
1



2



3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA

DIRETRIZES EM MÉTADOS DE ENSINO 
E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM DO CURSO 
DE MEDICINA DA UFG

2010



4



5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO MÉDICA 

DIRETRIZES EM MÉTODOS DE ENSINO E 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  
CURSO DE MEDICINA

Coordenadora e Organizadora: Profa. Ms. Maria Auxiliadora Carmo Moreira    

Autoras: Profa. Dra. Alessandra Naghettini
Profa. Dra. Edna Regina Silva
Profa. Dra. Fátima Lindoso
Profa. Ms. Maria Auxiliadora Carmo Moreira    
Profa. Dra. Nilce Campos

Abril/2010



6



7

ÍNDICE

1. COMISSAO DE EDUCAÇÃO MÉDICA DE FM/UFG - OBJETIVOS ............................ 9

2. DIRETRIZES ................................................................................................................... 9

3. ANEXOS

    3.1 ANEXO 1 –  Formulários para Plano de Ensino da Disciplina/Serviço ................... 11

    3.2 ANEXO 2 – Medotologias no Processo Ensino - Aprendizagem ........................... 18

    3.2 ANEXO 3 – Métodos de Avaliação  ....................................................................... 24

    3.3 ANEXO 4 – Interdisciplinalidade no Currículo Médico .......................................... 43

    3.4 ANEXO 5 – Estratégias para Viabilizar a Implantação das Diretrizes .................... 44

4. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 45

5. RELAÇAO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO  MÉDICA ................... 47



8

No aspecto metodológico do curso de medicina notam-se, alguns avanços em Departamentos 
isolados nos últimos anos, todavia sem englobar a totalidade das disciplinas. Faz-se necessá-
rio, portanto, investir no uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e de avaliação 
desses métodos, bem como no enfoque intersetorial para integração das disciplinas. 
Para atingir os pressupostos acima, a Comissão de Educação Médica da FM/UFG considera 
importante a implantação de Diretrizes Metodológicas de Ensino e  de Avaliação do Processo 
Ensino-aprendizagem com ênfase na integração das Disciplinas. A implantação deve ser feita 
de maneira global e adaptada às peculiaridades dos Departamentos e Disciplinas da Faculda-
de, para que se possa alcançar os objetivos do Projeto Pedagógico de maneira homogênea 
e consolidada. 
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FACULDADE DE MEDICINA 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
MÉDICA DA FM/UFG

DIRETRIZES EM MÉTODOS DE ENSINO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM NO CURSO DE MEDICINA

1) Comissão de Educação Médica da FM/UFG e seus objetivos
 A Comissão de Educação Médica (CEMED) da FM/UFG foi criada na atual gestão da Diretoria 
da Faculdade através da Portaria 26/06 de 16 de novembro de 2006.

    
São objetivos da Comissão: 
a) Desenvolver ações visando avaliação continuada da reforma curricular, implantada no Projeto 

PROMED (2003), com análise sistemática do processo ensino-aprendizagem do conteúdo 
curricular que vem sendo desenvolvido;

b) Promover e incentivar o desenvolvimento docente; 
c) Propor e incentivar a utilização de novos métodos de ensino-aprendizagem e sua  avaliação.

2) Proposta de Diretrizes em Métodos de Ensino e Avaliação do 
Processo Ensino-aprendizagem.

a) Justificativas
Na avaliação da Comissão de Avaliação das Escolas Médicas (CAEM/ABEM, 2009) da 
Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) a FM/UFG foi classificada na tipologia 
inovadora com tendência avançada. O documento aponta a necessidade de se avançar e 
se fundamentar no eixo didático pedagógico e de capacitação de docentes para consolidar 
as mudanças curriculares e continuar progredindo. 
No aspecto metodológico do curso de medicina notam-se, alguns avanços em Departa-
mentos isolados nos últimos anos, todavia sem englobar a totalidade das disciplinas. Faz-se 
necessário, portanto, investir no uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e de 
avaliação desses métodos, bem como no enfoque intersetorial para integração das disciplinas. 
Para atingir os pressupostos acima, a Comissão de Educação Médica da FM/UFG considera 
importante a implantação de Diretrizes Metodológicas de Ensino e  de Avaliação do Pro-
cesso Ensino-aprendizagem com ênfase na integração das Disciplinas. A implantação deve 
ser feita de maneira global e adaptada às peculiaridades dos Departamentos e Disciplinas 
da Faculdade, para que se possa alcançar os objetivos do Projeto Pedagógico de maneira 
homogênea e consolidada. 
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b)    Diretrizes

A Comissão de Educação Médica FM/UFG sugere que:
1) Cada Departamento/Disciplina/Serviço tenha um Coordenador de Ensino. 
2) Todas as disciplinas do Curso de Medicina adotem como rotina realizar o Planejamento 

anual/semestral de Ensino e o Plano de Ensino da Disciplina/Serviço, conforme preconiza 
o Regulamento Geral de Cursos de Graduação da UFG (RGCG) e, para o qual, a Comissão 
sugere o modelo anexo (ANEXO 1).  O Plano de Ensino da Disciplina/Serviço deve ser 
elaborado sob coordenação do Coordenador de Ensino da Disciplina/Serviço e enviado ao 
Coordenador do Curso de Medicina e à Comissão de Educação Médica.

3) Metodologias ativas de ensino-aprendizagem sejam utilizadas por todas as Disciplinas, 
encorporando-as de acordo com as suas peculiaridades (ANEXO II). 

4) no processo avaliativo dos discentes, seja contemplada a associação de métodos de avalia-
ção cognitiva e de habilidades, competências e atitudes, priorizando a avaliação formativa 
(ANEXO III).

5) A integração entre as disciplinas esteja incluída no Planejamento de Ensino. (ANEXO IV) 
de todas as Disciplinas e que estas participem das Atividades da Disciplina de Práticas In-
tegradoras.
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ANEXO 1 
 

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA/SERVIÇO
                                Elaboração: Profª Maria Auxiliadora C. Moreira e Nilce Campos Costa

No planejamento de ensino é fundamental:

1- Estabelecer os objetivos de aprendizagem.
2- Determinar metas e expectativas claras desde o início do curso. Isso diminui a ansiedade 

do aluno e contribui para melhor aproveitamento na Disciplina ou Estágio. 
3- Ter certeza de que os objetivos de aprendizagem sejam reais e exeqüíveis.
4- Usar metodologias ativas de ensino como, por exemplo, a abordagem baseada em proble-

mas. O aluno aprende melhor quando resolve problemas do que quando apenas acumula 
informações.

5- Fazer associação do conhecimento atual com experiências anteriores, o que facilita a re-
tenção da informação nova.

6- Reservar tempo para feedback periódico do desempenho do aluno.
7- Reconhecer a importância do “modelo”. Habilidades clínicas são aprendidas melhor quando 

precedidas por observação e seguidas por realização sob supervisão.



12

1 -DEPARTAMENTO/INSTITUTO:

2 -DISCIPLINA /ESTÁGIO:                  3-ANO/SEMESTRE:

4 -EMENTA:

COORD. ENSINO DA DISCIPLINA/SERVIÇO:                CHEFE DO DEPTO:

FORMULÁRIO PARA PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA/SERVIÇO (FM/UFG)

5-OBJETIVO GERAL:

6-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
    6.1

    6.2

    6.3

6.1 
  
6.2 
  
6.3 
  
6.4   

OBJETIVO 8-OPORTUNIDADES/CENÁRIOS 9- MÉTODOS 
DE ENSINO -

APRENDIZAGEM

10- MÉTODOS 
DE AVALIAÇÃO

11– BIBLIOGRAFIA:
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Instruções para preenchimento

1 – Exemplo: Clinica Médica 

2 – Exemplo: Disciplina Cl. Médica / Pneumologia

3 – Exemplo: 3º ano / 2º semestre

4 – EMENTA: Deve corresponder àquela do RCGC.

5/6 – Objetivos: o que se espera que o aluno aprenda na Disciplina/estágio na área cognitiva 
(conhecimentos) e habilidades e atitudes. Recomenda-se que sejam baseados nas competências 
gerais incluídas nas (Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN-2001) e Accreditation Council Of 
Graduate Medical Education ( ACGME 2006):

Competências gerais a serem desenvolvidas 
pelo aluno (DCN, 2001)

I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem estar
aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em 
nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada 
de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de 
pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mes-
mos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade 
e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde 
não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em 
nível individual como coletivo;
(*) CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES 4/2001. Diário Oficial da União, Brasília, 
9 de novembro de 2001. Seção 1, p. 38.2.

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na 
capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força 
de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este 
fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir 
as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas;

III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de 
saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e habilida-
des de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de 
comunicação e informação;
IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar 
aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. A 
liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, 
comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;
V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, 
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fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos físicos e 
materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, 
gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 
tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem 
aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treina-
mento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições para que 
haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, 
estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação 
por meio de redes nacionais e internacionais.

7 – Conteúdo – Resumo dos temas a serem abordados no programa

8 - Oportunidades/cenários: considerar os objetivos específicos para delinear as  oportunida-
des/cenários de aprendizado e garantir o cumprimento destes objetivos.   Exemplos: Atendimento 
ambulatorial, enfermarias, centro obstétrico, Unidade Básica e Saúde, atividades no Programa 
de Saúde da Família, ambulatório de pequenas cirurgias, aulas no laboratório de habilidades, 
Pronto- atendimento infantil ou adulto etc.

9 - Métodos de ensino: listar os métodos a serem empregados, considerando cada objetivo 
específico e a oportunidade/cenário delineado: aula teórica dialogada, simulações,   discussão de 
casos, problematização, seminários, resolução de problemas, tutoriais e pequenos grupos etc. 

10 - Métodos de avaliação: Listar os métodos de avaliação a serem utilizados priorizando a 
avalição formativa.

11- Bibliografia: Livros didáticos, artigos científicos e sites sugeridos para embasamento teórico 
considerando-se os objetivos específicos.

OBS: O Plano de Curso de cada disciplina deve ser entregue aos coordenadores e aos aluno, que 
deverão  receber também o cronograma/programa do curso
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ANEXO 2 

METODOLOGIAS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

• Metodologias ativas factíveis para o Curso de Medicina
                         Elaboração: Profa. Fátima Lindoso
• A medicina centrada no paciente e o ensino da medicina 
                        Elaboração: Profa. Maria Auxiliadora C. Moreira 
• Ensino e aprendizagem nos ambulatórios e enfermarias 
                        Elaboração: Profa. Maria Auxiliadora C. Moreira
• Ensino e aprendizagem nas enfermarias 
                        Elaboração: Profa. Maria Auxiliadora C. Moreira
• Utilização do Laboratório de Habilidades no Ensino de Medicina                    
                        Elaboração: Profa. Maria Auxiliadora C. Moreira

METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM

O grande desafio neste início de século está na perspectiva de se desenvolver a autonomia indivi-
dual em íntima coalizão com o coletivo. A educação deve ser capaz de desencadear uma visão do 
todo, de interdependência e de transdisciplinaridade, além de possibilitar a construção de redes 
de mudanças sociais, com a conseqüente expansão da consciência individual e coletiva. Portanto, 
um dos seus méritos está, justamente, na crescente tendência à busca de métodos inovadores, 
que admitam uma prática pedagógica ética, crítica, reflexiva e transformadora, ultrapassando os 
limites do treinamento puramente técnico, para efetivamente alcançar a formação do homem 
como um ser histórico, inscrito na dialética da ação-reflexão-ação (1,2).
As tendências atuais da área da Educação apontam para a utilização de metodologias ativas de 
ensino, que têm no aluno o centro do processo ensino-aprendizagem, sendo protagonista do 
seu próprio processo de formação.
A educação médica vem acompanhando não somente os movimentos de transformação na 
educação, mas também as importantes mudanças na área médica e no sistema de saúde.
A eficácia das metodologias pedagógicas ativas, possibilitando a interdisciplinaridade, desenvolve 
a formação acadêmica de sujeitos ativos, comprometidos com a transformação da realidade 
social. O ensino de forma integral e multidisciplinar estimula o desenvolvimento de conhe-
cimentos, habilidades e atitudes voltadas para a formação médica, priorizando os princípios 
ético-humanísticos e científicos (3,4).
O aprender a aprender na formação dos profissionais de saúde deve compreender o aprender 
a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. As abordagens peda-
gógicas progressivas de ensino-aprendizagem implicam em formar profissionais como sujeitos 
sociais com competências éticas, políticas e técnicas e dotados de conhecimento, raciocínio, 
crítica, responsabilidade e sensibilidade para as questões da vida e da sociedade, capacitando-os 
para intervirem em contextos de incertezas.
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A aprendizagem ativa passa: 
l de orientada por conteúdos e objetivos mal definidos, para uma aprendizagem baseada em 

competências bem-definidas e nas necessidades de saúde; 
l da transmissão de informações e pura utilização da memória (decorar), para a construção do 

conhecimento e desenvolvimento de habilidades e atitudes para resolver problemas, consi-
derando experiências anteriores de aprendizagem, culturais e de vida; 

l de professores capacitados somente em conteúdos para professores capacitados também em 
educação médica; 

l de ensinar-aprender com observação passiva dos estudantes, para ao aprender a aprender, 
com participação ativa dos aprendizes.

l de humilhação e intimidação dos estudantes pelos docentes, para o respeito mútuo; 
l de clássica inquisição do professor “como você ainda não sabe?”, para “o que você ainda não 

sabe?”, ajudando o estudante a identificar e superar hiatos de aprendizagem; 
l de primeiro a teoria e depois a prática (somente nos últimos anos do curso), para um processo 

integrado de ação-reflexão-ação, desde o princípio do curso; 
l de uma atenção episódica, centrada na doença, para uma atenção contínua, centrada no cui-

dado das pessoas
l de uma abordagem puramente psicológica, para uma abordagem biológica, psicológica e so-

ciocultural; 
l da utilização do paciente puramente como objeto de prática dos estudantes, para a participação 

consentida e informada do paciente com respeito a sua dignidade e privacidade; 
l do uso de campos de prática predominantemente hospitalares, para cenários de ensino- 

aprendizagem-assistência em que os estudantes sejam inseridos como membros ativos; 

São várias as formas de aplicação dos métodos ativos, entre elas pode-se citar:

l Resolução de problemas: exige a participação ativa do aluno.
l Problematização de fatos ou situações: compreensão e resolução por meio de ação-reflexão- 

ação. Em geral, segue os seguintes passos: Observação da realidade (problema), determinação 
de pontos – chave, teorização (pesquisa de informações), hipóteses de solução e aplicação à 
realidade.

ARCO DE MAQUEREZ
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l Relato de experiências : utiliza situações vivenciadas pelo aluno no campo de estágio, proble-
matizando-as, teorizando-as e propondo intervenções.

l Portfólio: o aluno registra atividades desenvolvidas na disciplina. O portifolio encoraja aprendi-
zado autônomo e auto-reflexivo. Basea-se na experiência real do aluno, facilitando a conexão 
entre teoria e prática.

l Discussão de caso em tutorial: grupos pequenos de alunos e o professor (tutor), realizada 
em 2 ou  mais etapas, com discussão de um caso, cuja solução, é pequisada ativamente pelo 
alunos e mediada  pelo professor.

l Integração Curricular: propicia integração curricular a partir da convivência entre acadêmicos 
de diferentes fases da formação, quando eles podem vivenciar o processo de aprender a co-
nhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.

l Seminário integrador: consiste da integração entre as disciplinas do  ciclo básico e desse ativi-
dades da prática clínica  e  com situações que envolvem pacientes.

l Integração ensino-serviço-pesquisa: nesse método, identificam-se os problemas, analisa-se e 
discuti-se com professores das áreas afins, traçam-se as metas a serem cumpridas na comu-
nidade, com auxílio do preceptor. Favorece a integração do conhecimento teórico, discutido 
no módulo temático, com a prática. Por meio de diferentes saberes e cenários, propicia-se 
um aprendizado contextualizado e real.

l Avaliação formativa do processso ensino aprendizagem: contribui tambem para a aprendiza-
gem, por permitir a identificação do que os estudantes precisam saber e por oportunizar novas 
situações de aprendizagem, podendo ser feita através de: Mini-CEX, Biofeedback, Avaliação 
em 360º, Teatrialização, OSCE, Casos longos, Portifólio, Exame escrito, Exame oral.

A MEDICINA CENTRADA NO PACIENTE E O ENSINO DA MEDICINA

O ensino de medicina deve estar centrado no paciente que, por sua abrangência, leva em conta 
as necessidades e desejos do paciente, não se restingindo à doença.      
O método clínico biológico iniciado no século XIX resultou em avanços na ciência médica, 
conferiu grande poder ao médico, todavia priorizou o diagnóstico da doenca em detrimento 
do doente. Estes avanços propiciaram, por outro lado, a especialização e subespecialização e 
alem da fragmentação corpo-mente redundou em fragmentação do próprio corpo. O excessi-
vo treinamento biológico pode levar a formação de médicos frios, com comprometimento da 
capacidade de empatia e compaixão.
A retomada do modelo de medicina centrado no paciente tem sido proposta, desde o final do 
século XX, norteda por alguns princípios:

1 - O médico deve focar e interpertar não só a doença, mas o ato de adoecer, entendido como: 
o sentimento de estar doente, a idéia a respeito do que esta errado, o impacto na vida diária 
e as expectativas sobre o que dever ser feito.

2 - Deve haver o entendimento global do doente e busca de objetivos comuns. Utilizaçao de 
medidas de promoção e prevenção da saúde; melhora da relação médico-paciente.
Considera-se que a prática médica na comunidade, fora do hospital, em unidades de atenção 
básica, tem contribuído para atitudes centradas no paciente, devendo compor o currículo 
médico moderno.
Por outro lado, nos currículos modernos centrados no aluno, se houver predomínio das 
técnicas de problematização e utilização de simulações com discusão de casos fictícios, 
apresentações com projeções multimídia, treinamento em laboratório de habilidades etc...  
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haverá distanciamento do aluno em relação ao  paciente, dificultando a visão humanística 
da medicina, desvalorizando o contato com o paciente e prejudicando o aprendizado do 
exame físico. 
A inserção precoce do aluno no contato com pacientes em ambulatórios e enfermarias, au-
menta a motivação do aluno iniciante coloca-os em contato com situações reais, nas quais, 
a boa prática da medicina centrada no paciente e o processo ensino-aprendizagem centrado 
no aluno, otimizam sua formação holística e o processo ensino-aprendizagem.

ENSINO E APRENDIZAGEM NOS AMBULATÓRIOS

Os seguintes passos, quando seguidos pelos alunos, podem otimizar a qualidade do atendimento 
ao paciente e a aprendizagem: 

I - Revisão do prontuário 
l Resumir dados importantes;
l Levantar questões relevantes para aprendizagem;
l Discutir com o professor sobre os dados levantados.

2 - Atendimento 
l Atender o paciente (anamnese, exame clínico, evolução, etc.);
l Apresentar o paciente e os seus problemas ao professor;
l Observar o professor na relação com o paciente;
l Discutir a situação/probleas do paciente com o preceptor, preservando a individualidadee 

a privacidade;
l Finalizar a consulta (comunicar o diagnóstico, orientar a realização de exames complemen-

tares, explicar a prescrição);
l Descrever a consulta objetivamente registrando no prontuário do paciente todos os aspectos 

relevantes;
l Identificar, juntamente com o professor as questões para aprendizagem;
l Acompanhar o paciente no retorno sempre que possível;
l Pesquisar fontes para estudo e analisar criticamente as informações obtidas, com o  auxílio 

de preceptor. 
l Elaborar diagnóstico de saúde da população da área onde estiver estagiando e planejar 

atividades de intervenção;
l Identificar os fatores emocionais, ambientais, sociais, culturais e econômicos associados à 

gênese e à evolução da patologia e às repercussões no contexto da vida e evolução da doença;
l Conhecer a organização e considerar-se parte integrante do Sistema de Saúde, identificando 

recursos disponíveis nos diversos níveis, para o adequado atendimento às  necessidades do 
paciente;

l Utilizar todas as oportunidades de contato com o paciente/família para desenvolver ações 
de promoção da saúde e prevenção de doenças.

ENSINO E APRENDIZAGEM NAS ENFERMARIAS

O ensino nas enfermarias é valioso no processo ensino-aprendizagem especialmente se for 
priorizado o processo ensino aprendizado centrado no aluno e os preceiteos da medicina  cen-
trada no paciente. 
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São elementos otimizadores do ensino em enfermarias:
1- Escolha critériosa de casos clínicos, pelo professor, de acordo com os objetivos da disciplina/

estágio, com consentimento do paciente;
2 - Acesso ao paciente em horários adequados à rotina do serviço e ao paciente;
3 - Grupos pequenos de alunos;
4 - Professor com conhecimento prévio do paciente e da sua doença, presente e atento às 

habilidades e atitudes dos alunos quando da anamnese e exame físico, evolução diária do 
paciente e estabelecendo feedback imediato com o aluno;

5 - Discussão em sala estruturada, na ausência do pacientes, e adptada aos objetivos especificos 
do disciplina/estágio explorando o raciocínio clínico e tópicos relacionados às ciências básicas, 
fisiologia, fisiopatologia, anatomia, bioquímica, farmacologia e visão crítica da abordagem 
terapêutica;

6 - Enfoque, na discussão dos casos clínicos, dos aspectos relacionados ao prognóstico, prevenção 
da doença, sua dimensão biopsicossocial e ética. Abordagem da dimensão coletiva do caso 
clínico discutido no que concerne a saúde pública e a promoção da saúde;

7 - Estimular a auto-avaliação do aluno quanto à aprendizagem e relação aluno-paciente, quando 
esteve envolvido com o paciente cujo caso foi discutido e em experiências prévias.

8 - Utilizar os preceitos preconizados ...

LABORATÓRIO DE HABILIDADES (LH)

Finalidade dos LH 
O LH é uma ferramenta de apoio pedagógico, para treinamento de habilidades, que precede as 
práticas de habilidades com os pacientes. Prepara o aluno quanto aos fundamentos técnicos e 
intelectuais da profissão médica dentro dos princípios da bioética. Não substitui a aprendizagem 
com a presença de pacientes, mas deve treinar repetidamente o aluno para que tenha segurança 
e postura ética quando estiver com os pacientes. 

Infra-estrutura dos LH
O LH compõe-se de salas (estações) separadas por divisórias com vidro, interligadas. O treina-
mento em geral pode ser feito em grupos de 8 – 10 alunos, 1 professor e 1 monitor. 
 Nas diversas salas, distribuem- macas, bancos, negatoscópios, quadros brancos, acessórios para 
simular um consultório médico, sala de exame ginecológico/obstétrico, salas de centro cirúrgi-
co, atendimento de emergência e UTI. Utilizam-se modelos (manequins) para treinamento de 
procedimentos como: entubação orotraqueal, suturas, introdução de cateteres, ressuscitação 
cardio-pulmonar etc.. Pode ser munido com câmeras para filmagem dos procedimentos reali-
zados pelos alunos, possibilitando posterior correção de posturas e técnicas inadequadas.

Utilização dos LH; roteiros de aulas práticas
Os LH podem ser utilizados como apoio pedagógico pela maioria das disciplinas do Curso 

Médico. Para sua utilização é fundamental a elaboração de roteiros de aulas práticas contendo: 
• Definição e objetivos do procedimento a ser realizado;
• Recursos necessários: manequins, equipamentos e outros materiais;
• Técnica de realização, complicações e tratamento das complicações para aprendizado de 

procedimentos
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• Referências bibliográficas
  
Os roteiros devem ser entregues aos alunos para que os sigam, otimizando assim, a aprendizagem.

Utilização dos LH na avaliação do aprendizado 
No LH pode ser utilizado o método de Exame Clínico Objetivo e Estruturado (OSCE) na ava-
liação das competências relacionadas ao que foi demonstrado nas aulas práticas abrangendo 
conhecimentos, habilidades e atitudes.
A FM/UFG possui um Laboratório de Habilidades (LH), localizado no prédio da FM, próximo à 
salas da Disciplina de Técnica Operatória, com previsão de funcionamento em 2010.
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METÓDOS DE AVALIAÇÃO

 A avaliação do processo ensino-aprendizagem deve ser preferencialmente formativa, priorizando 
a formação do aluno e não apenas somativa, que visa a aprovação na disciplina. A avaliação não 
pode, de forma alguma, estar dissociada dos objetivos e do conteúdo da disciplina.

ANEXO 3

3.1 AVALIAÇÃO COGNITIVA 
Elaboração: Profa. Maria Auxiliadora C. Moreira 

• Prova escrita
• Testes de múltipla escolha
• Questões dissertativas
• Prova oral

 3.2 AVALIAÇÃO DE HAB ILIDADES E ATITUDES 
Elaboração: Profª. Edna Regina Silva Pereira

• Métodos de avaliação de habilidades e atitudes (OSCE, portifólio etc)
• Ficha de Conceito Global

       
3.3  FEEDBACK

Elaboração: Profa. Maria Auxiliadora C. Moreira 
Profª Edna Regina Silva Pereira

3.1 - AVALIAÇÃO COGNITIVA (conhecimento)
   
Realizada por meio de prova escrita (testes de múltipla escolha e questões discursivas,) e prova 
oral. Deve ser elaborada priorizando o raciocínio clínico, a capacidade de análise e síntese, de 
solucionar problemas e não a memorização. Baseada em situações reais, relevantes do ponto 
de vista clínico e epidemiológico.

Elaboração de testes de múltipla escolha
Permitem ampla avaliação do conhecimento pela possibilidade de haver um grande número de 
questões na mesma prova. Na correção não há subjetividade. 
Favorecem feedback imediato. São contudo, de elaboração trabalhosa, e não avaliam capacidade 
de expresão do aluno.
O enunciado do teste determina o nível de desempenho cognitivo a ser avaliado e     contribui 
para a validade da avaliação.
Entre as alternativas ou opções de resposta deve haver uma única resposta indiscutivelmente 
correta (gabarito) e as outras (distratores) devem ter aparência de respostas corretas, mas 
serem indiscutivelmente incorretas.
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Um tipo interessante de teste é o de múltipla escolha de interpretação, formulado a partir de 
uma situação - estímulo que compõe o enunciado e que pode ser um  texto, caso clínico, tabela, 
gráfico, foto, figura, pertinente ao que se pretende avaliar.
A tendência atual é de se utilizar testes com quatro alternativas.
Os testes devem:
• Ter correlação com os domínios da prática 
• Medir conceitos relevantes
• Avaliar  níveis cognitivos pertinentes 

• Conhecimento 
• Interpretação 
• Solução de problemas/avaliação 

•  Ser claros e concisos; não devem conter nas opções, palavras que podem ser incluídas no 
enunciado.
•  Medir conhecimentos importantes e relacionados com os objetivos de aprendizagem, 
evitar temas polêmicos e ou de interpretações controversas
•  Seguir padrões de pontuação e gramática; cada opção deve seguir gramaticalmente o 
enunciado e serem similares em termos de estrutura gramatical e extensão.

Na elaboração devem ser observados os seguintes aspectos:
•  Os testes muito difíceis ou muito fáceis tem pouca capacidade de discriminar alunos com alto 
nível  de conhecimentos daqueles com baixo nível cognitivo.
• A revisão  por outros professores do grupo, minimiza erros de elaboração.
• Devem ser evitados testes que ajudem os examinandos a responderem outra questão na 
prova, bem com, os que favorecem acerto por exclusão.
• Os termos absolutos ou genéricos (sempre, nunca, todo, nenhum, apenas, absolutamente, 
totalmente completamente, geralmente e usualmente, em geral e etc…, devem ser evitados.
• Não se deve utilizar questões com enunciados negativos, onde se solicit para selecionar a 
resposta incorreta, com os termos incorreto, não, errado,  falso e exceto.
• Quando se quer avaliar o domínio da “exceção à regra” questões negativas podem ser em-
pregadas, todavia agrupadas na prova de preferência sob mesmas instruções e com a negativa 
(não,falso, exceto) em letras maísculas.
• Testes mal elaborados ou capciosos podem induzir ao erro e resultar em baixos índices de 
discriminação, fugindo totalmente aos objetivos da avaliação.                   

Elaboração de Questões Dissertativas
      Da mesma forma que as questões de múltipla escolha, as discursivas devem ter correlação 
com os domínios da prática; medir conceitos relevantes; avaliar níveis cognitivos pertinentes: 
conhecimento, interpretação, solução de problemas/avaliação. 
Na escolha deste tipo de avaliação e na elaboração deve-se considerar, que comparada aos testes 
de múltipla escolha, as questões discurssivas  são de mais fácil elaboração, apresentam reduzida 
possibilidade de acerto ao acaso. Avaliam capacidade de organização de idéias de reflexão e ex-
pressão. Todavia, são de correção mais difícil, dependem da capacidade do aluno de redigir bem 
e não permitem a cobrança de grande diversidade de conteúdo numa mesma prova. O feedback 
é mais demorado, o que pode ser minimizado pela discussão com os alunos  logo após a prova.

Algumas regras importantes na elaboração:
• Redigir o item, de tal forma que seu conteúdo fique bem delimitado, evitando-se expressões 
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vagas como “comente”, “fale sobre”, “o que pensa de”, “escreva o que sabe”.
• Pode-se usar como questão, uma situação-estímulo, como um caso clínico ou situação clínica 

e outros, dependendo do conhecimento a ser avaliado e da disciplina.
• Organizar, com antecedência uma  chave de correção considerando o que espera na resposta   

do aluno (padrão de resposta esperado).
• Corrigir as provas sem identificar nominalmente os alunos.
• Corrigir, preferencialmente, questão por questão e não prova por prova. 
• Reler uma das provas já corrigidas, se forem numerosas para manter o mais hegemonio  pos-

sível o critério de correção.
• Fazer comentários por escrito nas provas, a fim de estabelecer pontos de referência  para o  

feedback.

Prova Oral
• Método de avaliação útil por aquilatar a capacidade de raciocínio clínico do aluno, quando 

estruturado em forma de questões sobre situações clínicas.

• Capaz de avaliar a capacidade reflexiva e crítica dos alunos, além do conhecimento sobre o 
tema.

• Exige mais de um examinador experiente em relação ao conteúdo abordado, para aumentar 
a equidade do processo avaliativo, bem como, a elaboração de chave de correção, que define 
a resposta esperada. Mesmo assim a correção incorre em subjetividade.

• Deve ser realizado em clima de serenidade, para evitar influências de fatores emocionais e 
stress.

• Possibilita feedback imediato favorecendo o caráter formativo da avaliação

3.2 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E ATITUDES
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Como não existe um único método de avaliação capaz de atingir todos estes elementos (conhe-
cimentos, habilidades e atitudes), entende-se que apenas a combinação de métodos é capaz de 
produzir os resultados esperados da avaliação. 
Os métodos de avaliações necessitam também ter validade – que é a capacidade de se avaliar 
exatamente o que se pretende avaliar e fidedignidade ou confiabilidade – que é a capacidade de 
gerar resultados semelhantes quando se repete a avaliação (mais de um avaliador)
A FM/UFG sugere que cada departamento escolha seus métodos de avaliação condizentes 
com os objetivos educacionais, que sejam válidos, confiáveis e que contemplem os princípios 
da Pirâmide de Miller. 
Os docentes no contexto atual das escolas médicas necessitam repensar e sistematizar os méto-
dos de avaliação, entender que a avaliação é parte integrante do processo ensino-aprendizagem 
e tem como funções: estabelecer quais conhecimentos e habilidades precisam ser adquiridas 
em um determinado momento, estimar o nível dos alunos, oferecer aos alunos informações 
sobre seu progresso, alterar o comportamento em relação à aprendizagem, motivar os alunos 
conscientizando-os sobre a importância do que estão aprendendo e fornecer informações sobre 
a adequação do currículo aos professores, coordenadores e diretores.
Os princípios da pirâmide de Miller devem ser contemplados na escolha dos métodos de ava-
liação. O aluno precisa saber (conhecimento), saber como faz (relatar, descrever), realizar em 
situações simuladas (demonstrar como faz) e também o grau mais elevado da pirâmide (fazer) 
e deve ser avaliado em todos estes contextos.

A. Portfólio: 
 Portfólio é uma coleção de material, feita por um profissional, que registra e reflete eventos-cha-
ves e processos em suas carreiras, o qual deve ser sempre apresentado a outros para avaliação.
Tem sido progressivamente introduzido como um novo instrumento para avaliação no ensino 
médico, quanto em reavaliação profissional. Sua adoção como método de avaliação é condizente 
com os princípios de aprendizado dos adultos (reflexão em ação, andragogia ou aprendizado 
auto-dirigido, baseado em experiência). 
Os benefícios de um aprendizado baseado em portfólio, nem sempre incluídos em outras formas 
de avaliação, incluem:
• reconhecer e encorajar o aprendizado autônomo e auto-reflexivo.
• basear-se na experiência real do aluno, facilitando a conexão entre teoria e prática
• permitir variação nos estilos de aprendizagem, a serem utilizados segundo a preferência do 

aluno.
• permitir avaliação dentro de uma rede de critérios e objetivos de aprendizagem. 
• poder acomodar evidências de aprendizado numa variedade de diferentes contextos.
• permitir avaliação formativa e somativa, baseada em objetivos de aprendizado externos ou 

auto-determinados
• fornece um modelo de aprendizado perene para contínuo desenvolvimento profissional  

B. Mini-CEX:
O Mini-CEX (mini clinical evaluation exercise), é um método de observação direta da prática 
profissional mediante uma ficha estruturada e com feedback imediato ao estudante. Utilizando 
pacientes reais em vários momentos e por vários observadores. O tempo médio entre a ob-
servação e o feedback são 30 minutos.
Está indicado para avaliar as seguintes competências:
• Habilidade de entrevista clínica
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• Habilidade de Exame físico
• Profissionalismo
• Raciocínio clínico
• Habilidade de comunicação

C. Avaliação estruturada - com instrumento tipo checklist
Consiste em verificar diferentes subitens ou passos que compõem a competência avaliada por 
meio de ação ou comportamento observável. As opções de resposta desta forma de avaliação 
(checklist) são S (sim) ou N (não); ou opções que indicam se a atividade foi exercida completa-
mente (completa, parcial ou ausente) ou corretamente (total, parcial ou incorreta).
São documentados o uso de checklist na avaliação de competências, tais como cuidado com o 
paciente (história clínica, realizar exame físico e procedimentos) e habilidades nas relações in-
terpessoais e de comunicação. Podem também ser usados para autoavaliação de aprendizagem 
baseada na prática. São mais utilizados para prover feedback em “performing a task”.
O desenvolvimento de um checklist requer consenso entre os avaliadores quanto ao com-
portamento esperado, ações a serem desenvolvidas, a seqüência e os critérios para avaliar o 
desempenho. Requer treinamento dos avaliadores para observar o desempenho e o tempo 
esperado para a realização da atividade.

D. Conceito global (global rating) 
Rotineiramente, a competência clínica tem sido avaliada pelos docentes por meio de uma 
nota de conceito, porém esta avaliação na maioria das vezes é subjetiva e está sujeita a erros.  
A literatura oferece como alternativa à nota de “conceito”, o conceito global (global rating), 
utilizado quando se deseja avaliar de maneira retrospectiva, categorias gerais ao invés de com-
portamentos específicos. O instrumento de avaliação quando construído adequadamente pode 
ser uma alternativa válida, confiável e viável na avaliação de competências clínicas de estudantes 
de graduação no ambiente clínico.
Desta maneira, há necessidade da construção de um instrumento que contenha itens clara-
mente especificados, que reflitam a combinação de atributos necessários ao bom desempenho 
profissional. O conceito global deve contemplar itens como qualidade da história, exame clí-
nico, conhecimento médico, julgamento clínico, solução de problemas, hábitos e organização 
do trabalho, comunicação e relacionamento com pacientes e familiares, respeito, capacidade 
de autoreflexão, percepção do contexto, interação com colegas, com docentes e com demais 
profissionais. O aluno deve ser avaliado por diversos docentes, utilizando escala do tipo Likert, 
com descritores explícitos nas extremidades inferiores e superiores. A nota final seria a média 
das notas recebidas em cada um dos itens do instrumento.
As limitações atribuídas ao método são ao avaliar o todo, o docente perde a visão dos distintos 
comportamentos ou habilidades que o compõem, outra limitação é que o índice geral tem baixo 
valor formativo, pois fornece pouca ou nenhuma informação que possa ser usada como feedback. 
Apesar das limitações o uso de um instrumento cuidadosamente elaborado permite ao docente 
expressar sua percepção global dos alunos de maneira mais objetiva e quando em combinação 
com outros métodos de avaliação oferece informações valiosas para os estudantes, avaliadores 
e coordenadores de disciplinas.

E. OSCE (objective structured clinical examination)
Consiste na observação de componentes de um atendimento clínico simulado. Utiliza-se uma 
seqüência de 6 – 12 estações de avaliação com duração de 6 a 15 minutos onde as habilidades 
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são testadas através de tarefas específicas. As competências fundamentais a serem avaliadas em 
cada estação são:
1. Comunicação e interação com pacientes e familiares
2.  Entrevista médica - tomada da história clínica
3.  Exame físico geral e especial
4.  Raciocínio clínico e formulação de hipóteses
5.  Proposição e execução de ações
6.  Orientação e educação do paciente

Pacientes padronizados são utilizados além de manequins, interpretação de dados de casos 
clínicos, exames de imagens e vídeos.
A avaliação em formato de OSCE padroniza a avaliação para todos os candidatos, e tem sido 
utilizada para avaliação formativa e menos frequentemente para avaliação somativa, é um método 
válido, confiável, reprodutível e exeqüível dependendo de planejamento adequado e organização. 
As limitações atribuídas ao método são: alto custo, dispendiosa do ponto de vista de recursos 
humanos (docentes, pacientes simulados) e fragmentação na abordagem dos casos.
Na Faculdade de Medicina da UFG tem sido utilizada na Clínica Médica, Pediatria, no Internato 
e na validação de diplomas para médicos que fizeram o curso em outros países. A coordenação 
do curso sugere que todas as grandes áreas adotem este método. 

F. Avaliação  360O 
Consiste em obter informação de múltiplas fontes que circundam a esfera de influência do 
estudante, sobre seu desempenho em diferentes tarefas. A avaliação 360 O completa inclui 
avaliação dos superiores, pares, subordinados, pacientes e familiares. Muitos avaliadores utilizam 
na avaliação 360 O um questionário para colher as informações sobre o desempenho individual 
nos vários tópicos (trabalho em equipe, comunicação, plano terapêutico, tomada de decisões). 
Muitos avaliadores utilizam escala para medir com que freqüência o comportamento é observado 
(ex. em uma escala de 1 a 5; 5 significa todo o tempo e 1 – nunca). A escala é sumarizada por 
tópicos e todos os avaliadores dão feedback.
Este método de avaliação é mais acurado quando a intenção é dar feedback formativo mais do 
que avaliação somativa. Pode ser utilizado para avaliar as competências gerais de  acadêmicos 
no que se refere à habilidades interpessoais e de comunicação, profissionalismo, e alguns as-
pectos de cuidado ao paciente e prática baseado em sistemas.  É uma excelente opção para as 
atividades na comunidade.
MODELOS DE FICHAS DE AVALIAÇÃO UTILIZADAS PELA UNICAMP (Universidade de 
Campinas) e UNICID (Universidade Cidade de São Paulo)Foram gentilmente cedidas pelos 
professores:Profa. Eliana Amaral – UNICAMP Prof. Valdes Bollela – UNICID.
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PORTFOLIO (modelo utilizado na UNICAMP)

Nome 
UBS
Grupo
Data entrega ___/___/___

Incluir as planilhas de atendimento (do início do curso até a data de entrega do portfólio

  Notas das provas teóricas 

                  1ª prova                              2ª prova                          3ª prova
  

RELATÓRIO DE CASO CLÍNICO 1

Um caso de cada: Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia-Obstetrícia

DATA DO ATENDIMENTO _____/______/______

DOCENTE E/OU TUTOR COM QUEM DISCUTIU ___________________________________

INICIAIS DO PACIENTE_________________   FF/FI _______________

QUEIXA PRINCIPAL E DURAÇÃO________________________________________________

Transcrever o atendimento escolhido para ser objeto do portfólio (anamnese completa, com 
exame físico, HD e conduta)
Ressaltar os aspectos relevantes.
Discutir como foram realizadas todas as HD com argumentos baseados na literatura.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
FONTE BIBLIOGRÁFICA(S) CONSULTADA(S)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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FAÇA UMA AVALIAÇÃO CRÍTICA SOBRE SUA ANAMNESE, EXAME FÍSICO, HI-
PÓTESES DIAGNÓSTICAS E CONDUTA PROPOSTA BASEADA EM LEITURA DE 
LIVRO-TEXTO, SALIENTANDO O QUE PODERIA TER SIDO MELHOR ABORDADO 
OU SUPRIMIDO E POR QUÊ.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

AUTO-CRÍTICA DE APRENDIZADO
Referente ao universo de casos atendidos (planilhas de registro de casos)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Referente às dificuldades enfrentadas e os avanços alcançados __________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Identificação de carências e propostas de resolução (incluindo procedimentos propedêuticos 
clínicos) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Avaliação do portfolio                                Data ____/_____/____

                                                                                    CM            GO            Ped

Organização, apresentação (0-1)   

Completude (0-1)   

Apresentação dos 3 casos clínicos (0-6)   

Auto-crítica do aprendizado (0-2)   

Nota   

Docente   

Comentários para orientação:
Aos docentes e tutores da unidade
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ao aluno
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Portfólio para os alunos da graduação –  Modelo de 
Serviço de Pneumologia FM/UFG

Princípios
1. Constituído pelo próprio graduando, de forma individual
2. Relatar e documentar o caso clínicos de um dos pacientes que foram acompanhados pelo 
acadêmico
3. Realizar uma auto-avaliação do seu trabalho e aprendizagem
4. Possibilitar uma avaliação por parte da disciplina do aprendizado do graduando

1. Capa com identificação do aluno, atividade curricular e instituição;

2. Sumário com indicação do conteúdo

3. Introdução: definição do caso estudado e justificativa da escolha do caso.

4. Apresentação do caso:

a. Identificação do paciente completa;
b. História Clínica
c. Hipóteses diagnósticas 
d. d.   Exames laboratoriais / radiológicos / etc. Aqui você pode colocar fotos dos 

radiológicos e dos exames fundamentais (fotos, xérox).
e.  Evolução: Anotar as evoluções diárias e exames subseqüentes (lembre de 

obedecer às orientações de evolução tipo SOAP contidas no manual do estudante 
de CM; 

f.  Desfecho do caso.

5. Descrição do processo saúde-doença: Descreva os aspectos biológicos, psicológicos, 
sociais, ou de outra natureza, que podem estar relacionados ao desenvolvimento deste 
processo. Não se esqueça de considerar as três dimensões onde ocorre este processo: 
individual, familiar e coletiva. Assim, quando estiver descrevendo um caso de um indi-
víduo, contextualize-o em relação à família e comunidade. Nesta descrição, você deve 
também relatar as intervenções terapêuticas, de prevenção e de recuperação utilizadas 
ou possíveis de serem utilizadas.

6. Discussão sobre a Revisão da Literatura relacionada ao caso (manuscrito, uma lauda por 
tópico)

a. Apresentação do conhecimento atualizado sobre o caso
b. Conclusões sobre o que há de consenso na literatura acerca do assunto
c. Identificação de lacunas no campo do conhecimento a serem investigadas

7. Auto-reflexão: neste momento você discute a sua participação e auto-avaliação no seu 
estágio no serviço de Pneumologia.



33

8. Resumo: cada portfólio deve conter, obrigatoriamente, um resumo de 5 a 7 linhas. Neste 
resumo você deve mostrar habilidade de selecionar os pontos chaves do processo saúde-
-doença e de sua reflexão. Atenção! Este resumo deve ser cuidadosamente trabalhado. 
Deve ser claro, preciso e não deve ser redundante.

9. Parecer do professor a ser acrescentado depois.

Obs: Baseado no Portfólio criado pela disciplina de Nefrologia
Avaliação:
Organização, apresentação ................................................................................................. (0-1)
Completude ........................................................................................................................ (0-1)
Apresentação ....................................................................................................................... (0-6)
Autocrítica do aprendizado ................................................................................................. (0-2)
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Internato em Tocoginecologia
Nome:       RA:      Data:  
Submódulo:   

Atribua as notas 0 (ruim); 1 (razoável); 2 (bom) para cada um dos critérios de análise global, 
lançando o total na média final, que deverá ser transformada em conceito.

ANÁLISE GLOBAL – AG 0 1 2 TOTAL

Conhecimento adquirido (teórico e prático):
- geral
- específico    
Habilidades alcançadas:
- desenvoltura
- técnicas    
Relacionamento profissional:
- com os colegas e docentes
- com outros profissionais
- com pacientes e familiares    
Interação/envolvimento c/ o curso:
- apresentação
- interesse
- assiduidade e pontualidade    
Conceito geral:    

TOTAL    

CÁLCULO DO CONCEITO FINAL NOTA
Conceito final* 

Comentários:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Aprovado (    )  Não aprovado (    )

Examinador (es):______________________________________________________________
(nome/assinatura)

Conceito Estruturado
AVALIAÇÃO DO ALUNO
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LISTA DE VERIFICAÇÃO

CLIMATÉRIO

1. Traje (jaleco ou branco) (0,5)
 [     ] adequado [     ] inadequado

2.Apresentou-se e tratou a paciente pelo nome (0,5)
 [     ] adequado [     ] inadequado

3. Anamnese (2,0)
3.1. Perguntou sobre outros sintoma típicos
insônia [  ] sim [  ] não (0,2) 
habilidade emocional  [  ] sim [  ] não (0,2)
3.2. Sobre o antecedente de hipertensão arterial perguntou sobre uso correto da medicação 
       e/ou perguntou se faz controle/ seguimento clínico  [  ]sim [  ] não (0,2)
3.3. Perguntou sobre uso de outra medicações [  ] sim [  ] não (0,2)
3.4. Perguntou sobre motivo da cirurgia de varizes [  ] sim [  ] não (0,2)
3.5. Perguntou sobre antecedente de diabetes [  ] sim [  ] não (0,2)
3.6. Perguntou sobre antecedente de doença hepática [  ] sim [  ] não (0,2)
3.7. Perguntou sobre antecedente de doença da tireóide [  ] sim [  ] não (0,2)
3.8. Perguntou sobre antecedente de doença da mama [  ] sim [  ] não (0,2)
3.9 Perguntou quantos cigarros fuma por dia [  ] sim [  ] não (0,2)

4. Exames Laboratoriais – solicitou os exames abaixo  ( 2,5 )
4.1. Perfil lipídico  [  ] sim     [  ] não (0,25)
4.2. Triglicérides  [  ] sim     [  ] não (0,25)
4.3. Urina I  [  ] sim     [  ] não (0,25)
4.4. TSH e T4L  [  ] sim     [  ] não (0,25)
4.5. Perfil renal  [  ] sim     [  ] não (0,25)
4.6. Glicemia [  ] sim     [  ] não (0,25)
4.7. Mamografia  [  ] sim     [  ] não (0,25)
4.8. Ecografia pélvica    [  ] sim     [  ] não (0,25)
4.9. ECG                        [  ] sim     [  ] não (0,25)
4.10. Densitometria óssea ou cálcio sérico     [  ] sim     [  ] não (0,25)

5. Checou resultados dos exames trazidos pela paciente  [  ] sim  [  ] não (1,0)

6. Orientações finais (3,0)
6.1. Prescreveu TH  [  ] sim     [  ] não (1,0) *
6.2. Expôs riscos para doenças tromboembólicas (motivo da contra indicação 
      da TH no momento)

HA  [  ] sim     [  ] não (0,1)
Tabagismo  [  ] sim     [  ] não (0,1)
Dislipidemia  [  ] sim     [  ] não (0,1)

6.3. Prescreveu estrogênios tópicos ou lubrificante vaginal [  ] sim   [  ] não (0,2)
6.4. Orientou dieta para reposição de cálcio (1500mg/d) [  ] sim     [  ] não (0,25)
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6.5. Orientou dieta para redução de gorduras [  ] sim     [  ] não (0,25)
6.6. Orientou exercícios regulares [  ] sim     [  ] não (0,25)
6.7. Orientou parar de fumar [  ] sim     [  ] não (0,25)
6.8. Orientou controle da Hipertensão Arterial [  ] sim     [  ] não (0,25)
6.9. Encaminhamento para o clínico/cardiologista [  ] sim     [  ] não (0,25)

7. Impressão geral da habilidade e organização da consulta [ _ _ ]  ( 0,5 )

* Caso prescreva a TH perde os 3,0 pontos dessa parte da questão
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Mini-Avaliação Clínica (Mini-Cex) – Modelo DTG-UNICAMP

Aluno: 

RA       [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

Por favor complete as questões com um “X”

Avaliador: Categoria:   c Docente  c Contratado
                  
Local da  Ambulatório Enfermaria Pronto Atendimento C. Cirúrgico    C. Obstétrico
Avaliação:      c   c          c      c  c

Categoria do      c PF c Pré-Natal c Gineco Geral c Urgência    
Outros problema clínico:              

Caso:   Novo  c Retorno c   Total de mini-Cex prévios:
  
Foco da Consulta História Diagnóstico       Exame físico          Consulta completa
Clínica:                 c        c              c                    c
      

Favor graduar usando Abaixo da  Limite Atingiu a Acima da N/A*
a escala ao lado:  Expectativa  Expectativa Expectativa 
1. Anamnese c c c c c

2. Habilidade no exame c c c c c

3. Habilidade na comunicação c c c c c

4. Raciocínio clinico c c c c c

5. Conduta ética c c c c c

6. Organização c c c c c

7. Atendimento geral c c c c c

* N/A Por favor, marque este se você não observou o comportamento ou se sinta incapaz 
decomentar
Você foi capacitado para usar esta ferramenta de avaliação? 
 c Pessoalmente       c Leu algum guia          c Web/CD rom       c não
  Comentários/feedback:  
                                                                              Tempo de observação 
                                                                      (em minutos) 
                Tempo de feedback 
                             (em minutos)                                                           
Assinatura do aluno: _____________________________________

Assinatura do avaliador: ___________________________    Data: _____/___/___
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Exercício de Mini Avaliação Clínica – Consulta – Modelo UNICID

AVALIADOR: ___________________________________________ DATA: _______________

ESTUDANTE:  _______________________________________________________________

LOCAL:  c Ambulatório  c Enfermaria  Outro: ________________

Situação do paciente ou seu diagnóstico: ____________________________________________

Idade do Paciente: _____ Gênero: _____    Caso Novo               c Retorno

Complexidade:  c Baixa c Média c Alta

Foco:  História clínica      c Exame físico             c Manejo do paciente

Resolução de problemas        c Relações interpessoais

1.  HISTÓRIA CLÍNICA-ANAMNESE:  (não observado)
 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9
        INSATISFATÓRIO                     SATISFATÓRIO                                EXEMPLAR 
____________________________________________________________________________
2.  EXAME FÍSICO (não observado)
 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9
        INSATISFATÓRIO                SATISFATÓRIO                               EXEMPLAR 
____________________________________________________________________________
3.  MANEJO DO PACIENTE (não observado)
 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9
        INSATISFATÓRIO                       SATISFATÓRIO                             EXEMPLAR
4. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (não observado)
 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9
        INSATISFATÓRIO                       SATISFATÓRIO                              EXEMPLAR 
____________________________________________________________________________
    5.  RELACIONAMENTO COM PACIENTES (não observado) 
 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9
        INSATISFATÓRIO                     SATISFATÓRIO                               EXEMPLAR
____________________________________________________________________________
Tempo gasto na avaliação:  observando: ___________ feedback: ____________
Comentários:________________________________________________________
___________________________________________________________________
Estudante:  _______________________ Avaliador:  _________________________
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MINI-CEX:  COMPETÊNCIAS AVALIADAS E DESCRITORES

1. História Clínica-Anamnese
• Estudante apresentou-se ao paciente e deixou-o à vontade
• Deu oportunidade ao paciente de elaborar o apresentar o seu problema de forma integral
• Utilizou habilidades de comunicação (tipo de perguntas, escuta ativa, questões para esclarecer 
a informação, silêncio, comunicação verbal e não verbal) efetivamente.
• Identificou a percepção do paciente sobre seu estado – idéias e diagnóstico do paciente, pre-
ocupações e expectativas.
• Identifica o diagnóstico dentro do contexto social, psico-social e físico

2. Exame Físico
• Realiza o exame físico e identifica os sinais clínicos corretamente
• Utiliza instrumentos diagnósticos de forma competente
• Lava as mãos e utiliza medidas de proteção universais
• Demonstra sensibilidade às necessidades do paciente 

3. Manejo do paciente
• Alcança um entendimento compartilhado com o paciente
• Solicita investigação complementar e interpreta os resultados apropriadamente 
• Negocia um plano terapêutico aceitável com o paciente
• Utiliza terapia medicamentosa de forma racional e custo-efetivo
• Incorpora mudança do estilo de vida no plano terapêutico e aproveita oportunidades para 
fazer orientações de promoção à saúde
• Orienta claramente como será o seguimento (retornos referências)

4. Resolução de Problemas
• Procura informação relevante e específica para construção do diagnóstico diferencial
• Gera hipóteses diagnósticas apropriadas ou identifica o problema
• Procura por sinais físicos específicos que auxilia na confirmação ou não da hipótese diagnóstica 
aventada
• Interpreta e aplica corretamente as informações obtidas do prontuário do paciente 
• Aplica conhecimento básico, comportamental e das ciências clínicas ao problema do paciente
• Reconhece e respeita os limites de sua competência pessoal e profissional
• Demonstra uma abordagem bem organizada para obter e oferecer informações

5. Relacionamento com pacientes
• Mantém relacionamento amigável, mas profissional
• Utiliza-se da empatia para encorajar o paciente a expressar seus sentimentos e impressões
• Suporta o paciente no processo de aceitação da sua condição clínica
• Demonstra uma preocupação de que a atitude do paciente para com o medico pode afetar 
a cooperação entre ambos.
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UNICID – Universidade Cidade de São Paulo
Exercício de Mini Avaliação Clínica – Habilidades – Modelo UNICID

AVALIADOR: ____________________________________________DATA: _______________
ESTUDANTE:  ________________________________________________________________
LOCAL:  
Ambulatório c Enfermaria  c  UE  c   Outro: _________________________

Situação do paciente ou seu diagnóstico: 
____________________________________________________________________________

Idade do Paciente: _____ Gênero: _____    Caso Novo   c              Retorno    c

Complexidade:      c  Baixa     c  Média    c   Alta

Foco:       c    Preparação do paciente               c    Preparação do equipamento            

       Procedimento            Pós procedimento

1.PREPARO DO PACIENTE: (não observado)   
 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9
         INSATISFATÓRIO                        SATISFATÓRIO                             EXEMPLAR
____________________________________________________________________________
2.PREPARO DO EQUIPAMENTO:  (não observado)
 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9
          INSATISFATÓRIO                             SATISFATÓRIO                            EXEMPLAR
____________________________________________________________________________
3.PROCEDIMENTO (não observado)
 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9
          INSATISFATÓRIO                          SATISFATÓRIO                             EXEMPLAR
____________________________________________________________________________
4.PÓS PROCEDIMENTO (não observado)
 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9
          INSATISFATÓRIO                       SATISFATÓRIO                              EXEMPLAR
____________________________________________________________________________
Tempo gasto na avaliação:  observando: ___________ feedback: ____________

Comentários:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Estudante:  ______________________________ Avaliador:  ___________________________
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MINI-CEX: MODELO PARA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES

1. PREPARO DO PACIENTE
- Estudante apresentou-se ao paciente
- Deixa o paciente à vontade
- Explica o procedimento ao paciente
- Explica as indicações, contra-indicações, riscos e benefícios do procedimento.
- Responde a qualquer questão que o paciente possa ter. 
- Assegura ao paciente que o conforto dele(a) durante o procedimento será sua prioridade
  Obtém consentimento do paciente  

2. PREPARO DO EQUIPAMENTO
- Usa medidas de segurança apropriadas
- Escolha apropriada do material ou instrumental necessário
- Escolha apropriada de drogas necessárias

3. PROCEDIMENTO
 - Coloca o paciente na posição correta para o procedimento
 - Realiza o procedimento de forma correta e precisa
-  Explica passo a passo o que está fazendo   
-  Não causa dano desnecessário ao paciente   

4. PÓS PROCEDIMENTO 
-  Mantém o paciente em observação se for necessário
-  Agenda retorno para avaliar paciente se necessário
-  Referencia o paciente quando indicado.
-  Explica ao paciente os cuidados necessários após o procedimento  
-  Orienta medidas preventivas.
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3.3 FEEDBACK

O feedback aos alunos é uma importante tarefa do docente e uma valiosa ferramenta para o 
processo ensino-aprendizagem. Consiste em relatar o desempenho dos alunos em suas ativi-
dades, reforçando comportamentos positivos, apontando erros. O feedback incentiva reflexão 
crítica e o aprendizado  autoconduzido auxilando o aluno a melhorar seu desempenho.
Características de um feedback efetivo
- Há necesidade de um ambietne adequado e de se estabelecer uma relação de confiança entre 
o aluno e o professor.
- O feedback dever ser:
• Assertivo e específico – A comunicação dever ser objetiva, clara e direta. Deve-se abordar 
determinado comportamento e seu impacto positivo ou negativo e sugestões de comporta-
mentos alternativos. Deve-se indicar com clareza os desempenhos adequados  e aqueles que 
o aluno pode  melhorar.
• Descritivo – Deve-se evitar julgar comportamentos.
• Respeitoso – O repeito mútuo às opiniões e ao consenso compartilhado sobre comporta-
mentos que devem ser  modificados tornam o feedback efetivo.
• Oportuno – O feedback tem melhor resultado quando é feito logo após a situação ou com-
portamento que o motivou e em ambiente reservado. 
• Específico - É fundamental que o docente indique claramente os comportamentos nos quais o 
aluno está tendo bom desempenho e aqueles nos quais ele pode melhorar. Exemplos e revisão 
dos fatos ocorridos contribuem para que o aluno reflita honestamente sobre seu desempenho.
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ANEXO 4

INTERDISCIPLINARIDADE NO CURRÍCULO MÉDICO

Um novo modelo de atenção à saúde tem sido proposto e para isso são necessárias mudanças 
no sistema de formação dos profissionais de saúde. Os projetos curriculares integrados fazem 
parte dessa estratégia de mudança.

Saúde é considerada uma área eminentemente interdisciplinar e a integração de disciplinas no 
âmbito dos cursos que preparam recursos humanos para atuar nesse campo, certamente poderá 
levar à formação de profissionais mais comprometidos com a realidade de saúde e com a sua 
transformação.

A interdisciplinaridade é considerada uma interrelação e interação das disciplinas a fim de atingir 
um objetivo comum. Nesse caso, ocorre uma unificação conceitual dos métodos e estruturas 
em que as potencialidades das disciplinas são exploradas e ampliadas. Estabelece-se uma in-
terdependência entre as disciplinas, busca-se o diálogo com outras formas de conhecimento e 
com outras metodologias, com o objetivo de construir um novo conhecimento. Dessa maneira, 
a interdisciplinaridade se apresenta como resposta à diversidade, à complexidade e à dinâmica 
do mundo atual

A estrutura interna deste currículo é indutivo-teórica, implicando na seleção e ordenação de 
objetos ou assuntos extraídos da realidade da profissão. O que se estimula nos alunos não é a 
memorização passiva de dados e sim a investigação e compreensão dos problemas, a construção 
do seu conhecimento através da participação ativa neste processo de aprendizagem.
Essa estrutura curricular depende de muitos fatores, incluindo o currículo existente, a experi-
ência dos professores, a estrutura organizacional da escola médica, os objetivos do currículo. 
Entendemos a importância da interdisciplinaridade na Faculdade de Medicina/UFGo, no que 
diz respeito a relação existente entre as diversas áreas para uma melhor interação profissional. 

O passo inicial já foi dado. Temos a disciplina Práticas Integradoras, estabelece um vínculo entre 
o ciclo básico e a clínica medica e, mais recentemente, a  Pediatria, após inserção no PET  Saúde 
em 2009, passou a atuar  ligada  à Saúde Coletiva IV. Os professores trabalharam em conjunto 
na elaboração e apresentação do plano de curso. Conceitos e conteúdos foram revistos e reor-
ganizados de uma forma global, de modo que atividades, práticas e teóricas, fossem realizadas 
de forma compartilhada. Até o momento, a experiência tem se mostrado bastante positiva. 
Sugerimos que os departamentos trabalhem inicialmente com uma base  interdisciplinar, através 
da comunicação entre distintos especialistas e profissionais, bem como montando um sistema 
que produza um compartilhamento de responsabilidades pelas ações definidas em conjunto.
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ANEXO 5

ESTRATÉGIAS PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DAS DIRETRIZES

< Discussão na plenária da Comissão de Educação Médica da FM/UFG, com participação ampla 
de representantes de todas as áreas que compõem o Curso de Medicina.
< Submissão do Documento ao Diretor e ao Conselho Diretor da FM/UFG.
< Discussão ampla nos Departamentos.
< Discussão particularizada e detalhada com os Coordenadores de Ensino de cada Departamento.
< Desenvolvimento das seguintes ações na Comissão de Educação Médica da FM/UFG:
P Promoção de Cursos/Oficinas de Desenvolvimento Docente pertinentes à implantação das 
diretrizes, com presença imprescindível dos Coordenadores de Ensino e docentes, em especial 
os recém-admitidos.
P Avaliação continuada e sistematizada do processo ensino-aprendizagem da Disciplina/Depar-
tamento.
P Criação de Assessoria de Ensino na Comissão de Educação Médica da FM/UFG para atender 
Coordenadores e professores, visando prioritariamente implantação das diretrizes.
P Organização de acervo bibliográfico da Comissão de Educação Médica da FM/UFG em espaço 
físico definido na FM/UFG.
P Divulgação no “site” da Faculdade de Medicina das ações pertinentes à implantação das Di-
retrizes bem como da atuação da Comissão de Educação Médica.
P Divulgação das ações, entre os discentes, através dos representantes Discentes da Comissão 
de Educação Médica.
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