125).

Discussão
A satisfação dos estudantes em relação ao método foi detectada neste
estudo, bem como em outros trabalhos que avaliaram o OSCE, os quais
confirmaram que o modelo deve envolver a todos acadêmicos visando a uma melhor
prática médica bem como estrutura e contexto do teste.

12,13

Através da progressão dos valores das respostas entre as turmas (Tabela 3),
ao referirem que o método é uma atividade que prepara o acadêmico para a prática
profissional, pode-se inferir que ocorreu uma melhora do OSCE de Pediatria no
decorrer dos anos, haja vista que a última turma avaliada por este método foi a
quem melhor o aferiu, não só neste aspecto mas em todos os outros avaliados.
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O OSCE foi considerado, pela maioria dos acadêmicos, como atividade que
prepara para a prática profissional, que avalia adequadamente as competências
clínicas de acordo com o que foi ensinado. Isto confirma que é um modelo válido,
que afere aquilo a que se propõe 4, que é avaliar as competências clínicas .
Durante o OSCE o aluno expõe todas as suas qualidades, conhecimento ou
limitações, o que pode causar constrangimento, medo, insegurança, independente
do fator desencadeante, como um ruído externo, o curto tempo destinado à
realização de uma tarefa, ou diante da presença intimidante do observador, o que
pode causar estresse. 14,15 16
Estas sensações descritas por outros autores foram percebidas também em
nosso estudo quando a maioria dos entrevistados avaliam o ambiente e atmosfera
do OSCE como negativa.
Até estudantes com alto nível de confiança podem ficar nervosos ao ser
avaliados em um OSCE, já que é uma experiência que produz extrema ansiedade,
podendo alterar o desempenho do aluno durante o exame.,17
O fato de provocar algum nível de estresse, porém, não deve ser um fator
limitante para a realização da prova. Recursos para minimizar o medo, a vergonha,
podem ser aplicados como o uso com sala de espelhos em laboratórios de
simulação e mais recentemente o sistema virtual como o VIRTUAL OSCE (VOSCE)
que utiliza personagens virtuais.19
O tempo de dez minutos para desenvolver as tarefas foi adequado na
instituição pesquisada, porém, surge como um dos fatores estressantes. Outros
estudos referem inadequação ou dificuldade em gerenciar o tempo disponibilizado a
eles para realização do teste.12,13,18
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A organização, o cenário e a encenação foram satisfatórios, entretanto, os
relatos indicam necessidade de adequação na estruturação e operacionalização da
avaliação.

A preferência em manter o formato de avaliação clínica tradicional

combinado com o OSCE, pode estar diretamente ligada à aceitação desta
metodologia. A desorganização pode gerar incompreensão, frustração ou rejeição
ao modelo, assim a importância de se manter um bom nível de organização na
execução do método. 18
Em relação ao nível de complexidade das questões houve um equilíbrio entre
os resultados dos estudantes, o que pode significar que o teste está equilibrado,
com perguntas de nível variado que é pertinente.
O feedback foi considerado atividade valiosa e única, parte mais importante
do OSCE, por ser personalizado e direcionado a erro específico. Estudos apontam a
sua importância, do qual tem sido requerido aos educadores proporciona-lo, pois é
um valioso instrumento, que a cada ponderação feita, pode ser capaz de modificar o
comportamento do estudante.20
Embora haja uma satisfação dos acadêmicos quanto à qualidade do
feedback, existe a necessidade de melhorar a atitude do avaliador, visto que existe
uma unanimidade entre autores de que a seleção dos avaliadores e em especial o
seu treinamento é fundamental na confiabilidade do exame.15,21,22
O pouco ou nenhum treinamento dos atores e avaliadores interferirá no
desempenho do aluno, na qualidade do feedback, e nos erros de avaliação. Assim,
estudos demonstram que um bom treino dos atores tornando cenário mais real e,
sobretudo, um excelente treino dos avaliadores é fundamental para evitar problemas
nas avaliações.21,23,24
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O mais importante seria desenvolver habilidades de dar feedback positivo e
autêntico que seria uma forma transparente e válida, como focar na tarefa
desenvolvida e não na pessoa; ser específico, direto, mente aberta para
alternativas.27,28,29
A percepção dos acadêmicos pode ser averiguada nos aspectos positivos,
abordados no questionário, porém se prenderam fundamentalmente aos aspectos
descritivos do OSCE. Isto é, os entrevistados concentraram-se mais em enunciar
que o OSCE é um método de avaliação e que, em alguns casos, contribui para a
formação profissional, do que especificar propriamente os aspectos positivos
observados. Os estudantes fixaram-se na descrição destas, porém sem aludir a
experiência pessoal da contribuição da OSCE para a própria formação profissional.
Quando houve espaço para que estes entrevistados dessem sugestões sobre a
condução da OSCE de Pediatria muitos entrevistados voltaram a descrever aspectos
positivos que o feedback da OSCE pode trazer a formação dos profissionais.

Conclusão
O estudo proporcionou a oportunidade de avaliar a percepção dos discentes
de medicina sobre o papel do OSCE da disciplina de Pediatria na formação
acadêmica. Desta forma, refletir sobre experiências educacionais inovadoras numa
escola tradicional possibilitou detectar as fragilidades, definir pontos positivos, no
intuito de melhorar a aplicação do método na instituição.
O OSCE foi considerado como um método de avaliação que prepara os
acadêmicos para a prática profissional, além de avaliar bem as competências
clínicas. Consegue avaliar o conteúdo ensinado.
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Os participantes também referiram que o OSCE o feedback contribui para a
formação acadêmica e oportunizou o

aprendizado. Aspectos avaliados como a

organização geral precisam ser melhorados e os avaliadores precisam de
aperfeiçoar seus métodos ao dar o feedback.
O estudo possibilitou ainda reconhecer a percepção do acadêmico que o
OSCE avalia a prática e as competências clínicas, contribuindo para a formação
profissional em razão principalmente do feedback, pois ensina e corrige.
Há uma satisfação geral com o método, e percebem da forma como tem sido
aplicado na disciplina de Pediatria, não esta totalmente satisfatória.

Quadro 1- Distribuição das categorias e subcategorias da avaliação do OSCE de pediatria
quanto aos aspectos positivos, negativos e neutro do número e proporção das respostas de
acadêmicos de medicina de três turmas de uma instituição pública de ensino superior.

Subcategorias

Categoria

o

N

de

o

N

de

N

o

de

aspectos

aspectos

aspectos

positivos

negativos

Neutro

(%)

(%)

(%)

1. Avaliação do
Ambiente/atmosfera
do OSCE

1.1 Sensações e emoções

17 (16,34)

79(75,96)

8 (7,69)

2.Percepção

2.1 Formação profissional

35 (54,77)

2 (2,54)

26(42,57)

2.2 Feedback

26 (60,46)

17 (39,53)

_

3.1Avaliação do OSCE de Pediatria

75(47,77)

82 (52,22)

_

3.2 Avaliação do Método OSCE

101(90,61)

10 (9,39)

_

do

OSCE

3.Avaliação

do

OSCE

OSCE: Exame Clínico Objetivo Estruturado
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Tabela 1- Avaliação da percepção do OSCE em Pediatria sob a ótica do discente,2013.

Quanto ao OSCE

Número de Acadêmicos
(N=123)
n

%

Discordo

16

13,0

Indiferente

9

7,3

Concordo

98

79,7

Discordo

11

8,9

Indiferente

2

1,6

110

89,4

Organizado

107

87,7

Desorganizado

15

12,3

Discordo

5

4,1

Concordo

118

95,9

Discordo

17

13,8

Indiferente

5

4,1

Concordo

101

82,1

Fácil

66

53,7

Difícil

57

46,3

Suficiente

112

91,1

Indiferente

2

1,6

Insuficiente

9

7,3

Discordo

25

20,3

Indiferente

5

4,1

Concordo

93

75,6

Discordo

8

6,5

Indiferente

6

4,9

Concordo

109

88,6

Discordo

10

8,1

Indiferente

6

4,9

Concordo

107

87,0

Prepara o aluno para a prática profissional:

Avalia as competências clinicas adequadamente:

Concordo
Quanto à organização geral

:(1)

Conteúdo reflete o ensinado:

O cenário e encenação foram satisfatórios:

O nível das questões foi:

No tocante ao tempo:

Os avaliadores estavam bem preparados:

Está contribuindo para a formação:

Foi eficiente e ofereceu oportunidade de aprendizagem:.

(1) Houve um aluno que não respondeu; OSCE: Exame Clínico Objetivo Estruturado

Publicação 41

Tabela 2– Avaliação da percepção do OSCE em Pediatria sob a ótica do discente
distribuídos por turmas, 2013.
Turma
Quanto ao OSCE

A (n=41)

B (n=31)

C (n=51)

n

%

n

%

n

%

Discordo

9

22,0

5

16,1

2

3,9

Indiferente

6

14,6

2

6,5

1

2,0

Concordo

26

63,4

24

77,4

48

94,1

Discordo

2

4,9

6

19,4

3

5,9

Indiferente

1

2,4

1

3,2

―

0,0

Concordo

38

92,7

24

77,4

48

94,1

Organizado

36

87,8

24

80,0

47

92,2

Desorganizado

5

12,2

6

20,0

4

7,8

Discordo

2

4,9

2

6,5

1

2,0

Concordo

39

95,1

29

93,5

50

98,0

Discordo

7

17,1

5

16,1

5

9,8

Indiferente

2

4,9

2

6,5

1

2,0

Concordo

32

78,0

24

77,4

45

88,2

Fácil

24

58,5

13

41,9

29

56,9

Difícil

17

41,5

18

58,1

22

43,1

Suficiente

36

87,8

28

90,3

48

94,1

Indiferente

―

0,0

2

6,5

―

0,0

Insuficiente

5

12,2

1

3,2

3

5,9

P

Prepara o aluno para a prática profissional:

0,008

Avalia as competências clinicas
adequadamente:

0,125

Quanto à organização geral:
0,274

Conteúdo reflete o ensinado:
0,577

O cenário e encenação foram satisfatórios:

0,648

O nível das questões foi:
0,314

Tempo para realizar as tarefas:
0,084

Teste Qui Quadrado; OSCE: Exame Clínico Objetivo Estruturado.
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Tabela 3-Avaliação da percepção do feedback do OSCE em Pediatria sob a ótica do
discente distribuídos por turmas,2013.

Quanto ao feedback

A (n=41)
n
%

Turma
B (n=31)
n
%

Os avaliadores estavam bem preparados:
Discordo
10
24,4
10
Indiferente
5
12,2
―
Concordo
26
63,4
21
Está contribuindo para a formação:
Discordo
2
4,9
6
Indiferente
6
14,6
―
Concordo
33
80,5
25
Foi eficiente e ofereceu oportunidade de
aprendizagem:
Discordo
3
7,3
7
Indiferente
6
14,6
―
Concordo
32
78,0
24
Teste Qui Quadrado; OSCE: Exame Clínico Objetivo Estruturado.

C (n=51)
n
%

p

32,3
0,0
67,7

5
―
46

9,8
0,0
90,2

<0,001

19,4
0,0
80,6

―
―
51

0,0
0,0
100,0

< 0,001

22,6
0,0
77,4

―
―
51

0,0
0,0
100,0

< 0,001
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CONCLUSÃO

O estudo detectou as fragilidades e definiu pontos positivos, no intuito de
melhorar a aplicação do método na instituição.
O OSCE foi considerado como um método de avaliação que prepara os
acadêmicos para a prática profissional, além de avaliar bem as competências
clínicas. Consegue avaliar o conteúdo ensinado.
Os participantes também referiram que o OSCE o feedback contribui para a
formação acadêmica e oportunizou o

aprendizado. Aspectos avaliados como a

organização geral precisam ser melhorados e os avaliadores precisam aperfeiçoar
seus métodos ao dar o feedback.
Possibilitou-se ainda reconhecer a percepção do acadêmico que o OSCE
avalia a prática e as competências clínicas, contribuindo para a formação
profissional em razão principalmente do feedback, pois ensina e corrige.
Há uma satisfação geral com o método, e percebem da forma como tem sido
aplicado na disciplina de Pediatria, não esta totalmente satisfatória.

Conclusão 47

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se a expectativa de multiplicação de pesquisas voltadas a este
tema, com a análise de diferentes opiniões e foco em outros aspectos do OSCE que,
especialmente no Brasil, constitui-se em tipo de avaliação em expansão.
Acredita-se que, ao estimular a academia a integrar em seus currículos essa
modalidade de avaliação, esta pesquisa possa alcançar uma maior abrangência não
apenas limitando-se a questões locais, mas também incentivando outros cursos ou
outras instituições.
Houve algumas limitações no percurso deste trabalho como, disponibilização
dos endereços eletrônicos dos estudantes face à recusa da instituição em fornecêlos, não obstante tratar-se de projeto aprovado pelo comitê de ética local.
Percebemos que o questionário online, apesar das suas particulares limitações,
propiciou a muitos estudantes fazer considerações sem constrangimentos ou
pressões, por estarem à distância do pesquisador e responderem de acordo com
sua disponibilidade de tempo.
Pretende-se, pois, instigar transformações para o desenvolvimento do OSCE
de Pediatria, contribuindo para a melhoria do modelo e consequentemente,
colaborar para a formação do profissional da área da saúde.
Tal avaliação deve fazer parte da cultura institucional para que seja expandida
e aprimorada, contribuir para a melhoria do modelo e consequentemente colaborar
para a formação do profissional da área da saúde.
Diante do exposto almeja que o modelo aqui discutido traga contribuições não
apenas locais, mas que possa influenciar outras instituições que queiram fazer uso
deste instrumento avaliativo.
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PRODUTO TÉCNICO

1. Relatório de apresentação do trabalho

Foi apresentado oralmente no dia 27/08/2014 os resultados da pesquisa:
Percepção do discente de medicina sobre o Exame Clinico Objetivo
Estruturado na formação acadêmica, do programa de pós-graduação – Mestrado
Profissional em Ensino na Saúde, trabalho realizado pela mestranda Arabela Maria
Barbosa Sampaio, sob a orientação da Professora Dra. Alessandra Vitorino
Naghettini e co-orientação da Professora Dra Edna Regina Silva Pereira, ao corpo
docente de médicos da disciplina de Pediatria e discentes do quarto, quinto, sexto
ano de graduação e residentes de pediatria.
O evento foi realizado no auditório da Faculdade de Medicina- UFG, cujo
objetivo principal expor os resultados as duas parte interessadas (docentes e
discentes de medicina) o que oportunizou ao acadêmico expor suas opiniões sobre
como o modelo de avaliação Exame Clinico Objetivo Estruturado (OSCE) vem sendo
conduzido na disciplina de Pediatria, e expor suas sugestões de melhoria do OSCE
na pediatria.
Após a apresentação, foi promovido um debate, do qual oportunizou um
espaço para que a plateia pudesse manifestar-se com questionamentos, opiniões e
sugestões a respeito do exposto. A sessão foi encerrada e lavrada em Ata de
reunião do Departamento de Pediatria da UFG, Goiânia, aos 27 agosto de 2014.

2. Será entregue ao Departamento de Pediatria da FM-UFG um relatório
técnico dos resultados do trabalho. (Anexo)
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ANEXO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Faculdade de Medicina Programa de Pós-Graduação
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde

PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE MEDICINA SOBRE O
EXAME CLÍNICO OBJETIVO ESTRUTURADO
NA FORMAÇÃO ACADÊMICA

Arabela Maria Barbosa Sampaio

Relatório Técnico ao Departamento de Pediatria da Faculdade de
Medicina da UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Goiânia, outubro de 2014
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Introdução
O Objective Structured Clinical Examination – Exame Clínico Objetivo
Estruturado, denominado por OSCE, é um método de avaliação prática simulada e
estruturada que tem como objetivo avaliar as competências clínicas em situações
planejadas e padronizadas, a partir de um atendimento clínico simulado.1,2
O OSCE é visto como um dos métodos mais confiáveis, válidos e efetivos da
modalidade de observação direta.3 A validade de um método seria o conjunto de
evidências que se baseia no uso de resultados de uma avaliação para determinada
finalidade4, ou seja, se foi útil, apropriado e se teve significado no processo de
ensino-aprendizagem dos estudantes.5
Na atualidade, tem apresentado grande aplicabilidade nas escolas médicas
para a avaliação de competências clínicas e começa a fazer parte da avaliação de
outros cursos de áreas afins. 6,9,7
A preparação do OSCE é complexa em termos de planejamento,
organização, investimento de tempo e dinheiro, recursos humanos e materiais. A
escolha desse método para avaliação de competências clínicas tem sido
permanente ponto de discussão entre educadores e estudantes.8
Neste contexto, este estudo teve como objetivo geral investigar .
Métodos
Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva com abordagem quantiqualitativa, desenvolvido em uma faculdade de medicina pública no município de
Goiânia, GO.
O critério de inclusão no estudo foi ter sido avaliado pelo método OSCE de
Pediatria, ser acadêmico de medicina durante a coleta de dados e endereço
eletrônico válido. Os critérios de exclusão foram: recusar a participar da pesquisa; ter
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respondido menos de 50% do questionário e não ter e-mail válido no momento em
que foi contactado.
A coleta de dados foi realizada no período de outubro a dezembro de 2013,
por meio de questionário semiestruturado, contendo variáveis para caracterização
demográfica estudantil. As questões fechadas com respostas definidas em escala
Likert de cinco pontos, que variava de totalmente satisfeito a totalmente insatisfeito,
que avaliaram ao papel do OSCE no preparo do aluno para a prática profissional; na
avaliação de competências clínicas; sua satisfação quanto à organização e tempo
disponibilizado; pertinência do conteúdo e efetividade das questões; preparo dos
avaliadores para efetuar o feedback ; contribuição à formação acadêmica.
As questões abertas exploravam aspectos relativos ao significado da
avaliação na formação, definição das emoções sentidas durante a sua execução.
O questionário foi enviado pelo Google Drive (serviço de armazenamento e
sincronização de arquivos). A versão eletrônica otimizou a pesquisa, facilitando a
coleta de dados e rapidez no processamento dos mesmos.
Os dados quantitativos foram tabulados em planilha Excel®. Posteriormente
a análise estatística foi realizada pelo programa SPSS® for Windows®, versão 16.0.
Foi utilizada a estatística descritiva para apresentar os resultados das
questões fechadas (APÊNDICE A) que são referentes aos dados quantitativos.
Usamos uma tabela de contingência, em que a frequência dos dados absolutos e
relativos, é apresentada em linhas e as variáveis em colunas. Num total de N = 123
respostas, referentes as três turmas de estudantes A ,B e C.
O teste Qui Quadrado foi utilizado para comparar as respostas das turmas A,
B e C. Todos os resultados foram avaliados considerando nível de 5% de
significância.
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Para compreender a percepção do processo avaliativo OSCE na disciplina
de Pediatria, o estudo analisou os dados de acordo com os princípios da análise de
conteúdo de Bardin, 2011.10 A partir do processo de categorização emergiram três
categorias: a avaliação do ambiente em que ocorre o OSCE o qual descreve as
qualificações sobre o ambiente em termos de sentimentos e emoções; a segunda
categoria menciona a percepção do OSCE na formação profissional e aspectos
sobre o feedback ao aluno, e a última, denominada avaliação do OSCE, refere-se ao
julgamento que o aluno faz ao relatar o que é o OSCE. Desta forma, cinco
subcategorias despontaram, sendo a análise polarizada em aspectos positivo e
negativo (Quadro 1).
Para organização e quantificação das respostas, utilizou o software Atlas Ti
(Qualitative Data Analysis Sistem).11

Resultados
Dos 330 acadêmicos das três turmas convidadas a responder aos
questionários sobre a Avaliação do OSCE de Pediatria, obteve-se um retorno de
37,27% (n=123). A idade variou de 20 a 36 anos com média de 24.19 sendo 52% do
sexo feminino.
Nas questões fechadas houve uma tendência de respostas bipolar, assim
converteu-se a escala Likert de cinco pontos para três pontos.
Um total de 89,4% (n=110) dos respondentes concordou que o OSCE avalia
as competências clínicas da Pediatria de forma adequada. Já 95,9% (n=118) dos
participantes concorda que os conteúdos solicitados durante o desenvolvimento das
tarefas refletem o que foi ensinado. O nível de complexidade das questões foi
considerado fácil para 53,7% (n=66) dos estudantes (Tabela 1).
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Nas subcategorias de avaliação (Quadro1) os acadêmicos enfatizaram os
aspectos positivos do modelo em 90,61% (n=101) podendo ser observados em
alguns relatos:
Método de avaliação que simula situações vividas na prática médica e
avalia o desempenho do aluno (P16)
Um sistema de avaliação prático e interativo, no qual o aluno tem a
oportunidade de mostrar o seu conhecimento acerca do assunto de
forma de um atendimento clínico bem realizado [...] (P95).

No entanto, ao referirem sobre o OSCE de Pediatria houve uma
predominância negativa de 52,22% (n=82):
Apesar de ser uma boa proposta para avaliar a aquisição de
conhecimentos práticos, o OSCE falhou em alguns aspectos
metodológicos como clareza das questões e falta de feedback, o que
reduziu sua contribuição final para a formação (P70).
Uma boa proposta de avaliação, mas que precisa ser melhorada,
especialmente em sua organização e metodologia antes de ser
amplamente implementada (P70).

Em relação à organização geral do OSCE de Pediatria 87,7% (n=107) o
consideram organizado. Ficaram satisfeitos com o cenário e a encenação 82,1%
(n=101) e 91,1% (n=112) acreditaram que o tempo disponibilizado para a realização
das tarefas foi suficiente (Tabela 1).
Na avaliação do ambiente as sensações que mais predominaram, pelo relato
dos participantes, foram o nervosismo e ansiedade ao participar do OSCE de
Pediatria:
A OSCE me deixou um pouco ansioso e o fato de ter 10 minutos na estação
me deixou um pouco nervoso (P42).
Fiquei ansiosa antes da prova, e durante a prova fiquei com vergonha de
errar alguma coisa na frente dos atores que eu conhecia e professores
(P27).
A atmosfera do OSCE é bem impactante, são momentos tensos e de muito
nervosismo. A cada apito que soava nos deixava mais inseguros (P60).
O feedback de alguns avaliadores me causou certo
nervosismo, porque
eles já iniciaram o feedback com os aspectos negativos (P104).
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Sobre o feedback, 87% (n=107) dos acadêmicos concordam que é uma
atividade que oferece oportunidade de aprendizagem e 88,6% (n=109) que contribui
para a formação acadêmica. Para 75,6% (n=93) os avaliadores estavam bem
preparados para dar o feedback (Tabela 1).
Entretanto, foi observada uma diferença estatisticamente significativa entre as
turmas estudadas, sendo a turma C foi a que melhor avaliou o OSCE, em todas os
aspectos perguntados (Tabela 2 e 3).
Apesar de não fazer parte das perguntas abertas, o feedback surgiu nos
relatos em seus aspectos positivos e negativos conforme o (Quadro 1) e relatos
descritos abaixo:
Dar ênfase no feedback... O momento em que mais nos enriquece e no qual
mais aprendemos é quando nos apontam os erros e nos ensinam a forma
correta no mesmo instante (P18).
[...] melhor preparação dos avaliadores, para que a avaliação seja uniforme
em todas as estações, e principalmente seja uniforme entre as mesmas
estações [...] Atualmente a avaliação acaba sendo avaliador-dependente,
pois tivemos casos de avaliador dizendo que algo estava errado e outro
avaliador da mesma estação dizendo que esse algo estava certo (P124).
[...]faltou [...]feedback aos estudantes [...] Isso é inadmissível, haja vista a
importância do feedback em preencher as lacunas no momento avaliativo
(P89).
Os feedback informados ajudaram bastante, pois ao mesmo tempo que eu
errava ou tinha dúvidas já ficava sabendo a conduta adequada (P102).

O OSCE foi considerado por 79,7% (n=98) como uma atividade que prepara
os acadêmicos para a prática profissional. Somente neste quesito houve uma
variação significativa (p=0,008) quando se compara a mesma resposta entre as
turmas como identificado na (Tabela 2).
No que concerne a contribuição do OSCE na formação acadêmica, a maioria
das respostas foram positivas (Quadro 1):
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O OSCE é importante para a minha formação acadêmica, pois exige que eu
prove minha competência na área prática também. Um instrumento que, se
for bem utilizado, trará bons resultados na formação do acadêmico (P55).
Para minha formação, de como lidar em algumas situações, foi boa (P125).

Figura 3: Fluxograma da Metodologia. Fonte: autoria do autor, 2014.

Conclusão

O estudo possibilitou detectar as fragilidades, definir pontos positivos, no
intuito de melhorar a aplicação do método na instituição.
O OSCE foi considerado como um método de avaliação que prepara os
acadêmicos para a prática profissional, além de avaliar bem as competências
clínicas. Consegue avaliar o conteúdo ensinado.
Os participantes também referiram que o OSCE o feedback contribui para a
formação acadêmica e oportunizou o

aprendizado. Aspectos avaliados como a

organização geral precisam ser melhorados e os avaliadores precisam aperfeiçoar
seus métodos ao dar o feedback.
Permitiu ainda reconhecer a percepção do acadêmico que o OSCE avalia a
prática e as competências clínicas, contribuindo para a formação profissional em
razão principalmente do feedback, pois ensina e corrige.
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Há uma satisfação geral com o método, e percebem da forma como tem sido
aplicado na disciplina de Pediatria, não esta totalmente satisfatória.

Considerações Finais
Espera-se a multiplicação de pesquisas voltadas ao tema que possam
complementar este estudo, com a análise de diferentes opiniões e foco em outros
aspectos do OSCE que, especialmente no Brasil, constitui-se em tipo de avaliação
em expansão.
Acredita-se que, ao estimular a academia a integrar em seus currículos essa
modalidade de avaliação, esta pesquisa possa alcançar uma maior abrangência não
apenas limitando-se a questões locais, mas também incentivando outros cursos ou
outras instituições.
Houve algumas limitações no percurso deste trabalho como, disponibilização
dos endereços eletrônicos dos estudantes face à recusa da instituição em fornecêlos, não obstante tratar-se de projeto aprovado pelo comitê de ética local.
Percebemos que o questionário online, apesar das suas particulares limitações,
propiciou a muitos estudantes fazer considerações sem constrangimentos ou
pressões, por estarem à distância do pesquisador e responderem de acordo com
sua disponibilidade de tempo.
Pretende-se, pois, instigar transformações para o desenvolvimento do OSCE
de Pediatria, contribuindo para a melhoria do modelo e consequentemente,
colaborar para a formação do profissional da área da saúde.
Tal avaliação deve fazer parte da cultura institucional para que seja expandida
e aprimorada, contribuir para a melhoria do modelo e consequentemente colaborar
para a formação do profissional da área da saúde.
Diante do exposto almeja que o modelo aqui discutido traga contribuições não
apenas locais, mas que possa influenciar outras instituições que queiram fazer uso
deste instrumento avaliativo.
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Quadro 1- Distribuição das categorias e subcategorias da avaliação do OSCE de
pediatria quanto aos aspectos positivos, negativos e nulos do número e proporção
das respostas de acadêmicos de medicina de três turmas de uma instituição pública
de ensino superior, 2013.
o
o
o
N
de N
de N
de
Subcategorias
Categoria

1. Avaliação do
Ambiente/atmosfera
do OSCE
2.Percepção
do
OSCE
3.Avaliação

do

aspectos

aspectos

aspectos

positivos

negativos

Neutro

(%)

(%)

(%)

1.1 Sensações e emoções

17 (16,34)

79(75,96)

8 (7,69)

2.1 Formação profissional

35 (54,77)

2 (2,54)

26(42,57)

2.2 Feedback

26 (60,46)

17 (39,53)

_

3.1Avaliação do OSCE de Pediatria

75(47,77)

82 (52,22)

_

3.2 Avaliação do Método OSCE

101(90,61)

10 (9,39)

_

OSCE

OSCE: Exame Clínico Objetivo Estruturado
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Tabela 1 - Avaliação da percepção do OSCE em Pediatria sob a ótica do discente
Quanto ao OSCE

Número de Acadêmicos
(N=123)
n

%

Discordo

16

13,0

Indiferente

9

7,3

Concordo

98

79,7

Discordo

11

8,9

Indiferente

2

1,6

110

89,4

Organizado

107

87,7

Desorganizado

15

12,3

Prepara o aluno para a prática profissional:

Avalia as competências clinicas adequadamente:

Concordo
Quanto à organização geral

:(1)

Conteúdo reflete o ensinado:
Discordo

5

4,1

Concordo

118

95,9

Discordo

17

13,8

Indiferente

5

4,1

Concordo

101

82,1

Fácil

66

53,7

Difícil

57

46,3

Suficiente

112

91,1

Indiferente

2

1,6

Insuficiente

9

7,3

Discordo

25

20,3

Indiferente

5

4,1

Concordo

93

75,6

Discordo

8

6,5

Indiferente

6

4,9

Concordo

109

88,6

Discordo

10

8,1

Indiferente

6

4,9

Concordo

107

87,0

O cenário e encenação foram satisfatórios:

O nível das questões foi:

No tocante ao tempo:

Os avaliadores estavam bem preparados:

Está contribuindo para a formação:

Foi eficiente e ofereceu oportunidade de aprendizagem:.

(1) Houve um aluno que não respondeu; OSCE: Exame Clínico Objetivo Estruturado
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Tabela 2 – Avaliação da percepção do OSCE em Pediatria pelos acadêmicos
Quanto ao OSCE

Turma
A (n=41)

B (n=31)

C (n=51)

n

%

n

%

n

%

Discordo

9

22,0

5

16,1

2

3,9

Indiferente

6

14,6

2

6,5

1

2,0

26

63,4

24

77,4

48

94,1

Discordo

2

4,9

6

19,4

3

5,9

Indiferente

1

2,4

1

3,2

―

0,0

38

92,7

24

77,4

48

94,1

36

87,8

24

80,0

47

92,2

5

12,2

6

20,0

4

7,8

2

4,9

2

6,5

1

2,0

39

95,1

29

93,5

50

98,0

Discordo

7

17,1

5

16,1

5

9,8

Indiferente

2

4,9

2

6,5

1

2,0

32

78,0

24

77,4

45

88,2

24

58,5

13

41,9

29

56,9

17

41,5

18

58,1

22

43,1

Suficiente

36

87,8

28

90,3

48

94,1

Indiferente

―

0,0

2

6,5

―

0,0

Insuficiente

5

12,2

1

3,2

3

5,9

Prepara o aluno para a prática profissional:

P

0,008

Concordo
Avalia as competências clinicas
adequadamente:

Concordo
Quanto à organização geral:
Organizado
Desorganizado
Conteúdo reflete o ensinado:
Discordo
Concordo
O cenário e encenação foram satisfatórios:

Concordo
O nível das questões foi:
Fácil
Difícil
Tempo para realizar as tarefas:

0,125

0,274

0,577

0,648

0,314

0,084

Teste Qui Quadrado; OSCE: Exame Clínico Objetivo Estruturado.
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Tabela 3 – Avaliação da percepção do feedback do OSCE em Pediatria sob a ótica do
Discente.
A (n=41)

Turma
B (n=31)

C (n=51)

n

%

n

%

n

%

Discordo
Indiferente
Concordo
Está contribuindo para a formação:

10
5

24,4
12,2

10
―

32,3
0,0

5
―

9,8
0,0

26

63,4

21

67,7

46

90,2

Discordo
Indiferente
Concordo
Foi eficiente e ofereceu oportunidade de
aprendizagem:

2
6

4,9
14,6

6
―

19,4
0,0

―
―

0,0
0,0

33

80,5

25

80,6

51

100,0

Discordo
3
7,3
7
22,6
Indiferente
6
14,6
0,0
―
Concordo
32
78,0
24
77,4
(1) Teste Qui Quadrado; OSCE: Exame Clínico Objetivo Estruturado.

―
―
51

0,0
0,0
100,0

Quanto ao feedback

p

<0,001

< 0,001

< 0,001
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Sugestões dos acadêmicos de medicina para melhorias do OSCE de Pediatria do
curso de medicina.


Preparar melhor os alunos para o OSCE de forma prática durante o curso da disciplina.



Professores poderiam falar sobre os principais erros e o que se espera da avaliação.



Fornecer sempre o feedback e sem divergências.



Formular questões que realmente avaliam.



Continuar com pontos comuns da prática diária.



Padronizar a avaliação dando sempre um feedback, com uniformidade dos avaliadores.



Melhorar a formação dos atores, ou contratar atores desconhecidos e incrementar os
recursos materiais.



O tempo poderia ser um pouco maior.



Uma prova com menos viés emocional para o aluno.



Praticar mais para reduzir o estresse.



Observar a questão da cola.



Melhorar a elaboração das questões



Eeedback por escrito.



Fazer mais cenários práticos.



Que todos os avaliadores sejam médicos.



Trabalhar mais com a organização.



Oportunizar aos calouros a participação no OSCE para que conheçam o funcionamento da
prova.



Elevar o nível de complexidade da prova.



Os avaliadores devem ser melhores treinados



Tornar as instruções mais claras.



Retirar o examinador da sala para reduzir a ansiedade do avaliando.



Filmar ou gravar as questões para refletir sobre a disparidade de notas dependendo do
examinador e fazer alguns acordos, tornando a avaliação mais objetiva.



Primar pelas estações realmente práticas em detrimento das teóricas.



Orientar melhor os alunos sobre os critérios da avaliação.



A OSCE de pediatria deveria ser mais objetiva.



Deve-se explicar melhor o que é pedido.



Serem mais justos. Há avaliadores que ajudam os alunos (consideram muitas coisas e dão
dicas), já há outros que prejudicam.



Ser avaliado durante um atendimento ambulatorial de um paciente de verdade, sem a
encenação da OSCE.



Falta de respeito, espero que seja corrigido!Residentes que humilharam o aluno na
dificuldade de completar a tarefa.



Melhor escolha dos avaliadores, para desempenhar tal função.



Um maior número de estações.



Evite questões teóricas disfarçadas de OSCE.



Escalar apenas avaliadores médicos.
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Ter o caráter mais educativo do que avaliativo.



Deveria ser um espaço para avaliar o aluno não com o intuito de nota para passar ou
reprovar, mas para verificar as deficiências e fornecer o feedback necessário.



Melhor preparo dos docentes que avaliavam.



Que todos os critérios de avaliação (checklist) fossem mostrado aos alunos em todas as
estações. Somente alguns professores de algumas estações fizeram isso.



Disponibilizar os check lists para que aprendamos a partir dos nossos erros, saibamos como
é a avaliação das estações e assim não nos esqueçamos mais do que nos foi cobrado, para
termos sucesso em OSCES futuros.



Uma avaliação unânime entre todos os avaliadores. De forma que ninguém tenha mais
vantagens e consiga mais nota, por estar com um avaliador mais "legal".



Não colocar profissionais de outras áreas eles não tem o preparo pedagógico para fazê-lo.
Escolher apenas pediatras para serem avaliadores da OSCE devido a falta de conhecimento
de alguns profissionais de saúde sobre o conteúdo.



Buscar simular antes com estes profissionais como avaliar, explicar e conduzir essa prova
prática.
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ANEXOS
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ANEXO A- SOFTWARE ATLAS.TI 7
Descrição
Atlas.TI 7 é a ferramenta de análise qualitativa mais poderosa e sofisticada disponível no
mercado.
Atlas TI atua sobre bases de dados dinâmicas e não possui restrições de tamanho ou
variedade de arquivos, podendo efetuar análises a partir de arquivos PDF e Word
simultaneamente, mesmo que estes arquivos possuam interações com outras extensões,
como tabelas do Excel ou imagens.
Características
• Interface Intuitiva;
• Acesso rápido a todos os tipos de objeto;
• Estrutura lógica baseada nos objetos principais;
• Área de margem inteligente e flexível para visualizar e modificar segmentos codificados,
memorandos e hiperlinks;
• Gerenciamento de objetos integrado para uma visão geral dos vários tipos de objeto;
• Seleção de segmento automática através de duplo clique;
• Ferramenta de consulta exclusiva que permite pesquisar segmentos codificados com base
em uma combinação de códigos.
Requisitos de Sistema

• Sistema operacional: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8;
• Processador: Intel / AMD de 1 GHz (Recomendado: PC: Intel Dual Core, 2 GB Mac: Mac
Intel com Boot Camp ou Parallels)
• RAM: 500MB (Recomendado: 2GB ou mais);
• Disco Rígido: 50MB de espaço livre.
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ANEXO B- MODELO OSCE DE PEDIATRIA APLICADO NA UFG

Na FM/UFG o método de ensino ainda se dá nos moldes tradicionais, mas em 2000
sofreu mudança curricular, houve vários avanços na parte pedagógica e de ensino com
destaque a criação do Laboratório de Simulação e Habilidades, destinados ao treinamento em
emergência e diagnósticos clínicos. Acredita-se que modelos como o OSCE, antes mesmo da
sua solidificação na prática de ensino e disseminação para outras áreas, devam sofrer
avaliações para legitimar e avaliar o método se é coerente aos objetivos curriculares da
instituição.
O modelo OSCE de Pediatria é aplicado no seguinte formato na FM/UFG: ao final da
disciplina a OSCE é realizada duas vezes por ano, uma vez em cada turma do quarto ano, que
foi dividida em duas turmas.
Os alunos são orientados previamente sobre o que é uma OSCE, quais seus objetivos e
como será realizada o fluxo dos alunos durante a avaliação, esta explicação é dada no dia da
avaliação, um aula utilizando slides em Power Point.
São expostas aos alunos as seguintes orientações sobre a OSCE de Pediatria:
 Avaliação prática de habilidades clínica realizada através de estações
 Serão avaliadas habilidades adquiridas pelos alunos na disciplina de Pediatria
 Avaliar se os objetivos da disciplina de Pediatria foram atingidos
 Corrigir falhas da aquisição de habilidades adquiridas pelos alunos
Estruturada da avaliação:
Avaliação da disciplina de Pediatria se dá em três blocos de estações, cada bloco
de estação constará de seis estações, denominadas em A,B,C,D,E,F.
 Bloco 1: estações A,B,C,D,E,F
 Bloco 2 : estações A,B,C,D,E,F
 Bloco 3 : estações A,B,C,D,E,F
Os blocos ocorrem no ambulatório B do Hospital das Clínicas (ambulatório de
pediatria). O tempo para cada estação é de 10 minutos e 8 minutos para a tarefa e 2 minutos
para feedback.
Fluxo dos alunos (no dia da avaliação)
Cinquenta e cinco alunos ficaram aguardando no Anfiteatro da Clinica Médica (em standby),
que serão liberados para fazer a prova de 18, 18 e 19 pessoas para o ambulatório de pediatria.
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Ao terminar os 18 primeiros a OSCE ficarão aguardando em uma outra sala até que todos
terminem.
Regras e Orientações (algumas destas tiveram pequenas alteradas ao decorrer dos anos):
 Entrar na sala apenas com caneta, lápis e estetoscópio.
 Após cada estação, o aluno deverá permanecer na sala até ser avisado por apitos
sonoros, de que poderá sair da mesma e se encaminhar para a próxima estação.
 Colocar o nome em todas as folhas utilizadas durante a avaliação.
 Sejam objetivos, pois o tempo é limitado (será avisado quando faltar 2 min. para o
término de cada estação).
 Entrada e saída dos pacientes/atores é de responsabilidade da coordenação
No término da passagem pelas estações o aluno deverá:
 Após o término das estações os alunos responderão um questionário sobre a avaliação
 A saída da primeira turma – após o inicio da prova da segunda turma e entrada da
terceira turma
 O aluno não pode entrar com celular.
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ANEXO C- PARECER DO CEP
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO
Avaliando o OSCE de Pediatria Turma (Questionário)
As perguntas abaixo são preliminares para participar do estudo.
*Obrigatório
Você cursou a disciplina de Pediatria em que ano? *
Caso escolha a opção "nenhum acima", infelizmente não poderá participar, mas por favor não deixe
de submeter este formulário. Obrigado!


2011



2012



2013



Nenhum acima

Sexo *


Masculino



feminino

Idade *
Escreva sua idade em anos:
Avaliando o OSCE de PEDIATRIA
Agora sim vamos começar!
1.Ao cursar a disciplina de Pediatria, você realizou uma prova que avaliou suas competências clínicas
(habilidades, conhecimento, atitude e comportamento). Sobre esta prova (OSCE) gostaríamos que
você nos ajudasse a saber.Para você o OSCE é uma atividade que prepara o aluno para a prática
profissional?


Discordo totalmente



Discordo parcialmente



Indiferente



Concordo parcialmente


Concordo totalmente
2.O OSCE consegue avaliar as competências clínicas trabalhadas no 4 ano de maneira adequada?


Discordo totalmente



Discordo parcialmente



Indiferente



Concordo parcialmente



Concordo totalmente
3.Como foi a organização geral do OSCE?


Muito organizado



Parcialmente organizado
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Não sei



Parcialmente desorganizado


Muito desorganizado
4.Os conteúdos solicitados (tarefas) refletem aquilo que foi ensinado?


Discordo totalmente



Discordo parcialmente



Indiferente



Concordo parcialmente



Concordo totalmente
5.Relembrando o cenário e a encenação em que aconteceu o OSCE, foram satisfatórios?
(Preparação dos atores e avaliadores, ambiente refletindo a realidade, adequação as tarefas
solicitadas).


Discordo totalmente



Discordo parcialmente



Indiferente



Concordo parcialmente


Concordo totalmente
6.O nível de complexidade das questões foram:


Fácil



Mais ou menos fácil



Mais ou menos difícil


Difícil
7.Quanto ao tempo para realização das questões/tarefas foram?


Totalmente suficiente



Parcialmente suficiente



Indiferente



Totalmente insuficiente



Totalmente insuficiente
8.Os avaliadores estavam bem preparados para dar o feedback?


Discordo totalmente



Discordo parcialmente



Não recebi feedback



Concordo parcialmente


Concordo totalmente
9.O feedback recebido ao final de cada estação, esta contribuindo para a sua formação acadêmica e
será útil para a sua vida profissional ?
Apêndices 85



Discordo totalmente



Discordo parcialmente



Não recebi feedback



Concordo parcialmente



Concordo totalmente
10.O feedback foi eficiente e ofereceu oportunidade de aprendizagem?


Discordo totalmente



Discordo parcialmente



Não recebi feedback



Concordo parcialmente



Concordo totalmente
1.O ambiente/atmosfera/ em que ocorreu o OSCE causou-lhe algum tipo de sensação/
emoção? Como você se sentiu ao participar do OSCE de Pediatria? (por favor, descreva)
2.Como você avalia o OSCE na sua formação acadêmica? (faça um breve relato)
3.Para você o que o OSCE é... (complete a frase)
4.Você tem alguma sugestão para melhorar a OSCE de Pediatria? (Se sim, escreva suas
sugestões),
Muito Obrigado pela sua participação!

Powered by
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Apêndices 86

APÊNDICE B- CONVITE

Caro Estudante,

É com muito prazer, que eu, aluna do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da
FM/UFG, juntamente com a Profª Drª Alessandra Naghettini, e a Profª Drª Edna
Regina Pereira Silva convidamos você a participar de nosso estudo, que irá
investigar a metodologia OSCE, que foi realizada durante a disciplina de Pediatria.
Por favor, responda o questionário clicando no link abaixo,
Vamos começar? Se alguma de sua resposta for NÃO, você estará inapto a
participar. Obrigado!

Se você decidiu participar desta pesquisa, por favor, responda o questionário no link
a baixo, não se esqueça de submetê-lo ao final.

Apreciamos muitíssimo a sua colaboração.

Arabela Sampaio

Mestranda do MEPES- FM/UFG
Esta pesquisa será conduzida em conformidade com os preceitos éticos para esse
tipo de trabalho

If you have trouble viewing or submitting this form, you can fill it out online:
https://docs.google.com/forms/d/1SYuX-HN1tHIOUxnUr06CL5fB3-Iq8g_v56flhyB_c4/viewform?sid=38f5fd922b3995b3&token=0rmJzT0BAAA.PNJGSkJ5NlRBVnxu
dNA3aQ.cCTlARnd0HWr5jhERjwIfQ
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APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) para participar, de uma pesquisa, sobre avaliação
clinica objetiva estruturada, (OSCE) intitulado: A PERCEPÇÃO DO ACADÊMICO
DE MEDICINA SOBRE O EXAME CLÍNICO OBJETIVO ESTRUTURADO NA
FORMAÇÃO. Esta pesquisa será conduzida por Arabela Maria Barbosa Sampaio
enfermeira mestranda do Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em
Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina -Universidade Federal de Goiás e tendo
como orientadora a Profª Dra. Alessandra Vitorino Naghettini e Coorientadora Profª
Dra. Edna Regina S. Pereira. Voluntariedade: sua participação é totalmente
voluntária. Você tem a opção de não participar e não existe nenhuma penalidade por
não participar desta pesquisa. Objetivo e Justificativa: esta pesquisa tem como
objetivo geral: analisar a percepção do aluno de medicina quanto à relevância e
contribuição do Exame Clínico Objetivo Estruturado na formação acadêmica. E seus
objetivos específicos são: avaliar o modelo Exame Clínico Objetivo Estruturado na
visão do discente e conhecer se o feedback realizado durante Exame Clínico
Objetivo Estruturado contribuiu para a formação acadêmica. A avaliação do tipo
OSCE é uma tendência na avaliação de competências, habilidades e atitudes, e a
sua contribuição poderá influenciar neste processo de ensino-aprendizagem.
Procedimentos metodológicos da pesquisa: a coleta de dados será realizada
através de um questionário com perguntas abertas e fechadas enviada por e-mail.
Local: o estudo será no município de Goiânia-Goiás, com graduandos de medicina
da UFG. Critério de inclusão e exclusão: serão convidados, a participar deste
estudo somente aqueles alunos que foram avaliados pelo modelo OSCE de
Pediatria nos anos de 2011, 2012 e 2013. Serão excluídos da pesquisa todos os
alunos que não foram avaliados pelo modelo OSCE de Pediatria, ou que se
recusarem a participar do estudo, sendo a participação totalmente voluntária.
Riscos, custos e benefícios: não existe nenhum conhecido por participar deste
estudo, porém se você sentir algum desconforto psicológico em responder as
perguntas, não haverá nenhuma objeção para interrupção da entrevista e
cancelamento da sua participação e destruição dos dados já colhidos para o estudo.
Caso você decida participar da pesquisa, não haverá nenhum custo ou pagamento.
Não haverá benefícios diretos, porém espera-se que com relatórios incluindo a
análise de suas informações obtenham resultados que tragam benefícios indiretos
na contribuição da formação de futuros profissionais. Confidencialidade: este
estudo é anônimo, as informações serão confidencias os dados serão arquivados
em computador trancado com senha e somente o pesquisador terá acesso. Sua
participação será codificada, para que você não seja identificado. A divulgação dos
resultados será somente em eventos, relatórios ou publicações científicas, mesmo
assim, não haverá identificação dos participantes, prezando assim pela sua
integridade física e moral. Ninguém será capaz de identificar você e terá total
garantia do sigilo que assegure a sua privacidade quanto aos dados confidenciais
envolvidos na pesquisa. Nada que você responder no questionário ou disser na
entrevista irá influenciar diretamente ou indiretamente você, agora ou no futuro,
assegurando assim o sigilo total de sua participação nesta pesquisa. Fica também
garantida a indenização em caso de danos comprovadamente decorrentes da
participação na pesquisa. Dúvidas: se você tiver qualquer pergunta sobre
questionamentos ou preocupação, dúvidas sobre seu direito como participante ou
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sobre o estudo, por favor, não deixe de perguntar. Durante todo o período da
pesquisa você poderá esclarecer qualquer tipo de dúvidas, entrando em contato com
o pesquisador Arabela Sampaio Fone: (62) 39415732 ou Cel. (62) 8199-0676 (a
ligação poderá se a cobrar) arabelasampaio@yahoo.com.br ou com o Comitê de
Ética
em
Pesquisa
do
HC/UFG
(62)
3269-8338
e
3269-8426
cephcufg@yahoo.com.br localizado na Primeira Avenida, s/n - Setor Leste
Universitário - 74.605-020 - Goiânia – Goiás.
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA
PESQUISA. Eu,______________________________Fone:________________
e-mail________________________________________________,concordo
participar do estudo como sujeito da pesquisa:
MEDICINA:

RELEVÂNCIA

DO

OSCE

em

PERCEPÇÃO DO ALUNO DE

(EXAME

CLÍNICO

OBJETIVO

ESTRUTURADO) NA FORMAÇÃO ACADÊMICA. Fui devidamente informado (a) e
esclarecido (a) pelo pesquisador (a)

Arabela Sampaio sobre a pesquisa, os

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou
constrangimento.
Nome e Assinatura: ___________________________________
Nome e Assinatura do pesquisador _________________________
Local e data:___________________________________________
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APÊNDICE D - RESPOSTAS DOS ACADÊMICOS ÀS PERGUNTAS FEITAS AOS
PARTICIPANTES DA PESQUISA:
1.O ambiente/atmosfera/ em que ocorreu o OSCE causou-lhe algum tipo de sensação/
emoção? Como você se sentiu ao participar do OSCE de Pediatria? (57)
1. Instrutivo
2. Ansiedade, basicamente. E depois uma sensação de alívio, por ter acabado.
3. O nervosismo característico das avaliações práticas, que é muito mais intenso do
que das avaliações práticas e a sensação de intimidação diante dos atores, pois
alguns eram conhecidos e causava um certo constrangimento ter o seu
conhecimento, ou a falta dele, exposto a eles.
4. Não gosto de provas práticas, normalmente fico muito nervosa e não consigo
transmitir os meus conhecimentos com clareza. Acho melhor uma prova teórica pois
fico mais tranquila e tenho mais tempo para as questões. Porém tem seus lados
positivos em que quando os professores dao o feedback você pode tentar melhorar
naquilo que errou. No entanto o estresse sobrepõe as vantagens
5. Sim! Senti muita apreensão, e alegria. Fiquei surpreso com as questões e que soube
responder muito delas.
6. A OSCE de Pediatria é a melhor OSCE que passamos. As questões refletem o que é
ensinado e a realidade da vida médica.
7.
8. Ansiedade e medo
9. Toda OSCE traz muita ansiedade e desconforto, o apito fica registrado em minha
memória como sinal de que algo ruim está vindo. Durante as primeiras questões,
meu desempenho sempre é comprometido pela ansiedade, que dificulta a
organização e sistematização dos conteúdos na minha mente. Nas próximas
questões eu vou ficando mais calma e consequentemente mais eficiente em
responder as questões. Quando acabou, me senti aliviada. Também senti que não
valorizava o que realmente era importante do conteúdo, que me faltava seguir uma
sequência nos atendimentos, que assim a chance de esquecer algo seria menor.
10. Como toda OSCE ocorre uma sensação de apreensão antes das estações, no mais,
durante a realização das mesmas, não houve nada que despertasse outro tipo de
sensação
11. O ambiente foi tranquilo e senti calma e segurança ao realizar a prova.
12. Diferente das outras OSCE's, o ambiente de pediatria foi mais acolhedor, embora a
ansiedade ainda permanecesse grande e capaz de prejudicar o meu desempenho
durante a realização das atividades propostas. Uma situação que atrapalhou
bastante foi o uso de bonecas com manchas evidenciando sinais de agressão e
maus tratos em sessões em que esse não era o objetivo. Isso me deixou confusa e
atrapalhou o meu desempenho, visto que perdi tempo esclarecendo questões
referentes a maus tratos, ficando sem tempo para responder o que realmente a
sessão propunha e, esse erro por parte dos organizadores não foi levado em
consideração na hora da avaliação.
13. Confortável
14. COBRANÇA.
ANSIEDADE
15. Sim, me senti nervosa.
16. A atmosfera do OSCE é bem impactante, são momentos tensos e de muito
nervosismo. A cada apito que soava nos deixava ainda mais inseguros.
17. Bastante ansiosa.
18. Senti-me nervosa por se tratar de uma avaliação e ao mesmo tempo tranquila por ter
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se tratado de situações semelhantes às cotidianas que haviamos presenciado.
19. Ansiedade, apreensão.
A vontade, tranquilo, pois estava bem preparado, o curso de pediatria ministrado na
faculdade foi muito bom.
20. Senti-me nervosa por se tratar de uma avaliação e ao mesmo tempo tranquila por ter
se tratado de situações semelhantes às cotidianas que haviamos presenciado.
21. O OSCE causa nervosismo e insegurança.
É uma atividade que vale bastante nota, não há segunda chamada e somos
avaliados instantaneamente.
22. Me senti tranquilo, visto que era a minha terceira OSCE e eu já fui ator diversas
vezes. Encarei como uma prova qualquer.
23. Normal, pouco anaioso.
24. Nao experimentei nenhuma sensação ou emoção diferente.
25. Certo nervosismo, mas o ambiente não refletiu nenhuma outra sensação.
26. Nervosismo, ansiedade, embaraço
27. Muito nervosa.
28. nd
29. Causou ansiedade
30. Eu me senti ansioso, nervoso, por ser uma avaliação.
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1.O ambiente/atmosfera/ em que ocorreu o OSCE causou-lhe algum tipo de sensação/
emoção? Como você se sentiu ao participar do OSCE de Pediatria? (56)
1. Sempre fico mais nervosa do que no atendimento comum em emergencias ou
ambulatorios
2. A OSCE me deixou um pouco nervosa, mas a objetividade das explicações em cada
estação acaba nos deixando mais tranqüilos.
3. Foi uma atividade menos estressante, quando comparada as OSCES de clínica
médica e cirúrgica, por ser melhor organizada, mas não há uniformidade de feed
back, cobrou o conhecimento de maneira justa na maior parte do tempo, e só cobrou
habilidade mais decorativa em 2 estações, a de cuidados em sala de parto, mas que
foi acessível, e na estação de doenças exantemáticas, que por melhor estudadas
que sejam, continuam nos confundindo com frequência. Realizei a prova em
dezembro de 2011.
4. Ansiosa
5. Um pouco tensa, como seria de se esperar em uma avaliação.
6. Sim, a atmosfera causa ansiedade, o que atrapalha um pouco. Me senti insegura em
alguns momentos porém com o avançar da prova isso vai melhorando. Durante
alguns dos momentos de feed back fiquei desapontada por não me recordar de
coisas que foram exigidas e
que sabia mas que não lembrei durante a prova.
7. O nervosismo é sempre presente.
8. ANSIOSA
9. Nervosismo e ansiedade.
10. Sensação de tranquilidade. A atmosfera era adequada, sem pressões que dificultem
a exposição do conhecimento adquirido.
11. Confuso: minha atrizes esqueciam de atuar intermitentemente, esqueciam-se do que
deviam fazer e se confundiam no momento de solicitar as tarefas avaliadas.
12. Ansiedade normal ao fazer uma prova.
13. Me senti um pouco inseguro no começo. Talvez um pouco de medo de me
constranger ao nao saber uma questão considerada facil, ja que estava sendo
avaliado por pessoas de meu convivio e atores da mesma faculdade.
14. Nervosismo
15. Ansiedade
16. Senti-me ansioso e ao mesmo tempo satisfeito.
17.
18. O ambiente do OSCE causa ansiedade e um pouco de medo.
19. Ansiedade
20. Ansiosa e nervosa
21. Muito nervosismo
22. avaliada
23. nao. senti-me um pouco ansioso como em toda avaliacao
24. Avaliações sempre causam ansiedade ao candidato/acadêmico avaliado. Quando se
trata de uma avaliação prática, em que você está sendo avaliado de forma
praticamente simultânea à formulação de um raciocínio, a sensação é ainda mais
intensa.
25. Por ser uma avaliação, o nervosismo pode atrapalhar e, não refletir o verdadeiro
domínio do aluno sobre o assunto.
26. Gerou ansiedade, pelo pouco tempo disponível para muitas tarefas.
27. Tensão e nervosismo.
28. ANSIEDADE E MEDO DE NÃO SABER O QUE ERA COBRADO.
29. Nervosismo
30.
31. Fiquei nervoso devido a OSCE ter sido meu ultimo teste na faculdade.
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32. Nervoso e ansioso.
33. Senti como todo mundo, medo de errar, muitas dúvidas quanto ao que o examinador
queria, porém fiquei satisfeita com a recepção dos professores, sempre tentando nos
ensinar.
34. ANSIEDADE
NERVOSISMO
35. O OSCE causa estresse e ao utilizar como atores nossos colegas de faculdade de
outros anos pode causar constrangimento.
36. Fique nervoso, por se tratar de uma forma de avaliação e isso pode ter prejudicado
meu desmpenho
37. A prova com caráter classificatório deixa o aluno ansioso, mas sendo uma reação
natural ao momento vivido. Ser avaliado causa desconforto, que logo passa ao
começar o atendimento.
38. Senti-me ansiosa e despreparada.
39. Senti-me ansiosa e despreparada.
40. A OSCE me deixou um pouco ansioso e o fato de ter 10min na estação me deixou
um pouco nervoso
41. A prova com caráter classificatório deixa o aluno ansioso, mas sendo uma reação
natural ao momento vivido. Ser avaliado causa desconforto, que logo passa ao
começar o atendimento.
42. Senti-me ansiosa e despreparada
43. A OSCE me deixou um pouco ansioso e o fato de ter 10min na estação me deixou
um pouco nervoso
44. Não me recordo muito bem pra descrever, provavelmente um pouco nervosa, mas
sem problemas.
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1.O ambiente/atmosfera/ em que ocorreu o OSCE causou-lhe algum tipo de
sensação/ emoção? Como você se sentiu ao participar do OSCE de Pediatria? (58)
1. Senti-me ansiosa
2. Como foi minha segunda OSCE, ainda estava um pouco ansiosa. A maior
ansiedade foi na primeira estaçao, inclusive na qual obtive a menor nota e a a que
achei mais dificil mesmo se não fosse a primeira. Mas o tempo para realizaçao das
tarefas me deixou bastante tranquila e calma para organizar meu raciocinio. A
figura da estaçao de mau tratos nao estava boa, e isso me deixou extremamente
nervosa.
3. O período de espera para fazer o osce foi muito ruim, pois ficamos aguardando na
sala do departamento aumentando a ansiedade e nervosismo!
4. Foi a melhor osce em relação a outras que fiz
5. Um médico em suas competências, ao contrario de outras osces, a de pediatria
contou com uma sensibilidade ímpar ao aluno de medicina de forma a garantir o
aprendizado e influenciado nas escolhas acadêmicas futuras.
6. Me sinto sempre muito ansiosa, mas mesmo assim acho uma atividade de muito
valor para os alunos.
7.
8. Apesar de as questões abordarem temas importantes para a pratica profissional
futura, independente de especialização ou não, o fato de haver tempo pre
determinado para realização da tarefa e as cenas comporem pessoas as vezes
conhecidas ou bonecos, acabam por influenciar negativamente causando
esquecimento de passos importantes, no entanto fáceis, devido à ansiedade.
9. A palavra OSCE já causa um pouco de aflição no aluno, o ambiente físico, não
influenciou a minha emoção.
A OSCE de pediatria foi a melhor que já realizei até hoje, muito bem organizada e
cobrou assuntos pertinentes, mas o nervosismo é sempre o principal sentimento
em uma prova prática.
10. Participar de um OSCE sempre me deixa nervosa, ansiosa. Acredito que mais
porque são meus professores me avaliando cara a cara, e eu fico com vergonha
quando não sei alguma coisa.
11. Me senti tranquilo, especialmente em relação a OSCE de Clínica Médica. O fato de
ter ficado no corredor em que havia muitos professores avaliando foi muito bom
para mim, pois imagino que eles tem mais preparo para avaliar e dar feedbacks.
12. A avaliação no formato de uma OSCE, de uma maneira geral, me deixa muito
ansiosa. Entretanto, ao passar de uma estação para outra e perceber que tudo que
foi cobrado estava coerente com o que foi ensinado e visto na prática clínica, foi
possível ficar mais tranquila.
13.
14. Nervoso. Sensação de tensão, mas os professores da minha estação em particular
souberam lidar bem com isso, tornando a situação mais acolhedora.
15. Participar de avaliações como o OSCE sempre me deixa bastante ansiosa e
estressada. No entanto, quando a prova de inicia me sinto mais calma.
16. Habitualmente fico nervosa em provas, mas alguns avaliadores, principalmente os
não professores, contribuíram para que eu ficasse ainda mais nervosa. Em uma
das estações, saí chorando pela grosseria com que fui tratada na hora de receber o
feedback.
17. Muito nervosismo, por isso sou muito a favor de que façamos mais OSCEs durante
o curso. Isso porque a naturalidade com tal situação melhora o rendimento por
diminuir em partes esse fator nervosismo. Sinto-me bem ao fazer a OSCE, pois a
acho muito útil para me avaliar.
18. A sensação antes da OSCE de qualquer especialidade é de muita ansiedade e
apreensão, e isso também ocorreu antes da OSCE de pediatria. A sensação após a
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realização da OSCE de pediatria, entretanto, foi totalmente diferente. Caiu o que
realmente nos foi ensinado durante os rodízios, não caiu apenas rodapés para
"ferrar" os alunos. Foi uma prova muito bem organizada e acredito que atingiu o
objetivo que esse tipo de avaliação propõe. O feedback ao final de cada estação
também é de fundamental importância, porque se ninguém disser o que errei e me
ensinar o correto, o processo de ensino e aprendizagem fica incompleto. Enfim,
minha sensação em participar da OSCE de pediatria foi muito positiva e foi de
comprovação de que realmente aprendi bastante nessa disciplina.
19. Sensação de estar participando em uma prova de residência.
20. O ambiente/atmosfera causou nervosismo, apreensão, insegurança. Porém, ao
longo do exercício fui me tranquilizando e considerei a avaliação muito proveitosa.
Senti que as competências foram devidamente avaliadas.
21. Não somente no OSCE de Pediatria, mas em todos de que já participei, fico
nervosa, ansiosa e isso me prejudica. Apesar de saber que estudei bastante
durante o rodízio, que realizei as atividades adequadamente, participei bastante
das atividades práticas, ambulatórios e plantões, a ansiedade e o nervosismo
dificultam que eu atinja, em algumas estações, 100% de aproveitamento e de meu
melhor, que eu sei que conseguiria habitualmente, sem haver a "tensão" da prova.
Isso ocorre sobretudo nas primeiras estações, nas quais estou mais nervosa e
tensa.
22. ao realizar o OSCE, me senti nervosa, no sentido de estar sendo avaliada
pessoalmente, e o ambiente construído aumenta a ansiedade.
23. A OSCE foi tranquila, fiquei um pouco nervoso em algumas estações, mas não
chegou a me prejudicar no desempenho.
24. A OSCE de pediatria foi bem melhor que todas as outras OSCES que fiz, mais bem
preparada e condizente com a matéria dada. No entanto, eu sempre fico muito
nervosa com provas práticas o que atrapalha muito meu desempenho, além da
pressão do tempo.
25. Me senti em uma avaliação coerente e bem preparada.
26. Me senti tensa ao realizar a OSCE no HC, mas eu me senti inserida no ambiente
real, onde eu exerceria minha profissão, e essa sensação de realismo foi
importante pra mim
27. Fiquei bastante nervoso. Achei um pouco fraco os atores, me lembro que em uma
estação na descrição era uma criança acompanhada pelo pai, porém havia uma
atriz para representá-lo... Ficou um pouco confuso. Porém, o foco da avaliação foi
mantido e não teve implicações com perda de foco/conteúdo. O que ficou foi uma
sensação de pouca organização...
28. Causou uma certa impaciência, pois tivemos 1 hora de atraso, e também
insegurança e pressão, por se tratar de uma prova que só havíamos realizado uma
vez, na clínica média. Por isso, me senti inseguro e inexperiente. No entanto, ao
final das questões, me senti melhor com os feedbacks, porque os professores não
foram repressores, mas sim interessados em mostrar o que havia faltado e porquê
em minhas respostas.
29. O feedback de alguns avaliadores me causou certo nervosismo, porque eles já
iniciaram o feedback com os aspectos negativos.
30. Os professores foram extremamente coerentes e procuraram tranquilizar, mas a
osce em si me traz a sensação de ansiedade.
31. Extremamente nervosa
32. Pressionado, nervoso, tímido.
33. Definitivamente é um momento de extrema tensão e stress!!! Todo esse esafo
emocional atrapalha muito o nosso desempenho e faz com que nosso potencial
não possa ser completamente avaliado.
34. Fiquei muito nervosa e ansiosa. Senti medo e desespero.
35. Exceto o nervosismo ocasionado pela situação em si, causou-me gratificação em
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saber que fui tão bem orientado ao longo das aulas, pois as estações em sua
grande maioria estavam bem condizentes com o que fora ensinado.
36. Senti satisfeito por todo o estudo realizado ao longo da matéria ter sido avaliado de
forma apropriada.
37. Estava muito nervosa
38. A atmosfera gera ansiedade e nervosismo por estar sendo avaliado. Mais até do
que em avaliações teóricas.
39. Me senti bem. Percebi que estava melhor preparado do que acreditava. Mesmo a
estação em que eu errei, pude, através do feedback, perceber meu erro e
internalizar mais ainda o conteúdo.
40. sensação de que meu desempenho poderia ter sido melhor. senti que o nervosismo
as vezes faz com que esqueçamos algumas coisas.
41. Um pouco de ansiedade.
42. Causa nervosismo e ansiedade
43. Apesar do nervosismo e pressão por ser uma prova prática, com tempo
cronometrado, as questões cobradas na prova já haviam sido abordadas em sala
de aula ou em atividades práticas. Isso fez com que eu ficasse mais segura e
tranquila, sabendo que a prova seria bem feita, condizente com as aulas.
44. Fiquei bastante ansiosa e nervosa durante a OSCE.
45. Acho o OSCE um metodo instigante de avaliação.
46. A demora excessiva para começar prejudicou. O fato de ter que ficar esperando os
demais grupos para ir embora também não ajuda em nada. Foi tudo meio de
improviso, com mulheres fazendo papeis de homens e alguns atores parecem ter
decorado o roteiro muito em cima da hora.
47. Nervoso a princípio, mas tranquilo após começar.
48. Me senti uma doutora! Responsável pelos meus pacientes!
49. Antes sempre ficamos nervosos, entretanto quando chegamos no local da OSCE
estava um clima bem descontraído e eu me senti a vontade e tranquilo, claro que
ainda restou algo de nervosismo, afinal é uma avaliação.
50. Me senti ansiosa
51. Senti que a OSCE aguçou minhas habilidades e meu raciocínio. Porém, percebi
que há diferenças quanto a avaliação, os preceptores avaliam diferente os alunos.
52. Fiquei ansiosa antes da prova, e durante a prova fiquei com vergonha de errar alguma coisa
na frente dos atores que eu conhecia e professores.

53. A priori ansiedade e apreensão, inerentes a qualquer prova. Posteriormente, me
senti mais confiante e tranquilo.
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2.Como você avalia o OSCE na sua formação acadêmica? (58)
1. Considero a OSCE de extrema importância para a vida acadêmica, ela nos
prepara para lidarmos com o cenário de prática durante a faculdade e depois
que formarmos.
2. Acho muitíssimo valido e importante. Tanto na preparaçao para as provas de
residencia, quanto para que eu possa avaliar meu conhecimento, minha forma
de comportamento durante um atendimento e aquilo que posso melhorar.
Acho inclusive que deveriamos ter OSCEs mais precocemente no curso, ao
final das disciplinas especificas como semiologia, otorrino, oftalmo,
dermato/DIP, psiquiatria...
3. O osce é uma oportunidade de me avaliar quanto a minha conduta profissional
diante de situações reais! Sendo portanto muito importante para a minha auto
avaliação como acadêmico e futuro medico!
4. Importante ora me preparar para a residência e para as situações reais pôs
graduação.
5. Fomenta sempre um amplo discurso teórico e prático que nos auxilia na
decisão profissional e no aprendizado como nenhuma outra prova o faz.
6. Não acredito que a OSCE contribua definitivamente para eu me sentir mais
segura num atendimento de pediatria. É uma prova muito rápida e o ambiente
não simula completamente o que encontrei na prática médica real. Ainda
assim acho muito importante esse tipo de prova pois nos prepara para futuras
provas que enfrentaremos também desse tipo.
7.
8. A OSCE tornou-se uma ferramenta importante para a formação medica, a
partir do momento que ela nos faz ver onde são nossas maiores falhas. Seja
na entrevista, exame físico, decisão de condutas, prescrição...
Logo acredito ser muito importante para que o aluno perceba onde falha e
deve melhorar, visto que provas escritas são importante pois testam o
conhecimento e para alcançar uma boa pratica medica é certa a necessidade
de um conhecimento sedimentado, mas nao testam a pratica, a realidade, que
é onde o trabalho do medico realmente vai acontecer, tendo um amplo
conhecimento ou nao.
9. Eu acredito que se for uma OSCE bem estruturada e planejada, ela será muito
importante e proveitosa para a formação acadêmica. O único problema é que
apresenta ela representa uma avaliação bem pontual da prática do aluno, por
isso, prefiro o método Mini-CEX, que também é usado na pediatria, que
permite uma avaliação contínua e diária do aluno.
10. Acredito que o OSCE é muito válida, ela avalia muito mais que uma prova
escrita. Se o OSCE for bem feita e pegar questões que os alunos verão no
cotidiano, ela serve até para alertar os alunos que eles deveriam saber
aquelas coisas.
11. A OSCE, apesar de em um primeiro momento ser vista apenas como mais
uma atividade, é de fundamental importância para a nossa avaliação. Desde
que seja feita de maneira séria como a de Pediatria e ao contrário da OSCE de
clínica cirúrgica, é um momento que agrega conhecimento e nos dá a
oportunidade de nos prepararmos para a prática profissional e para avaliações
em residências concorridas.
12. Acredito ser muito importante na minha formação acadêmica, pois avalia os
conhecimentos adquiridos de uma maneira mais verossímil e ainda me
prepara para futuras provas de residência.
13.
14. Importantíssimo. Melhor espaço de avaliação prática e atitudinal do aluno,
espero que continue e aumente de vezes.
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15. Acredito que o OSCE é uma boa forma de avaliar e de estimular os estudos.
Sua presença na formação acadêmica é bastante positiva.
16. Acho que OSCEs que avaliem o que de fato foi visto durante a disciplina são
válidos, como o que ocorreu com Pediatria. No entanto, não foi o que
aconteceu nas outras disciplinas que tiveram OSCEs, como clínica médica,
onde foram cobrados conteúdos e situações não vividas em nenhum momento
da vivência em ambulatórios e enfermarias.
17. A simulação de um atendimento me mostrou o que estou fazendo certo e o
que estou fazendo errado ao atender, inclusive soma ao nos orientar quanto a
uma melhor forma de estudar, pois muitas vezes somos muito teóricos e
pouco práticos.
18. A OSCE acrescenta muito na formação acadêmica de todos, porque saímos
no plano apenas teórico e nos colocamos no plano prático, que será onde
atuaremos na nossa vida profissional. Avalio como muito importante as
OSCEs na minha formação médica.
19. Importante por exercitar o aluno na prática médica simulando a vida real.
20. Acredito que esse tipo de avaliação é de fato uma preparação para a pratica
clínica e que deve ser sempre utilizada como forma de preparar os alunos pras
mais variadas situações pelas quais ele pode passar na vida profissional.
Acredito que ela foi muito bem realizada na pediatria, que os conteúdos foram
pertinentes e que pôde abranger os conteúdos mais importantes no contexto
da pediatria.
21. Acho o OSCE muito importante para que a formação acadêmica seja mais
completa, pois é possível avaliar o aluno sob a perspectiva prática, não
somente teórica, fazendo com que ele se lembre da importância de atitudes
simples, como por exemplo, cumprimentar o paciente e se apresentar a ele.
Não somente o conhecimento técnico e teórico é exigido, mas também a
relação médico-paciente deve ser avaliada, na minha opinião. Algumas
estações, no OSCE de pediatria, exigiram isso, o que é extremamente
relevante pois isso será a "chave" de nosso futuro sucesso profissional.
22. O OSCE é importante para sabermos o que realmente foi absorvido do curso e
chamar a atençao para as habilidades que os alunos nao desenvolveram
satisfatoriamente
23. Considero como um feedback do aprendizado obtido na disciplina, e os erros
cometidos nas situações de cobrança como a osce são lembrados, ajudando
na correção de possíveis erros futuros.
24. Acredito que é importante para estar melhor preparada para as provas de
residência.
25. Sem duvida alguma, a melhor osce que já realizei. Muito bem estruturada e
soube avaliar o que nos foi mostrado ao longo do semestre.
26. Essencial para ter uma formação acadêmica de qualidade
27. Sou totalmente favorável às OSCE's, ajuda bastante na formação por simular
situações reais que acredito que enfrentarei em breve, quando médico
formado. Os feedbacks informados ajudaram bastante, pois ao mesmo tempo
que eu errava ou tinha dúvidas já ficava sabendo a conduta adequada.
28. Acho excelente a forma como a osce me avaliou, porque, mesmo errando
algumas coisas, me senti mais confiante em relação ao meu desempenho e
recebi feedbacks ótimos para aprender mais. Mas acredito que poderíamos ter
mais osces para aprimorarmos nossa prática clínica e nos sentirmos mais à
vontade durante a realização das provas. Acho ainda que a osce tem uma
capacidade muito maior de avaliar o aluno do que apresentação de seminários
e provas escritas, pois realmente mede, mesmo que pontualmente, os
conhecimentos cognitivos, as habilidades e as atitudes.
29. É essencial para avaliar as atividades práticas (maioria do cuso) que muitas
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vezes não são levadas em consideração na avaliação final.
30. A OSCE é uma chance de revisarmos conteúdo e sobretudo coloca-lo na
prática, solidificando o aprendizado. É também um momento que permite ao
professor ver quais são os pontos que o aluno precisa melhorar e corrigir
qualquer falha no aprendizado deste.
31. Muito importante, deveriam existir mais osces dessa maneira
32. Avaliação importante, porem falta deixar claro os criterios que serao avaliados,
por exemplo: medicações, doses e esquemas terapeuticos - ninguem disse
que não seriam cobrados, por isso, perdi tempo me preparando para
responder questoes sobre medicaçoes, tempo esse que faltou para estudar o
que era essencial na avaliação.
33. Acredio que o OSCE avalie muito mais a qualidade dos professores e das
aulas que são ministradas do que nosso real aprendizado pois, como foi
observado anteriormente, é muito difícil colocar tudo o que sabemos em
prática, diante de tamanho transtorno emocional!
34. É uma forma coerente de avaliação, só não acho q seja totalmente semelhante
a vida profissional porque altera muito meus níveis emocionais.
35. Falando especificamente deste OSCE de Pediatria, avalio como muito
importante. Trata-se de um feedback muito sério e enriquecedor. Infelizmente
não posso dizer o mesmo do aplicado em outras disciplinas (Clínica Cirúrgica
por exemplo é absolutamente descondizente com a realidade vivida).
36. Importante forma de avaliação prática, para corrigir algumas falhas de
aprendizado prático - o fato de não acompanharmos a avaliação do neonato
intra-parto, por exemplo.
37. É importante, porque prepara-nos para as exigências na seleção de residência
deixando-nos mais familiarizados
38. É um bom método de avaliação. Acho que deveria ser feito de forma
continuada ao longo do curso e não como avaliação final, de modo a
considerar a evolução dos acadêmicos e de dar a oportunidade de melhora
para eles, a medida que se diagnosticam os "buracos" na sua formação.
39. Fundamental para o meu aprendizado, pois é o momento em que somos
colocados sob avaliação o mais próximo possível de uma atividade real.
40. fundamental. Pois nos ensina lidarmos com situações que vão ocorrer no
nosso dia a dia.
41. Esse tipo de avaliação é importante, pois nos força a estudar buscando os
elementos aplicáveis na prática em meio a teoria que foi passada.
42. A OSCE é uma avaliação benéfica, pois me permite uma auto-avaliação quem
nem sempre é possível nas atividades cotidianas do curso, sem falar que o
feedback no final é extremamente importante , pois tenho a avaliação de um
professor e que me mostra onde errei ,e o que posso melhorar.
43. O OSCE é importante para aprendermos a nos deparar com situações comuns
na prática clínica e saber lidar com essas, em relação à hipótese diagnóstica,
diagnósticos diferenciais, exames complementares, conduta. Além disso, é um
excelente preparatório para as provas práticas da residência médica.
44. Importante para a formação acadêmica, pois cobra controle emocional e
conhecimento adquirido.
45. Muito importante
46. Creio que a avaliação e o feedback deveriam ser no dia-a-dia e não em uma
data específica e isolada. Serve mais para obrigar o aluno a estudar o exame
físico e os tópicos mais prováveis de serem cobrados.
47. A prova me ensinou um pouco, mas essencialmente me cobrou habilidades; o
que se aprende é secundário, então academicamente, não contribuiu para a
minha formação.
48. É um exame que deixa todos tensos, mas é muito bom para uma
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autoavaliação também. Nos permite corrigir falhas enquanto é tempo.
49. Ao meu ver é a avaliação mais construtiva que existe, pois é uma prova que
ensina e não somente avalia.
50. Para minha formação de como lidar em algumas situações foi boa.
51. Extremamente importante, uma vez que nunca mais esquecerei o que foi
abordado, os meus erros e acertos.
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2.Como você avalia o OSCE na sua formação acadêmica? (56)
1. Muito importante. Nao vejo uma maneira melhor de avaliar o que sabemos
sobre pratica. Mas infelizmente nao acho um retrato muito fidedigno da
realidade.
2. Acredito que a OSCE nao contribua tanto para a nossa formação acadêmica.
Espero que ela me ajude mais na prova de residencia do que no meu dia a dia
da profissão.
3. São bastante favoráveis, avaliam nossa habilidade clínica e não nossos
conhecimentos decorativos, mas deviam ser mais uniformizadas, como com
relação ao feed back, acabei de realizar a OSCE do sexto ano e a falta de
uniformidade dos avaliadores continua sendo evidente, mas volto a repetir, a
OSCE de pediatria do quarto ano foi aquela com melhor organização.
4. Não acho que é a melhor maneira de se avaliar o atendimento de forma
prática... pois caso se erre o diagnóstico, praticamente a pessoa fica com nota
ruim. Deveria ser avaliado a conduta e não o diagnóstico.
5. Muito importante para avaliar a conduta do aluno na prática; mas o tempo de
cada estação poderia ser um pouquinho maior, visto que muitas vezes o que
deixa o aluno tenso é o medo de não terminar a tarefa a tempo.
6. Acredito ser fundamental no aprendizado. É muito útil poder correlacionar a
prática ao que foi aprendido na teoria. Acredito que é a melhor forma de
sedimentar o conhecimento e evitar que erremos quando nós depararmos com
situações semelhantes. O único fator negativo é a ansiedade que atrapalha um
pouco o raciocínio as vezes.
7.
8. O OSCE auxilia na medida em que simula situações do dia-a-dia
9. Deveria ser feita em momento do dia-a-dia sem o academico ser informado,
para não ter ansiedade para atrapalhar.
10. Facilita o aprendizado, mas infelizmente só é aplicada no fim dos cursos e com
conteúdo limitado, pouco representativo.
11. Acredito ser um mecanismo de avaliação e aprendizado muitíssimo superior a
qualquer prova teórica/prática, considerando a área de atuação de medicina.
Contudo, a preparação dos atores usados nos OSCEs tem falhado
sucessivamente, o que prejudica muito o aluno avaliado.
12. Não acrescenta na formação acadêmico. O momento da osce é muito mais de
demonstrar conhecimento e relação interpessoal do que aprendizado.
13. Achei muito interessante já que me fez estudar de uma forma totalmente
diferente, mais voltado para a pratica médica.
14. Nós não somos preparados para realizar este tipo de prova, pois previamente
nao nos é ensinado como isto será cobrado em sua totalidade, ou seja o que
possivelmente estará presente no checklist. Mas após a realização e com o
feedback isso melhora bastante, então penso que nos ambulatórios poderia ser
feira uma avaliação de como o aluno atende e suas condutas estilo osce, com
um feedback e discussão de caso após esta avaliação de como o aluno
conduziria o caso. Alguns poucos professores utilizam esta didática, e acho ela
muito boa.
15. Uma otima ideia de avaliacao, porem, falta feedback em algumas estacoes,
sem o qual pouco aprendemos. Para mim, particularmente, e um desafio, pois
morro de vergonha de fazer a prova na frente dos calouros, que sempre sao
atores.
16. Acho de extrema importância.
17. Muito importante, pois fornece uma noção boa da realidade e nos faz ter uma
tomada de decisão frente a uma situação potencialmente real de acordo com o
que foi aprendido na disciplina. Deveria ter em todas as disciplinas.
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18. Acredito que a OSCE é fundamental para a consolidação dos conhecimentos
adquiridos na graduação.
19. Estratégia de avaliação muito bem planejada, organizada e eficiente
20. Positivo
21. Fundamental
22. boa
23. util
24. A "pressão" que nos é imposta acaba sendo uma amostra do que
enfrentaremos em nossa rotina enquanto médicos. Se não temos capacidade
de lidar satisfatoriamente com uma avaliação por estarmos ansiosos, muito pior
será lidar com a vida humana no exercício de nossa profissão. Portanto, o
OSCE avalia o que aprendemos e se temos segurança de aplicar esse
conhecimento em nossa prática.
25. Importante para a formação acadêmica e para preparar para provas práticas de
residência médica.
26.
Acho importante enquanto forma de auto avaliação.
27. Importante para as provas práticas de residencia medica.
28. VÁLIDO PORÉM NÃO ACHEI NADA DE EXTRAORDINÁRIO PARA MINHA
FORMAÇÃO, ACHO QUE UMA AVALIAÇÃO RIGOROSA NO DIA A DIA DO
INTERNATO SERIA MAIS EFICIENTE.
29. Importante preparação para a vida prática
30. Muito importante. Acho que esse modelo de provas deveria ser mais praticado
na UFG, pois é nessa hora que aprendemos. Isso poderia ser metade das
provas que fazemos.
31. BENÉFICA, APENAS PELA PRESENÇA DO FEEDBACK.
SEM FEEDBACK SERIA INDIFERENTE.
32. A OSCE avalia a formação acadêmica, porém não consegue avaliar a real
capacidade do aluno, já que, nas estações temos consultas fragmentadas de
forma que ficamos um pouco perdidos sobre qual parte da consulta devemos
dar enfase, ou ficamos tentando adivinhar o todos os pontos que estão sendo
avalidos de uma consulta.
33. Acho importante para treinarmos a demonstração de habilidades durante
provas práticas.
Acho que alguns procedimentos poderiam ser treinados junto com os
professores durante o curso da disciplina e não somente cobrados na
avaliação.
34. Acho que valeu a pena sim, é uma nova forma de ser avaliado que de certa
forma pode contrubuir para a formação.
35. As questões propostas nem sempre avaliam nosso conhecimento teórico, e o
ambiente artificial criado dificulta nosso desempenho prático. Muitas vezes,
quando é dado o feedback, as questões soam como um "peguinha".
36. Uma forma interessante de avaliação de conhecimento, porém em algumas
estações é necessário que as tarefas sejam mais claras.
37. Muitas vezes falta feedback e creio que o objetivo do metodo se perde.
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3.Para você o que o OSCE é... (57)
1. Oportunidade de avaliar a capacidade prática
2. Uma avaliação bem mais eficiente que o método tradicional.
3. Um método de avaliação que consegue medir mais que conhecimento, uma
avaliação mais ampla do futuro profissional médico.
4. Chato e estressante. Mas que pode tirar alguns proveitos quando dado um
bom feedback pelos preceptores.
5. Forma de objetivar a pratica médica de uma forma bem mais didática.
6. Uma prova que melhor reflete as pessoas preparadas para serem bons
profissionais.
7.
8. Prova pratica
9. necessária.
10. Aprendizado
11. um instrumento que, se for bem utilizado, trará bons resultados na formação
do acadêmico.
12. Para mim, OSCE é uma oportunidade de eu ser avaliada da forma mais
completa possível, considerando desde minha postura como profissional à
aplicação de meus conhecimentos teóricos. É a oportunidade de avaliação,
treinamento e aprendizado de uma prática clínica eficaz.
13. Avaliação da compreensão, conhecimento e postura do acadêmico.
14. DISPENSAVEL
15. um ótimo metodo de aprendizado e um bom método de avaliação.
16. Preparação para prova de residência e não para minha profissão.
17. Atividade que confere uma importante experiência.
18. Uma forma de avaliar quem se empenhou ou não a aprender a pratica da
pediatria.
19. Simulação prática de temas da medicina.
20. Uma forma de avaliar quem se empenhou ou não a aprender a pratica da
pediatria.
21. O OSCE é interessante para praticarmos o que aprendemos.
22. Uma grande forma de avaliação do desempenho prático-teórico do aluno.
23. Mais uma prova.
24. Uma maneira de mostrar ao aluno como a teoria e aplicada na vida
profissional.
25. Avaliação prática
26. Uma boa proposta de avaliação, mas que precisa ser melhorada,
especialmente em sua organização e metodologia antes de ser amplamente
implementada.
27. Um método de avaliação.
28. nd
29. Uma avaliaçao pratica e teorica da disciplina
30. Uma avaliação que pretende preparar-nos para a vida profissional com o
intuito de corrirgir nossos erros e reforçar os acertos.
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3.Para você o que o OSCE é... (56)
1. Avaliaçao de conhecimentos e condutas praticas
2. Um treinamento para avaliar alguns pontos importantes no aprendizado
3. Um método avaliativo democrático, em que o aluno é ativo e não passivo como
em provas teóricas.
4. MUITO ESTRESSANTE
5. Uma prova prática importante para o aprendizado e para avaliar melhor os erros
e acertos de cada um.
6. Uma simulação da realidade para avaliação do aluno e sedimentação do
conhecimento teórico através da demonstração das falhas de cada um.
7. Difícil, mas extremamente necessário.
8. UMA PRÉVIA PARA A PROVA DE RESIDÊNCIA
9. Aflição
10. Uma avaliação objetiva, prática e estruturada dos conhecimentos clíncos
11. Uma prova teórico-prática que, quando elaborada de forma adequada (com
atores e avaliadores bem orientados e com uma situação clínica apresentada
de forma a não gerar dúvida quanto aos pontos específicos que estão sendo
avaliados), torna-se um excelente método de avaliação do conhecimento e de
aprendizado para o acadêmico.
12. Um excelente método avaliativo.
13. Uma maneira mais eficiente de avaliaçao comparada a uma prova teorica.
14.
15. Uma oportunidade de aprender.
16. Método de avaliação que simula situações vividas na prática médica e avalia o
desempenho do aluno.
17. Uma oportunidade para tomar uma decisão clínica sozinha, sem esperar pela
decisão de um superior... Isso me ajuda na auto-confiança e é uma forma de
avaliar se o modo como estou estudando está permitindo que eu tenha
progresso na prática clínica.
18. A prova prática de avaliação de fim de curso.
19. Avaliação prática ao término de um módulo teórico que simula situações "reais"
20. Avaliação e aprendizagem
21. o tipo de avaliação que mais se aproxima da realidade.
22. importante
23. prova pratica, sendo uma avaliacao que mais se aproxima da realidade
24. Uma oportunidade de experimentar um pouco da responsabilidade que teremos
no exercício de nossa profissão.
25. uma ferramenta de ensino.
26. Uma forma de avaliação melhor que provas objetivas, mas ainda falha.
27. Uma avaliação bem interessante, mas que gera muito estresse e tensão no
aluno.
28. UMA PROVA ORAL.
29. maneira de avaliar a preparação prática do aluno
30.
31.
32. uma boa maneira de avilar os acadêmicos e de prepara-los para a pratica
médica e para as provas de residencia médica.
33. Uma grande oportunidade de aprender, mas também uma etapa decisiva nas
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seleções. Pessoas emocionalmente despreparadas podem, apesar de saber
muito, não se dar bem nesse tipo de avaliação.
34. UM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE ATITUDES
35. Uma avaliação, e não parte de uma formação acadêmica.
36. uma forma de avaliação parcialmente adequada, pois o fator estresse prejudica
o aluno demonstrar as habilidades, assim, alunos mias tranquilos, embora
menos preparados podem obter uma nota maior.
37. Mais aprendizado.
38. Uma oportunidade de treinar para as provas práticas das residências.
39.
40. Avaliação prática dos conhecimentos médicos adquiridos durante a graduação.
41. É um bom metodo desde que forneça bons feedbacks. Na osce do 6 ano, por
exemplo, nao foi fornecido feedback.
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