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Caro preceptor,
Obrigado pelo interesse em participar como preceptor da Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A sua atuação torna possível o
nosso Programa de Ensino e Treinamento para Preceptores.
Você está recebendo o Manual do Preceptor – 2ª edição, revisado por
seus autores e organizadores. Capítulos foram acrescentados e outros
aperfeiçoados para auxiliar, ainda mais, nos desafios cotidianos da
preceptoria.
Nas próximas páginas, estão disponíveis informações sobre variados
temas vivenciados pelos preceptores nos diversos serviços de todo
o país. Nossa ideia é que este manual seja atualizado e aperfeiçoado
constantemente. Para isso, contamos com sua fundamental contribuição,
enviando-nos críticas e sugestões.
Contato para informação:
Al. Lorena, 427 • 14º andar • Jardim Paulista • CEP 01424-000
São Paulo • SP • (11) 2137-5400 • E-mail: preceptores@sbot.org.br
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FALA DO PRESIDENTE
Prezado preceptor,
Dando continuidade ao projeto iniciado pela Comissão de Preceptores
da SBOT em 2015, você recebe agora a 2ª Edição do Manual do Preceptor.
As discussões geradas nos eventos realizados pela comissão, como
o Fórum de Preceptores e o CAPOT (Curso de Aperfeiçoamento do
Preceptor em Ortopedia e Traumatologia), além do retorno recebido sobre
o primeiro manual, possibilitaram uma atualização relevante da obra.
Revisada por seus autores e organizadores, capítulos foram acrescentados
e outros aperfeiçoados para auxiliar, ainda mais, nos desafios cotidianos
da preceptoria.
Mais uma vez, a Comissão de Preceptores da SBOT, liderada pelo seu
presidente, Sandro Reginaldo, nos traz uma importante ferramenta para
o aprimoramento do exercício profissional e, consequentemente, da
ortopedia no Brasil.
Esperamos que este novo projeto seja de grande relevância para sua
prática diária. Seguimos, assim, a caminhar juntos na busca pela qualidade
constante e valorização da nossa profissão.
Um grande abraço,

Luiz Antonio Munhoz da Cunha
Presidente SBOT 2016
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COMISSÃO DE
PRECEPTORES (COP)
Membros
• Sandro da Silva Reginaldo (GO) - Presidente
• Alexandre Fogaça Cristante (SP) - Vice-Presidente
• Carlos Fernando Pereira da Silva Herrero (SP) –
Secretário-Executivo
• Paulo Silva (GO) - Secretário-Adjunto
• Aloísio Fernandes Bonavides Junior (DF)
• Mauricio Wanderley Moral Sgarbi (SP)
• Nauro Hudson Monteiro (MT)
• Oswaldo Guilherme Nunes Pires (SP)
• Wagner Nogueira da Silva (MG)

Missão
Valorizar o médico preceptor. Oferecer condições de educação médica
continuada por meio de treinamento profissional. Aprimorar a formação
mais científica, ética e moral de profissionais da Ortopedia e da
Traumatologia ao realizarem a formação de médico residente.

Visão
Fortalecer-se como comissão permanente da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), gerando condições dignas e
éticas de exercício profissional dos médicos preceptores em Ortopedia
e Traumatologia.
17
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Valores
Defender o respeito para com o médico preceptor, com ênfase na sua
formação humana ética, além da valorização do seu papel na formação
do médico residente.

Objetivos
A Comissão de Preceptores foi idealizada com o intuito de cuidar e
acompanhar a carreira de preceptor e as atividades da preceptoria em
Ortopedia e Traumatologia.
Tem por objetivos a formação, a coordenação, o planejamento e a
supervisão do médico preceptor em Ortopedia e Traumatologia, assim
como o planejamento e o calendário dos treinamentos e programas de
ensino voltados aos médicos preceptores.

Atividades
Fórum de Preceptores
O Fórum de Preceptores é realizado anualmente e conta com a presença
de médicos preceptores de todos os serviços de residência médica
credenciados pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Foi
realizado pela primeira vez em 2009, na gestão do Dr. Romeu Krause (PE).
Em 2016, teve sua oitava edição consecutiva.
A programação do fórum compreende temas abordados pelas Comissões
de Preceptores (COP), de Ensino e Treinamento (CET) e de Educação
Continuada (CEC) da SBOT. O objetivo do fórum é reunir preceptores de
todos os centros formadores do país e transmitir os fundamentos das
comissões da SBOT.
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Curso de Aperfeiçoamento do Preceptor
em Ortopedia e Traumatologia (CAPOT)
O Curso de Aperfeiçoamento do Preceptor em Ortopedia e Traumatologia
(CAPOT), desenvolvido pela Comissão de Preceptores (COP) em conjunto
com a Comissão de Ensino e Treinamento (CET), tem por objetivo
aprimorar a capacidade de atuação do médico preceptor em suas
diversas competências. O 8º capítulo deste manual aborda os aspectos
relacionados ao curso e todas as suas aplicações.

Manual do Preceptor
É de responsabilidade da Comissão de Preceptores da SBOT a criação,
organização, atualização e distribuição do Manual do Preceptor. A primeira
edição foi lançada em 2015, durante o 47º CBOT, e enviada a todos os
serviços credenciados da SBOT.
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• O QUE É UM PRECEPTOR?
• DIREITOS E DEVERES DO PRECEPTOR
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O QUE É UM PRECEPTOR?
Carlos Fernando Pereira da Silva Herrero
Sandro da Silva Reginaldo
O preceptor é um profissional da área médica envolvido no treinamento
do médico residente. A principal função do preceptor é ensinar o exercício
da profissão por meio de instruções formais e com determinados
objetivos e metas. Entre suas características marcantes, devem estar
conhecimentos e habilidades clínicas, bem como atitudes profissionais
científicas, morais e éticas condizentes, pois a preocupação fundamental
do preceptor envolve os processos de ensino e de aprendizagem durante
o desenvolvimento das habilidades profissionais.
O preceptor tem o papel de suporte, como mediador e facilitador, para
ajudar o profissional em formação a adquirir mais confiança e segurança
em suas atividades profissionais, reforçando as já adquiridas no processo
de sua formação. Além disso, o preceptor deve servir de modelo e
exemplo para o profissional recém-graduado, principalmente no que diz
respeito ao comportamento científico, ético e moral.
Fonte: Regimento interno da Comissão de Ensino e Treinamento (CET)

CAPÍTULO 7 - DOS PRECEPTORES
7.1. Será considerado Preceptor aquele que desenvolver atividade de
ensino junto ao Residente/Especializando.
7.2. O Preceptor de Programa credenciado pela SBOT deverá ter as
seguintes qualificações:
7.2.1. Estar devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina.
7.2.2. Ser membro titular quite da SBOT.
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DIREITOS E DEVERES DO PRECEPTOR
A função de preceptor deve ser executada por médicos portadores
de Certificado de Residência Médica da área ou especialidade e deve
distinguir-se por elevado senso ético, moral e científico.
O dever do preceptor envolve a supervisão, treinamento e ensino de
médicos residentes. Tem como objetivo sua capacitação para o exercício
da profissão por meio uma formação científica, ética e moral adequada.
Por não estarem ainda bem definidos, os direitos do preceptor são um
dos objetivos da Comissão de Preceptores da SBOT e compreendem
garantir ambiente adequado de trabalho, reconhecimento e remuneração
digna de um profissional qualificado.
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LEIS E REGULAMENTOS
RELACIONADOS COM A
PRECEPTORIA
• RESPONSABILIDADE JURÍDICA DO PRECEPTOR
• RESPONSABILIDADE ÉTICA DO PRECEPTOR
• ASPECTOS DISCIPLINARES DA
RESIDÊNCIA MÉDICA
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RESPONSABILIDADE JURÍDICA DO PRECEPTOR
Adriana Turri Joubert
Ao longo da história, a figura daquele médico experiente, capaz de passar
ensinamentos ao aprendiz, recebeu as mais variadas atividades: professor,
mentor, tutor, supervisor e preceptor. Cada uma dessas terminologias está
relacionada a uma enorme gama de funções, atividades e intervenções no
exercício da medicina, desde a graduação até a residência. Independente
da atuação sobre o preceptor, importa destacar que ele tem uma
fundamental atuação na formação médica, tendo em vista seu papel
educador na arte de unir teoria e prática ao atendimento médico.
Como já ressaltou tantas vezes a Profª. Drª. Maria do Patrocínio Tenório
Nunes em suas palestras, quando ocupava a Secretaria Executiva da
Comissão Nacional de Residência Médica, “preceptor é o profissional
que ensina, supervisiona, orienta e conduz o aluno na prática da futura
profissão. Ser um preceptor é uma honra, pois somos modelo e referência
para os residentes. Temos a responsabilidade de mostrar aos novos
profissionais as boas práticas da profissão, de proporcionar mudanças na
mentalidade e de incentivar o residente a ser um diferencial na área em
que atua”.
Com igual propriedade, João Carlos de Lima, editor-chefe da revista do
Médico Residente, publicação oficial do Conselho Regional de Medicina
do Paraná, já salientou: “O preceptor de residência médica representa,
no contexto da residência médica, uma ponte entre o médico residente
e o serviço de residência médica, desempenhando um papel seminal
de supervisão e com grande responsabilidade de estar sempre ao lado
do médico residente, oferecendo uma orientação segura para aprimorar
habilidades técnicas e treinar seus conhecimentos; contribuir para a
formação humanística, ética e de valores morais nas suas competências,
atitudes e comportamentos”.
Partindo da premissa que a preceptoria envolve o binômio acompanhamento e supervisão do médico em treinamento, grande questão sempre
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vem à tona: responde o preceptor pelos atos deste especializando? Quais
são os limites desta responsabilidade?
Amparada em lei, a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM)
relaciona quais os requisitos que devem conter o Regulamento do
Programa de Residência Médica. Dentre eles, cabe destacar o item “d”
do art. 23 da respectiva Resolução nº 2º/2005: “A supervisão permanente
do treinamento do residente por médicos portadores de Certificado de
Residência Médica da área ou especialidade em causa ou título superior,
ou possuidores de qualificação equivalente, a critério da Comissão
Nacional de Residência Médica, observada a proporção mínima de um
médico do corpo clínico, em regime de tempo integral, para 06 (seis)
residentes, ou de 02 (dois) médicos do corpo clínico, em regime de tempo
parcial, para 03 (três) médicos residentes.”
Diante da formação e necessária dedicação, o grande anseio daqueles
que militam na função educadora é que a preceptoria seja remunerada.
Para tanto, o caminho é o empenho junto aos legisladores a fim de que
disponham sobre o assunto, tornando-o obrigatório através de lei.
Antes de passarmos à responsabilidade do preceptor em relação aos atos
do residente, é oportuno um parênteses sobre o significado de “residente”,
pois o termo na lei está restrito apenas àqueles que realizam a residência
médica do Ministério da Educação (MEC). Portanto, pensando no universo
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, nos respectivos
serviços credenciados para a preparação daqueles que pretendem obter
o concorrido Título de Especialização em Ortopedia e Traumatologia
(TEOT), a melhor forma de designá-los é chamá-los de “especializando”
ou “pós-graduando”.
Então, para que saibamos quais as responsabilidades do preceptor, cuja
função e importância nos Serviços Credenciados da SBOT é a mesma
daquela exercida na Residência MEC, é preciso definir quais são os limites
de atuação do especializando. Ou seja, ele pode realizar atos médicos sem
assistência do preceptor? Ele está isento de responsabilidade pela prática
dos respectivos atos? Partindo do pressuposto de que a residência médica,
nos termos da já citada lei - conceito estendido aos serviços credenciados
da SBOT, é “modalidade de pós-graduação, caracterizada por treinamento
25
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em serviço, dentro de instituição médica, sob a orientação de médicos
de notório saber e qualificação”, cabe concluir que o especializando não
deve assumir atribuições sem supervisão. Ao contrário, ele deve atuar
desde que tenha um preceptor diretamente responsável pelo treinamento.
Paradoxalmente, porém, apesar de estar em treinamento, o especializando
é médico, graduado em medicina e portador de CRM, que lhe configura o
direito de exercer a profissão. Portanto responsável ético e judicialmente
se prejudicar a saúde do paciente. Significa dizer que, apesar de estar em
aprendizagem, sob orientação e supervisão, ele deve ter conhecimentos
necessários para tratar a vida humana. Assim, ao prestar atendimento, ele
assume a responsabilidade direta pelos atos que pratica, não podendo, a
exemplo de qualquer médico, jamais atribuir seus insucessos a terceiros,
nos termos do Art. 6º do Código de Ética Médica.
No que diz respeito à responsabilidade do preceptor em relação aos atos
daquele que está sob supervisão, esta é peculiar à função da preceptoria
em si. Implica, como consequência, na chamada responsabilidade
compartilhada. Vale dizer que cada membro de uma equipe traz consigo
a corresponsabilidade pelos atos praticados na instituição. Assim, tanto
o especializando quanto o preceptor estão passíveis de responder
ética e judicialmente pelos atos médicos realizados na medida da
responsabilidade definida a cada um por cada esfera judicante, seja no
Conselho Regional de Medicina ou no Poder Judiciário.
Portanto, diante do dano resultante de ato praticado pelo pós-graduando,
caberá ao julgador compreender se ele estava habilitado para tal
prática ou não, e se o preceptor o supervisionou como deveria. Todas
estas averiguações são de extrema importância para a demarcação
da culpabilidade.
Citando parecer do Conselho Federal de Medicina (CFM), seguindo
a tendência dos tribunais sobre responsabilidade civil do médico
plantonista e residente: “A responsabilidade via de regra é pessoal, assim
o residente responderá pessoalmente pelos seus atos. Eventualmente,
o preceptor poderá responder solidariamente pelo dano causado pelo
médico residente (certo é que a atribuição da responsabilidade de cada
profissional será analisada pormenorizadamente no caso concreto)”.
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Por fim, citando Délio José Kipper, vice-presidente da Sociedade Brasileira
de Bioética, “É necessária a recomendação de que as instituições,
sistematicamente, se questionem se os residentes não estão sendo
obrigados a realizar tarefas para as quais não estão preparados, não só
para protegê-los, mas também para ter uma atitude humana com aqueles
que estão sendo preparados para serem humanos com seus pacientes”.
Referências:
- Nunes MPT. Palestra no Hospital Universitário.
- Simões JC. O preceptor de Residência Médica.
- Lei 6932/81 – Residência Médica.
- Resolução CNRM nº 2, de 7 de julho de 2005.
- CFM. Parecer Responsabilidade Civil do Plantonista
e Médico Residente.
- Kipper DJ. Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de
Ética Médica.
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RESPONSABILIDADE ÉTICA DO PRECEPTOR
Anastácio Kotzias Neto
Flávio Faloppa
Instituída pelo Decreto n°. 80.281, de 5 de setembro de 1977, a
residência médica é definida pelo Ministério da Educação como “uma
modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a
forma de curso de especialização. Funciona em instituições de saúde,
sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética
e profissional”. Considera a residência médica como padrão ouro dos
cursos de especialização (BRASIL, 2008), e, segundo Sampaio (1984),
ela se consolidou como a melhor forma de capacitação profissional em
nosso meio.
Do ponto de vista da legislação da Residência Médica, a relação do
médico residente com seu preceptor é regulamentada pela Lei nº 6.932,
de 07 de julho de 1981, artigo 1º, e pela Resolução CNRM nº. 4/78, (artigo
5º, alínea “d”).
A Lei 6.932, de 07 de julho de 1981, prevê em seu artigo 1º que a “Residência
Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a
médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por
treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições
de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos
de elevada qualificação ética e profissional”.
A Resolução CNRM nº 4/78, Art. 5º, alínea “d”, diz que: “A supervisão
permanente do treinamento do Residente por médicos portadores de
Certificado de Residência Médica da área ou especialidade em causa
de título superior, ou possuidores de qualificação equivalente, a critério
da Comissão Nacional de Residência Médica, observada a proporção
mínima de um médico do corpo clínico em regime de tempo integral para
6 (seis) residentes, ou de 2 (dois) médicos do corpo clínico em regime de
tempo parcial para 03 (três) médicos residentes.”
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A Residência Médica pode ser analisada e avaliada em seus múltiplos
fatores sob inúmeros enfoques. Dentre eles, o papel do preceptor, motivo
deste sucinto texto.
Na história da educação médica, pode-se notar de maneira permanente
e presente a figura de um profissional mais experiente na área, que
auxilia e orienta um outro colega que inicia sua formação. A ele cabe o
planejamento, controle, condução, orientação e estímulo ao estudo,
raciocínio clínico e postura do residente. Ao mesmo tempo, ele analisa e
avalia seu desempenho na execução de suas tarefas, sua evolução técnica
e seu comportamento na relação entre os colegas, outros profissionais e,
em especial, com o paciente. O médico em treinamento recebe de seu
instrutor as condições para desenvolver suas aptidões técnicas por meio
de elementos que permitam construir e ampliar seus conhecimentos e
exemplos de conduta a influir na sua formação moral e ética.
A relação entre médicos deve ser pautada no respeito, consideração
e solidariedade. Não permitindo que seu trabalho seja explorado por
terceiros e não podendo se eximir de denunciar atos que contrariem os
postulados éticos. Neste sentido, o Código de Ética Médica (RESOLUÇÃO
CFM nº. 1.931/2009) estabelece nos seus artigos 3º, 50, 56, 78, 80 e 107
as normas quanto ao comportamento do médico:
Art. 3º - “Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico
que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham
assistido o paciente”.
Art. 50 – “Acobertar erro ou conduta antiética de médico.”
Art. 56 – “Utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus
subordinados atuem dentro dos princípios éticos”.
Art. 78 – “Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo
profissional e zelar para que seja por eles mantido”.
Art. 80 – “Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional
que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade;”
29

manual_do_preceptor_juan.indd 29

09/02/17 16:04

Art. 107 – “Publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha
participado; atribuir-se autoria exclusiva de trabalho realizado por seus
subordinados ou outros profissionais, mesmo quando executados sob
sua orientação, bem como omitir do artigo científico o nome de quem
dele tenha participado.”
A obediência a esses critérios oferece a todos os envolvidos a harmonia
e as condições de trabalho necessárias no sentido de proporcionar ao
preceptor situação para bem orientar e qualificar o residente com o
empenho, e o compromisso de exercer suas funções com o máximo de
sua capacitação e desprendimento.
Cabe lembrar que o preceptor deve estar consciente de sua
responsabilidade compartilhada com o residente na prática do ato médico
realizado durante o treinamento desenvolvido pelo mesmo no Programa
de Residência Médica.
Botti e Rego (2011) consideram que “ser educador é a função primordial do
preceptor, identificando as oportunidades de aprendizagem, os cenários
de exposição, tornando sua prática uma possibilidade para ensinar o
residente. Não atua apenas como um facilitador, pois é também um bom
médico. Ele mostra ao residente como se faz. Então funciona como uma
vitrine de atributos técnicos e relacionais, tendo habilidades pedagógicas,
o que o permite trocar e construir conhecimentos, contribuindo para a
formação de cidadãos”. Pode-se concluir, parafraseando Pierret (1999,
p. 311), para quem “esses homens não falam em nome de uma geração,
mas em seu nome para uma geração”.

		Referências:
		 - BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino
		 Superior Residência Médica Lato Sensu. Disponível em:
		 <http://portal.mec.gov.br/sesu>. Acesso em: 12 de jul.2016.
		 - SAMPAIO, S.A.P. A implantação da residência médica no
		 Hospital das Clínicas: 40 anos de história. ESTUDOS FUNDAP.
		 Residência Médica. São Paulo, p. 4-32, 1984.
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- CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. Resolução CFM nº 1.931 de 17
de setembro de 2009/ Conselho Federal de Medicina –
Brasilia: Conselho Federal de Medicna, 2010.
- BOTTI, SHO, REGO, STA. Docente-clínico: o complexo papel
do preceptor na residência médica. Physis Revista de Saúde
Coletiva, Rio de Janeiro, 21 [1]: 65-85, 2011
- PIERRET, J. Contexto social, condi..es da pesquisa e postura

		 dos entrevistados. Caderno CRH, v.30/31, p. 297-318, 1999.
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ASPECTOS DISCIPLINARES DA RESIDÊNCIA MÉDICA
Mauricio Wanderley Moral Sgarbi
Aloísio Fernandes Bonavides Júnior

“O autorrespeito é a raiz da disciplina;
a noção de dignidade cresce com a
habilidade de dizer não a si mesmo”
(Abraham Lincoln)

Introdução
A Comissão de Preceptores (COP) da Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia (SBOT) reúne preceptores de todo o Brasil no seu
fórum anual. Temas como a profissionalização do preceptor, técnicas
de ensino médico e a prova de título de especialista são discutidos com
muito entusiasmo. Curiosamente, além desses assuntos, sempre chama
a atenção que os principais debatedores do fórum - os preceptores
indicados por todos os serviços do Brasil - sugerem em todos os eventos
a discussão de um tema controverso: os aspectos disciplinares da
residência.
Se considerarmos que os residentes são médicos que deliberadamente
escolheram a especialidade e que precisam se dedicar para serem
profissionais com espaço no difícil mercado de trabalho, o aspecto
disciplinar será a última coisa a preocupar os preceptores. Não é o
que ocorre na prática. Pelo que observamos nas edições do Fórum de
Preceptores e em conversas informais entre os preceptores, a necessidade
de implantação de “medidas administrativas” (“punições”, de forma
simplista) é a realidade que encontramos na grande maioria dos serviços
para situações como maus resultados em avaliações, atrasos em aulas/
plantões e problemas na relação interpessoal.
A Comissão de Preceptores discute esse tema desde a sua criação.
Experientes preceptores de diversas comissões, assim como os
educadores consultados pela SBOT, não têm uma receita pronta para lidar
com esse díficil aspecto da residência.
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A literatura sobre o tema no ensino básico, médio e superior é repleta
de publicações, mas o que fazer na residência médica? Nessa situacão,
o professor/preceptor lida com profissionais regidos pelos Conselhos
Regionais de Medicina (CRMs) e estão sujeitos a todas as penalidades
previstas no Código de Ética Médica. Além disso, o Ministério da Educação
fornece as portarias com regimentos, semelhantes aos da SBOT, com
as penalidades que podem ser impostas aos residentes (ver também o
capítulo Regras da CET deste manual):
1) advertência verbal;
2) repreensão por escrito;
3) suspensão;
4) eliminação.
No dia a dia de uma residência, o que parece simples, seguir ao “pé da
letra” a determinação de regimentos da SBOT e Ministério da Educação,
fica sujeito a condutas individualizadas em situações como as abaixo,
enfrentadas por um hipotético preceptor de residência:
• “Meu residente não estuda. Pergunto para ele, nos seminários e reuniões
clínicas, situações simples do tema abordado e ele sempre refere que não
estudou!”
• “Toda aula agendada para as 7h da manhã, ele chega 15
minutos atrasado!”
• “A enfermeira-chefe do centro cirúrgico teve um desentendimento com
o residente por causa de um aviso de cirurgia!”
• “O R1 discutiu com o R2 porque perderam uma radiografia do paciente!”
• “O R3 insiste em não passar o caso para o médico assistente mesmo
após determinação da chefia e pede para o R2 fazer seu serviço!”
Quais das situações acima mereceria uma punição? Podemos dar uma
advertência verbal formal na primeira vez que cometerem algum dos erros
acima? Duas situações como as sugeridas já valem uma repreensão por
escrito? Não nos esqueçamos que a terceira “medida” a ser tomada é
a suspensão, e, após a suspensão, o residente fica como falamos no
jargão do futebol: “pendurado”. Para complicar, se o severo preceptor já
puniu algum residente por chegar 15 minutos atrasado, ele expulsará um
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residente que ja teve uma suspensão e está “pendurado” porque cometeu
igual infração?

Entendendo o Comportamento do Residente
Especialidades cirúrgicas como a Ortopedia e Traumatologia são física,
psicológica, cognitiva e emocionalmente demandantes. O treinamento
cirúrgico envolve dedicação, tempo e esforço do residente, o qual, no
período de seu aprendizado, passa a dedicar mais tempo ao hospital do
que à família e ao lar (sua rede de apoio). É um período difícil e desafiador
para ele, e os problemas de comportamento podem aparecer em
indivíduos com uma estrutura psíquica mais fragilizada.
A literatura inglesa tem adotado o termo “residente-problema”, o qual
descreve o residente que interfere de alguma forma no funcionamento
da residência, não realizando os seus deveres de forma apropriada
e com condutas de indisciplina. Um único residente-problema pode
comprometer toda a estrutura da residência, desde os preceptores,
outros residentes, pacientes, até afetar todo o serviço. O preceptor
deve diagnosticar e monitorar a evolução desse tipo de residente,
estabelecendo normas e ações disciplinares. Residentes-problema
podem danificar a credibilidade, a moral e a reputação do programa
de residência. A indisciplina faz parte do residente problema. É a
inadequação para cumprir as obrigações e os objetivos do programa de
residência, promovendo uma zona de atrito com os que o cercam.
É possível prevenir o aparecimento desse tipo de residente? Os atuais
métodos de seleção de residente no Brasil, com raras exceções, não
apresentam padrões de alta confiabilidade e validade, pois privilegiam,
às vezes, mais o aspecto cognitivo. O lado emocional e psicológico no
âmbito da atitude muitas vezes está escondido. Já durante a residência,
alterações comportamentais, estados de ansiedade ou depressão e
burnout são expostos muitas vezes como indisciplina e não entendidos em
sua origem. Aí surgem os primeiros conflitos nas relações interpessoais com
os seus preceptores. O burnout tem uma espoliação emocional grande
com despersonalização, levando ao absenteísmo e desmotivação. É um
estado de incapacidade para produzir um efeito desejado. Pontuações
baixas em entrevistas de seleção de residentes que valorizam os aspectos
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pessoais mostram correlação com os problemas de indisciplina durante a
residência. Cartas de apresentação de professores da graduação médica
com baixa avaliação também se correlacionam com o aparecimento de
residentes-problema.
Como evitar os residentes potencialmente indisciplinados ou com
problemas psicológicos nas provas de seleção? Através de um processo
seletivo mais abrangente, não restrito apenas ao cognitivo, mas constando
entrevistas, cartas de apresentação e provas de habilidades. Um fator
de risco alto para a indisciplina ou inadequação durante a residência é o
antecedente de doenças pregressas.
Indivíduos indisciplinados e com alterações de comportamento durante
a residência médica apresentam maior incidência de problemas durante
a prática médica pós-residência, com taxas maiores de infrações legais.
Mas qual é a causa mais comum da indisciplina? A indisciplina pode
acontecer em qualquer ambiente social com patamares distintos de
autoridade. O conflito é parte integral e frequente nos processos de
aprendizagem e ensino. Muitas vezes há contestação entre o residente
e o preceptor. Isso segue uma linha normal e com o tempo ocorre
uma adaptação, com resolução e ajuste da convivência. As diferenças
geracionais também estão relacionadas aos atritos que, porventura,
possam existir. Indivíduos da geração Y - os nascidos depois de 1982muitas vezes se opõem à visão workaholic de seus preceptores e
professores mais velhos, com uma compreensão do mundo diferente.
Além dos problemas psicológicos, previamente relacionados, podem
haver fatores secundários bastante conhecidos: privação, com horas
de trabalho exaustivas; distração acentuada; dependência de drogas e
outras doenças que não as mentais.
Algumas características fazem parte de um checklist do residenteproblema com alto risco para indisciplina:
• Chega sempre atrasado nas aulas, reuniões clínicas, visitas de enfermaria
e cirurgias;
• É mal formado em profissionalismo na graduação médica;
• Não cumpre suas tarefas básicas;
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• Tem discussões habituais com a enfermagem, pacientes, staff médico e
colegas residentes;
• Tem comportamento agressivo com pacientes;
• Apresenta excessiva informalidade no trato com os preceptores, com
quebra da hierarquia;
• Adoece com frequência, com alto grau de absenteísmo;
• Abusa nos agrados aos chefes em busca de vantagens;
• Veio transferido de um ou mais serviços de residência;
• Briga com os outros residentes por cirurgias e procedimentos;
• Fala mal dos outros com críticas pejorativas e é desrespeitoso;
• Reclama sempre dos plantões ou outras atividades corriqueiras obrigatórias;
• Não estuda os temas discutidos e vai mal nas provas;
• Usa drogas psicoativas de forma fortuita ou com dependência;
• Fica constantemente de mau humor, com alterações comportamentais
evidentes;
• Se veste de forma incompatível e denota despreocupação com a
aparência física e higiene;
• Monitora a atividade de outras pessoas, quase sempre gravando e
fotografando;
• Expressa fascínio por armas ou artefatos explosivos e anda armado em
alguma ocasião;
• No caso de ser residente homem, assedia as mulheres do hospital, indo
desde as frases jocosas até comportamentos inadequados;
• Exerce bullying em seus colegas;
• Tem atitudes preconceituosas no trato com os indivíduos em seu local
de trabalho;
• Usa linguagem inapropriada, com tendência às palavras obscenas;
• Tem introspecção ou extroversão em demasia;
• Apresenta dificuldade acentuada em trabalhar em equipe;
• Insensível com o sofrimento alheio de tal forma a fazer piadas com o
drama dos pacientes.

Como Agir com o Residente Indisciplinado?
A Comissão de Preceptores (COP) sugere aos preceptores algumas
medidas que facilitam a relação com os residentes e garantem um bom
andamento disciplinar:
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1) A primeira reunião com os residentes novos é talvez a mais importante,
o momento exato de demonstrar que existem regras. Residentes que
ingressem após os colegas da primeira chamada para ocupar as vagas
oferecidas devem igualmente participar, mesmo que individualmente,
desta primeira reunião com o preceptor.
2) O preceptor deve conhecer o regulamento da Comissão de Ensino
e Treinamento (CET) da SBOT e do Ministério da Educação e expor aos
novos residentes.
3) Faça o próprio regimento do seu serviço, baseado no regulamento
da CET da SBOT e Ministério da Educação e entregue aos residentes na
primeira reunião (Capítulo 4.10 do regimento da CET).
4) Estabeleça e redija um “contrato pedagógico”. Neste contrato, regras
disciplinares pontuais para o bom andamento do serviço, obedecendo
as características regionais e culturais, são minuciosamente detalhadas.
Alguns exemplos de tópicos de um contrato pedagógico:
a. A vestimenta adequada (especifique detalhadamente todos os itens);
b. Horário das aulas e tolerância para atrasos. Detalhe situações aparentemente corriqueiras: se a porta será trancada ou não após esse período,
o que o residente atrasado deve fazer caso não possa entrar na aula, etc;
c. Horário de alimentação;
d. Avaliações. Todas as provas devem ser marcadas com antecedência
e com referência bibliográfica restrita. Os pesos das provas devem ficar
claros. Sobre a avaliação de residentes, as regras da CET e do Ministério
da Educação têm critérios mínimos obrigatórios a serem seguidos (ver
capítulo “Regras da CET”);
e. Todas as regras com orientações sobre a hierarquia entre os residentes.
5) Documentar absolutamente tudo. A documentação precisa do resultado
das avaliações, medidas disciplinares, etc. é a grande segurança do
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preceptor quando houver a necessidade de argumentar com um residente
ou com os seus representantes legais. Esta determinação também está no
capítulo quatro (4.8.7) do regimento da CET.
O comportamento do preceptor frente ao residente é outro aspecto
interessante para ser comentado. Durante as aulas e reuniões, críticas ou
broncas em direção aos residentes-problema na frente dos outros devem
ser evitadas. Havendo necessidade, o preceptor deve conversar com
esse tipo de residente individualmente, de forma isolada e longe do grupo.
Seguir sempre a máxima “críticas na sombra; elogios no sol”. Criticar ou
chamar a atenção do residente diante de seus colegas só o afasta mais
ainda do preceptor.
A relação interpessoal do preceptor com o residente dentro do ambiente
hospitalar deve ser amistosa, respeitosa e formal. Aquela figura antiga
do chefe, que não olha ou fala com o seu R1, deve ser abolida e fazer
parte de um passado folclórico. A estrutura da residência é a de uma
pirâmide hierarquizada, em que na base está o R1 e no ápice, o preceptor.
O envolvimento de residentes seniors nessa pirâmide é essencial para
não sobrecarregar desnecessariamente o preceptor. O efeito escada na
pirâmide é disciplinador quando R2 orienta R1 e também é orientado
por R3.
O preceptor jamais deve encarar os problemas disciplinares de
seus residentes de forma pessoal. Identificar no checklist potenciais
características que alterem a conduta disciplinar facilita o diagnóstico do
residente-problema e determina soluções.
Ajuda psicológica, confrontação com franqueza das falhas e das
alterações comportamentais e de conduta do residente e a disposição
em encaminhar para a Comissão de Residência Médica (COREME) ou
CET-SBOT, quando se esgotam todas as conversações, fazem parte da
abordagem para erradicar o problema do residente indisciplinado. As
ações punitivas, como anteriormente citadas, são: advertência verbal,
repreensão por escrito, suspensão e eliminação. Essas ações seguem
uma escala ascendente de menor para maior gravidade.
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Uma sugestão da COP para condutas disciplinares é o uso de um protocolo
simples para ser adotado em residências médicas, o qual consiste na
observação dos três incidentes:
Primeiro incidente de conduta indisciplinada
Confirme
a veradicidade dos fatos
Notifique o residente e discuta de
forma apropriada, argumente mostrando o contrato pedagógico
Anote na ficha do residente
1) Grave? Ações punitivas
(seguindo escala ascendente) e encaminhamento para a COREME;
2) Não grave? procure soluções menos drásticas (restrição de
privilégios)
Siga monitorizando o comportamento do residente
(usar o checklist)
Segundo incidente de conduta indisciplinada
Confirme
a veradicidade dos fatos
Notifique o residente e discuta de
forma apropriada, argumente mostrando o contrato pedagógico
Anote na ficha do residente *aconselhável obter a avaliação
da causa da recidiva
1) Grave? Ações punitivas (seguindo
escala
ascendente)
e
encaminhamento
para
a
COREME;
2) Não grave? Procure soluções menos drásticas (restrição de
privilégios)
siga monitorizando o comportamento do residente
(usar o checklist)
Terceiro incidente de conduta indisciplinada
Confirme
a veradicidade dos fatos
Notifique o residente e discuta de forma
apropriada, argumente mostrando o contrato pedagógico
Anote na
ficha do residente
Essencial obter a avaliação da causa da recidiva
1) Grave? Ações punitivas tipo suspensão ou eliminação, ajuda psicológica
e encaminhamento para a COREME; 2) Não grave? Procure soluções
menos drásticas (restrição de privilégios), porém considerar mesmo nas
não graves a suspensão de atividades associada com ajuda psicológica
Siga monitorizando o comportamento do residente (usar o checklist)

NÃO DEIXAR CHEGAR AO QUARTO INCIDENTE...

Situações disciplinares de difícil solução podem acarretar litígios e
caminhar para a esfera do direito. Consulte a assessoria jurídica da SBOT
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quando um serviço credenciado de treinamento estiver em situações com
o potencial para esse tipo de evolução.
A CET da SBOT também está sempre disponível para auxiliar os serviços
credenciados e discutir os casos pontuais enviados em suas reuniões
ordinárias.
Não devemos esquecer que cada preceptor tem um estilo próprio e cada
serviço, seguindo suas características históricas, culturais e regionais,
aborda a questão disciplinar de forma única. Certamente não existe uma
fórmula ideal a ser seguida, e as orientações acima constituem um guia
inicial para a abordagem das questões disciplinares da residência.
Referências:
- Sargent MC, Sotile W, Sotile, Rubash H, Barrack RL. Stress
and Coping Among Orthopaedic Surgery Residents and Faculty.
J Bone Joint Surg Am. 2004; 86:1579-86.
- Papadakls MA, Arnold GK, Blank LL, Holmboe ES, Lipner RS.
Performance during Internal Medicine Residency Training and 		
Subsequent Disciplinary Action by State Licensing Boards.
Annals of Internal Medicine. 2008; 148(11):869-76.
- Brenner AM, Mathal S, Jain S, Mohl PC. Can we predict
“Problem Residents”? Acad Med. 2010; 85: 1147-51.
- Steinert Y, Levitt C. Working with the “Problem” Resident :
Guidelines for Definition and Intervention. 1993; 25:627-32.
- De Marco MA, Cítero VA, Nogueira-Martins MCF, Yazigi L,
Wissow LS,Nogueira-Martins LA, Andreoli SB. Medical residency:
factors relating to “difficulty in helping” in the resident physicianpatient relationship. Sao Paulo Med J. 2011;129(1): 5-10.
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COMO POSSO CONTRIBUIR PARA A
FORMAÇÃO DO MÉDICO RESIDENTE
• PREPARANDO UMA AULA DIDÁTICA
• PREPARANDO UM SEMINÁRIO
• DISCUTINDO UM CASO CLÍNICO
• DISCUTINDO UM ARTIGO
• UTILIZANDO A METODOLOGIA ATIVA
• ENSINANDO O MÉDICO RESIDENTE A OPERAR
• USANDO A TECNOLOGIA DIGITAL NO
ENSINO DO RESIDENTE
• AUXILIANDO NA REALIZAÇÃO DA PESQUISA
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PREPARANDO UMA AULA DIDÁTICA
Robinson Esteves Santos Pires
Kodi Edson Kojima
Entende-se como aula didática a oportunidade de estruturar e personalizar
conteúdos e formas de um determinado tema a um público específico, de
forma agradável, motivadora e com sentido científico, ético e moral.
Para tanto, o preceptor educador deve alicerçar sua apresentação nos
princípios de aprendizagem:
• Motivar;
• Dar sentido científico, ético e moral;
• Focar-se nos objetivos propostos;
• Basear-se na capacidade de aprender;
• Estimular a reflexão;
• Estimular o feedback/retroalimentação.
Para obter um resultado satisfatório no processo de aprendizagem de seu
aluno/médico residente, o apresentador deve se conectar com os alunos,
conseguir sua atenção e promover a compreensão.
Recomenda-se não tentar esgotar todo o conteúdo, pois o tempo é
limitado. Deve-se organizar a sequência da apresentação e estimular a
interatividade com o público. Sempre utilizar bons exemplos e incentivar
feedback/retroalimentação positivos ao seu público.
As principais etapas da elaboração de uma apresentação são as
seguintes:
• Motive seu público para a participação ativa, de modo interativo, por meio
de perguntas iniciais como nome, formação, inquietudes, expectativas,
motivação para a participação ativa em aulas, entre outros elementos;
• Defina claramente os objetivos da apresentação. Mais de dois/três
objetivos principais em uma apresentação com tempo limitado devem ser
evitados;
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• Estruture a apresentação com INTRODUÇÃO (se você não obteve a
atenção do público nos primeiros 20 segundos, será difícil obtê-la no
restante da apresentação); DESENVOLVIMENTO (não mais que dois ou
três pontos principais em apresentações curtas); CONCLUSÃO (o último
slide e a última fala da apresentação são, geralmente, os pontos que os
alunos “lembrarão e levarão para casa”);
• Escolha o melhor caso clínico para ilustrar sua mensagem. Evite a
colocação de muitos casos, pois toma tempo e pode criar confusão no
processo de aprendizado;
• Prepare e confira os recursos audiovisuais que te auxiliarão para a
apresentação;
• Conheça seu público. O conteúdo da apresentação deve ser adequado
ao nível de conhecimento da audiência;
• Ensaie sua apresentação anteriormente, se possível com colega na
mesma situação laboral que a sua, para conseguir expor todo o conteúdo
de forma clara, organizada e dentro do tempo que lhe foi concedido.
Filmar o ensaio da apresentação é um recurso extremamente útil e poderá
auxiliar o apresentador a identificar situações como a falta de contato
visual com o público, posturas inadequadas - mãos nos bolsos, braços
cruzados e posicionamento na frente do projetor, além de uso repetitivo
de palavras e expressões (“muletas vocais”);
Segundo o psicólogo Albert Mchrabian, 7% do entendimento vem do
que se diz, 40% são creditados ao tom de voz e 53% do que se aprende
é proveniente da linguagem corporal (postura, gestos, etc.);

• Mude a entonação vocal em pontos importantes da apresentação ao
ressaltar esses pontos;
• Cuidado para não abusar de situações de humor. Existe uma linha muito
tênue entre o humor e a ironia/ofensa a determinados grupos, principalmente
em regiões e países com hábitos socioculturais e religiosos diferentes;
• Sempre que possível, mostre sua apresentação anteriormente para
um orador experiente. Ele poderá te auxiliar na formatação e edição do
conteúdo.
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A seguir, mostraremos um checklist para a elaboração
de apresentações no PowerPoint:
• Verifique se cada slide concentra uma informação importante por imagem
(por exemplo: tamanho, cor e configuração adequados à projeção);
• Certifique-se de que a qualidade das imagens e as condições de iluminação
locais estão adequadas. Teste a projeção antes da apresentação oficial;
• Certifique-se da preservação da identidade dos pacientes nas imagens;
• Utilize slides com contraste (fundo branco e fonte escura
preferencialmente);
• Evite cores como vermelho e verde. Cerca de 5% da população apresenta
daltonismo;
• Utilize fontes simples e fáceis de ler (ex: Arial, Helvética e Verdana);
• Utilize fontes de tamanho adequado: até 60 para o título, e entre 24 e 36
para o corpo do slide;
• Letras maiúsculas somente no início da frase. Letras minúsculas são
mais fáceis de ler;
• Utilize no máximo seis linhas por slide, e não mais de seis palavras por
linha;
• Não mais de 20 slides em 10 minutos de apresentação se for ‘conversar’
sobre o tema contido. Considere que os slides de ‘conteúdo’ levam cerca
de um minuto cada um;
• Certifique-se de que não há erros ortográficos na apresentação;
• Inicie as frases com palavras que indiquem ação, evitando orações
completas;
• Evite imagens e animações desnecessárias e repetitivas;
• Evite transições de slides com animações que competem com o
conteúdo na atenção dos alunos. Não dê aula para o slide. Procure se
possível uma posição ‘olho no olho’;
• Quando citar um artigo científico, coloque um rodapé com o nome do
autor principal, o jornal e o ano da publicação. O nome completo dos
autores e o título do artigo são desnecessários.
Embora o processo de ensinar seja como uma arte, existem ferramentas
que nos auxiliam a aprimorar nossas apresentações com o intuito de
atingirmos um nível de aprendizagem mais adequado para nosso aluno.
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Pratique esse conteúdo e ensaie suas apresentações. Como mensagem
final, deixamos o pensamento do inventor, artista e escritor italiano
Leonardo da Vinci: “A simplicidade é o máximo da sofisticação”.
		Referências
		
- AO Trauma. Apoyo a los conferenciantes:
		 Como dar una clase. 2010. Roberto Cipolla.
		Department of Engineering.
		 http://www.eng.cam. ac.uk/~cipolla
		 - Bippus A, Daly J. What do People Think Causes
		 Stage Fright? Naïve Attributions about the Reasons
		 for Public Speaking Anxiety Communication
		 Education. 1999; 48: 61-72.
		 - Dodd, J. The ACS Style Guide: A Manual for Authors
		 and Editors (2nd ed.) Washington, DC: American
		 Chemical Society.1997.
		 - Menzel, K. & Carrell, L. The Relationship Between
		 Preparation and Performance in Public Speaking
		 Communication Education. 1994; 43:17-26.
		 - Mills, G. Composing the Speech. New York:
		 Prentice-Hall. 1952.
		 - Ochs D, Winkler A. A Brief Introduction to Speech
		 (2nd ed.) New York: Harcourt Brace Jovanovich. 1983.
		 - Sullivan L. Preparing Great Speeches:
		 A 10-step Approach.
		 - College & Research Libraries News.
		 1994; 55 (11): 710-714.
		 - Wilder L. 7 Steps to Fearless Speaking.
		 New York: John Wiley & Sons. 1999.
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PREPARANDO UM SEMINÁRIO
Guilherme Moreira de Abreu e Silva

Definição
Palavra derivada do latim seminarium significa viveiro de plantas, ou seja,
espaço de semear e plantar. É uma atividade didática em que o grupo de
estudo realiza a exposição seguida de debates sobre tema específico.
Portanto é considerado técnica para melhorar o aprendizado que inclui
pesquisa, discussão e debate. Promove nos participantes competências
necessárias para desenvolver capacidade de investigação, de análise e
síntese de apresentação e de crítica. Apresenta como características: a
discussão baseada em conhecimentos, habilidades e atitudes (prévias), o
incentivo à pesquisa, o domínio da metodologia científica e o estímulo ao
trabalho em grupo.

Objetivo
Promover reflexão sobre o tema proposto por meio de discussões e
debates, chegando-se, por fim, a alguma conclusão. Permite ao participante
utilizar métodos de discussão, análise científica e procedimentos de
pesquisa.

Tipos
I. Clássico – É elaborado e apresentado individualmente, sendo mais
utilizado nos cursos de pós-graduação ou em eventos com participação
de experts sobre determinado assunto (por exemplo: em seminários
internacionais).
II. Clássico em grupo – Existem reuniões do grupo com a escolha de um
coordenador, um secretário e um relator, sendo mais utilizado nos cursos
de graduação.
III. Em grupo – Existe uma subdivisão do grupo por tópicos ou subtítulos.
Há uma reunião geral com a participação de todos. O plano geral é
definido neste momento.
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Os seminários podem ser classificados também de acordo com seu
tamanho e abrangência:
Nível 1 – Minisseminário: nível de classe de aula.
Nível 2 – Seminário maior: nível institucional ou departamental.
Nível 3 – Seminário nacional: nível nacional.
Nível 4 – Seminário internacional: nível internacional

Como Montar um Seminário Nível 1 e 2
A montagem de um seminário pode ser sequencialmente dividida:
• O coordenador geral fornece anteriormente/no momento aos
participantes um tema de estudo, que deve ser apresentado para todos a
fim de possibilitar a reflexão e o início da discussão. A escolha da literatura
a ser pesquisada pode ser orientada pelo coordenador;
• O tempo para preparação do seminário deve ser adequado para o
assunto em estudo;
• Os grupos devem ser pequenos, com o objetivo de facilitar a discussão
e interação de todos os membros. Assim, a leitura e discussão do textoroteiro em pequenos grupos podem ser realizadas;
• Cada grupo terá um coordenador para guiar a discussão e um relator
para anotar as conclusões particulares a que o grupo chegar. Sempre que
possível, a participação de um secretário pode auxiliar na anotação dos
pontos em debate e organização das conclusões. O coordenador de cada
grupo deve ser preferencialmente um dos orientadores do seminário. Este
coordenador deve incentivar a participação de todos, buscando identificar
aqueles mais tímidos e incentivá-los a participar conforme os demais.
Cada grupo é designado para fazer:
• Contextualização do tema, buscando sua aplicabilidade ao roteiro
seguido;
• Apresentação dos principais conceitos, ideias e momentos lógicos
essenciais do texto (temática resumida), valendo-se também de outras
fontes que não o texto apresentado pelos orientadores;
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• Discussão dos problemas ligados ao tema e apresentação para
discussão;
• Fornecimento da bibliografia especializada sobre o assunto e, se
possível, comentando-a;
• Preparação da exposição temática valendo-se das mais variadas
estratégias: slides, cartazes, filmes, etc. A exposição padrão, na maioria
das vezes, será a exposição oral com recursos diagramáticos (plenária).

Como Liderar a Discussão do Grupo
• Orientação para as tarefas distribuídas, com tempo suficiente, deve ser
destinada à discussão dos grupos;
• Escreva ou entregue perguntas que são fundamentais para a discussão
do tema, evitando discussões de pontos menores e que não acrescentem
no contexto final. Preste atenção com a forma e sequência das perguntas;
• As perguntas devem ter resposta aberta. Evite perguntas de resposta
dicotômica (tipo “sim” e “não”);
• Certifique-se que sua pergunta seja clara, não gerando dúvida/
ambivalência quanto sua interpretação e resposta;
• Nunca responda imediatamente sua própria pergunta, permitindo ao
grupo tempo suficiente (cerca de 10 segundos) para interpretação e
entendimento. Se ela não for entendida, repita modificando-a um pouco;
• Comece com perguntas mais básicas que ajudem a classe a entrar na
discussão. Questões mais concretas podem ajudar. Você pode então
mover em direção a questões comparativas, aplicativas e avaliativas mais
amplas e mais complexas.

Exposição Oral (plenária) - Considerado o Momento
Mais Importante do Seminário
Após as reuniões necessárias para sua organização, a apresentação oral
ocorre de acordo com a divisão de responsabilidades. Todo trabalho de
pesquisa e organização sobre o tema será trazido para conhecimento e
debate para todos participantes do seminário. A apresentação pode ser
feita por uma única pessoa ou por várias, desde que haja coerência na
divisão da apresentação.
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Normas para exposição oral:
• As normas para a montagem da exposição oral seguem as mesmas de
uma exposição em congresso científico ou de uma aula teórica;
• No momento da apresentação, é imprescindível o uso da linguagem
formal, evitando vícios de linguagem, bem como linguagem coloquial;
• A postura do apresentador é fator relevante. Deve-se evitar gestos
excessivos, expressões faciais, a denominada linguagem não-verbal,
que não condizem com a situação. Sempre permanecer de frente para
a plateia, se possível em uma posição ‘olho no olho’. Manter o tom da
voz num ritmo bem articulado de modo a não se tornar monótono é
recomendável;
• Tempo adequado deve ser destinado para discussão após cada
apresentação.

Papel do Coordenador no Desempenho do Seminário
• A escolha do tópico deve ser a mais apropriada possível. O tópico deve
levantar debate, sendo preferencialmente algo ainda não resolvido pela
literatura científica. O assunto deve ser o mais interessante, a fim de
estimular o interesse do grupo sobre o tema.
• O bom desempenho dos participantes nos seminários tem relação
direta com o interesse/aprendizagem pessoal sobre o tópico e o grau de
estímulo aplicado pelos orientadores no seu processo de ensino.
• Durante a apresentação, o coordenador deve ficar em um local da sala
onde todos os participantes possam percebê-lo.
• Certifique-se que os pontos mais importantes estão sendo discutidos e
que os desvios para discussões não relevantes sejam evitados.
• Tente envolver o maior número possível de participantes nas discussões.
Ideias antagônicas devem ser trazidas durante a discussão para estimular
o debate sobre o tema. Cuidado ao tentar lidar com todo tipo de
aluno: o mais tímido, o mais participativo, o competitivo e o aluno com
posicionamento aparentemente mais negativo.
• Por fim, os coordenadores fazem a avaliação final dos grupos,
especialmente dos integrantes que atuaram na apresentação, bem como
uma síntese das conclusões.
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Resumo sobre a atividade de seminário

Desenho esquemático da montagem de um seminário nível 1 e 2:
O seminário pode ser dividido em momentos bem definidos. O primeiro
seria o planejamento, com a introdução aos participantes sobre o tema
a ser abordado. Passa-se para a discussão em grupos com a seguinte
formulação da apresentação oral. A apresentação oral é o momento
em que toda a discussão é trazida para conhecimento de todos os
participantes do seminário. Neste momento, o coordenador deve realizar
ponderações e conclusões sobre o tema.
		
Referências

		
- ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia
		 do trabalho científico. 4a ed. São Paulo: Atlas, 1999.
		 - CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro. Metodologia Científica.
		 São Paulo: Prentice Hall, 2002.
		 - VIEIRA, Ana Regina Ferraz. Seminários escolares: interações e
		 letramentos. Recife. Ed. Universitária da UFPE, 2007.
		 - SSCNEUWLY e DOLZ. A exposição oral. In: Gêneros orais e
		 escritos na escola (trad. e org. Roxane Rojo e Glaís Sales
		 Cordeiro). Campinas, SP: Mercado das Letras, 2004.
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DISCUTINDO UM CASO CLÍNICO
Carlos Alberto de Souza Araujo Neto

Objetivos
Promover fonte de informações para o melhor tratamento dos pacientes.
Expandir o conhecimento através de informações que divergem do caso
clássico dos livros e levar a melhor e mais segura assistência ao paciente.

Aspectos éticos
Recomenda-se obter o consentimento verbal e por escrito do paciente,
além de assegurar a proteção da identidade do mesmo.

Estrutura básica da apresentação do caso clínico
• Aspectos demográficos (idade, sexo, altura, peso, raça, ocupação,
dominância);
• Evitar identificadores do paciente (data de nascimento, iniciais do nome);
• Queixa principal e história da doença atual;
• Lista de doenças no presente momento;
• Lista do histórico médico pregresso, história familiar e social;
• Achados pertinentes no exame físico;
• Achados pertinentes em exames laboratoriais;
• Exames de imagem pertinentes ao caso;
• Resultados de procedimentos diagnósticos;
• Fotografias e vídeos relevantes (manifestações de pele, deformidades,
testes do exame físico, ectoscopia, marcha, vias de acesso, achados
anatômicos, inventário, técnicas cirúrgicas e implantes);
• Apresentar relações causais e temporais;
• Garantir detalhes suficientes para compreensão do caso.

Roteiro de discussão do caso clínico
• Diagnóstico e as hipóteses diagnósticas pertinentes;
• Definição da doença;
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• Epidemiologia;
• Fisiopatologia;
• Exame físico relevante;
• Exames de imagem e laboratoriais;
• Classificações;
• Tratamento conservador e cirúrgico;
• Comparar e contrastar a nuance do caso com a literatura de referência;
• Explicar ou justificar semelhanças e diferenças do caso com a literatura;
• Resumir recomendações e conclusões;
• Estimular recomendações baseadas em evidência e como aplicá-las
na prática diária.

Critérios para casos clínicos com maior mérito à discussão
• Ciência médica avançada e pesquisa expandida;
• Casos raros, métodos diagnósticos novos;
• Desafios terapêuticos, controvérsias, dilemas;
• Como uma droga pode ajudar em um procedimento cirúrgico;
• Ensinamentos humanísticos no cuidado do paciente;
• Relatar erros médicos ou erros medicamentosos ou cirúrgicos;
• Descoberta de mau funcionamento de dispositivos que levem ao dano
do paciente;
• Descrever eventos adversos que coloquem em risco a vida do doente;
• Descrever falhas terapêuticas ou falta de eficácia terapêutica;
• Uso da tecnologia para melhorar resultados de tratamentos;
• Mudança no curso da ciência médica;
• Ilustração de um novo princípio que suporte ou refute uma teoria e
estimule a pesquisa;
• Combinação não usual de condições, eventos desencadeadores.
Referências:

- Cohen, H. How to write a case report. Am J Health
Syst-Pharm. 2006; 63:1888-92.
- McCarthy, LH e Reilly KEH. How to write a case
report. Fam Med. 2000; 32(3)190-5.
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DISCUTINDO UM ARTIGO
Nauro Hudson Monteiro
Alexandre Fogaça Cristante

Definição
Um artigo científico é um documento que contém a descrição de
descobertas inéditas na ciência na qual está inserido. Contém a descrição
do método, apresentação e discussão dos resultados e conclusões dos
autores, baseados nas evidências e epistemas sugeridos.

Objetivo
Um artigo científico, ao contrário de qualquer texto que você encontra na
internet ou em livros, é necessariamente um produto de uma criteriosa
avaliação cética por vários membros acadêmicos, cientistas. Desta
maneira, pode-se aceitar um artigo como verdade científica. Já um
texto normal não necessariamente contém a verdade, pois não passa
por avaliação cética. Todo bom artigo científico começa com uma boa
pergunta. Questionando o que você sabe em contrapartida do que você
não sabe. Discutindo o que se pode fazer para contribuir para a sociedade
com aplicação do objetivo do artigo científico.

Estrutura
• Título Provisório – definitivo no final;
• Introdução – O que você deseja saber?
• Material e Métodos – Como você fez?
• Resultados – O que você encontrou?
• Discussão – O que isso significa?
• Título definitivo.
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Tipos de Artigos
• Artigo Original;
• Artigo de Revisão.

Organização
O preceptor pode indicar um artigo científico para a discussão com
os residentes, oferecendo condições onde se possa ler e assimilar o
conteúdo do artigo. Ele deve criar uma dinâmica de apresentação do
artigo, podendo relacionar a algum caso clínico.

Facilita a organização utilizar o padrão IMRAD.
I – INTRODUÇÃO
M – MATERIAL E MÉTODOS
R – RESULTADOS
A–&
D – DISCUSSÃO

O Título
O preceptor deverá estimular a delimitação do problema a ser resolvido
pelo trabalho. Explicar como o trabalho pode ser útil em alguma situação
clínica que poderá ser aplicada.

Introdução
É na introdução que se deve apresentar o problema e sua importância
na aplicação clínica. Salientar o que é conhecido e que se quer provar,
avaliando a literatura pertinente, e concluir com a hipótese a ser testada
pelo trabalho.
Uma maneira eficiente de se avaliar a estrutura de um artigo científico é
pelo acrônimo PICOT:
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P - População: refere-se à amostra de pacientes que se deseja recrutar
para o estudo.
I - Intervenção: refere-se ao tratamento que será oferecido aos pacientes
envolvidos no estudo.
C - Comparação: identifica o que planeja utilizar como um grupo de
referência (grupo controle).
O - Outcome (resultado): representa o que se deseja medir para avaliar a
efetividade da intervenção.
T - Tempo: descreve a duração da coleta de dados.
O preceptor deve incentivar os residentes a observarem, durante a
discussão do artigo científico, se os itens PICOT estão identificados e
claramente descritivos.

Material e Métodos
Para esta discussão, deverá entender aqui qual o real desenho do estudo.
Descrever sua amostra, estatísticas envolvidas e os instrumentos utilizados
para se ter o resultado esperado. Nesta discussão, o residente tem que
entender como o autor do artigo organizou seus questionamentos e como
os aplicou para se obter o resultado esperado.

Resultados
Deverá apresentar de forma ordenada os dados obtidos, como
características demográficas, categóricos e outros. Aqui, deve-se conter
a apresentação dos resultados das variáveis testadas que se quer provar.

Discussão
Estimular o residente a entender toda a dinâmica do problema do
artigo. Comparar os dados do trabalho com outros autores, argumentar
os resultados similares e discordantes. Deverá o preceptor estimular o
raciocínio do trabalho, resumindo as conclusões.
Entender as limitações e fraquezas do estudo, generalização do estudo
e se respondeu ou não ao questionamento principal do artigo (o título
proposto). É interessante se organizar para a discussão de um artigo com
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residentes. Mostrando que pode ser possível ter aplicabilidade na prática
diária na enfermaria, ambulatório e nas cirurgias ortopédicas. Lembrando
que o aprendizado corresponde em observar e aplicar o certo e minimizar
os erros.
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UTILIZANDO A METODOLOGIA ATIVA
Aloísio Fernandes Bonavides Júnior

“Se você não tem dúvidas,
é porque está mal informado”
(Millôr Fernandes)

O Aprendizado Baseado em Problemas (traduzido do inglês, Problem
Based Learning ou PBL) é uma metodologia de ensino em que o aluno
é estimulado a buscar o conhecimento de forma ativa ao se defrontar
com problemas. Alguns estudos de revisão sistemática mostram, em
faculdades de medicina que utilizam o PBL, um ganho no domínio da
competência social e cognitiva dos alunos graduandos, bem como uma
melhor aplicação do conhecimento adquirido.
No PBL, o aprendizado médico é realizado em pequenos grupos, utilizando
casos ou problemas. O lema é “aprendendo a aprender”. Ele tem as
seguintes características básicas: a solução do problema é realizada sem
memorização; o aprendiz é ativo; o docente é facilitador; ocorre interação
colaborativa entre os membros; é centrado no grupo; e há um processo de
descoberta. Não é uma aula magistral ou expositiva nem uma conferência
clínica ou um workshop. É um tutorial e apresenta uma dinâmica típica,
dividida em duas sessões. A primeira sessão, também chamada de
Abertura, possibilita aos alunos usarem os seus conhecimentos prévios
na leitura dos problemas. Na segunda sessão, o Fechamento, os alunos
integram informações para resolver o problema.
Didaticamente, o tutorial é dividido em sete passos:
1. Leitura do caso;
2. Identificação dos problemas listados pelo enunciado;
3. Elaboração de hipóteses explicativas;
4. Resumo das hipóteses;
5. Formulação de objetivos;
6. Busca da informação;
7. Integração das informações para resolver o problema.
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O problema ou caso deve ser curto, que possibilite uma abordagem
em média de uma a duas horas, com título e história, sem distratores e
construído de tal modo que facilite a formulação de hipóteses baseadas
em conhecimento prévio.
O professor ou preceptor exerce a função de tutor, ou seja, torna-se
um facilitador da discussão dos alunos. O tutor solicita ao grupo que
escolha um coordenador e um secretário na abertura do problema ou
caso e formula questões para enriquecer as discussões. O aluno deve
obter informações de forma individualizada, com base em referências
bibliográficas confiáveis e atualizadas.
Vários autores referem que os pontos fortes do PBL no aprendizado do
aluno do curso de medicina são: o resgate do conhecimento prévio; o
aprendizado independente; o estímulo ao trabalho em grupo com a
depuração do senso crítico e do raciocínio clínico. Contudo alguns outros
autores ressaltam como pontos fracos do PBL: a possibilidade do aluno
ir em direção às ideias tangenciais com objetivos e conclusões erradas;
um ineficiente uso do tutor; o conhecimento mais superficial de ciências
básicas; e mais dificuldade do aluno de medicina em aprender anatomia
sistêmica.
Além do tutorial, a estrutura e o conteúdo curricular do PBL abrangem:
Habilidades e Atitudes; Interação Ensino-Serviço-Comunidade (IESC);
Conferências Semanais; Módulos Eletivos; e Exame Clínico Objetivo e
Estruturado (traduzido do inglês Objective Structured Clinical Examination
ou OSCE). Este OSCE é um sistema de avaliação de competência clínica
no qual há estações com pacientes reais e/ou padronizados, bem como
professores avaliadores com checklist. Apresenta como dificuldade para a
sua implantação o custo alto e a manutenção de medidas de segurança.
Levar os pontos positivos dessa metodologia ativa educacional para
o ensino dos residentes é um desafio. O atual Sistema de Acreditação
de Residência Médica dos Estados Unidos da América privilegia alguns
elementos que fazem parte da metodologia do PBL. Esse Sistema
é centrado em algumas premissas: o tratamento do paciente; o
conhecimento médico; o conhecimento baseado em casos; técnica de
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comunicação interpessoal; profissionalismo (ética e humanismo); e prática
baseada em sistemas.
O aprendizado em grupo tem-se mostrado útil no ensino dos residentes.
Lee e Boldt relatam que o Clube de Revista é um excelente instrumento de
aprendizagem para residentes. Fratarelli et al. referem que os residentes
aprendem ensinando como tutores no PBL. Franklyn-Miller et al.
argumentam que na residência pode haver o PBL modificado, com ênfase
no início em dissecção anatômica para as especialidades cirúrgicas,
laboratórios de habilidades e aulas tradicionais de fisiopatologia.
O PBL daria certo se bem empregado na residência de Ortopedia e
Traumatologia? É uma pergunta de difícil resposta. O residente é um aluno
diferente do graduando em medicina. Ele já é médico e necessita assumir
responsabilidades, aprende treinando no decurso de uma atividade
assistencial. O residente de Ortopedia e Traumatologia, ou de outra área
cirúrgica, apresenta peculiaridades muito fortes, tais como excessivo
treinamento técnico, alguma falta de humanismo e necessidade de
aprendizado rápido e duradouro de anatomia. As duas primeiras seriam
beneficiadas pelo PBL; a terceira, não.
A residência é diferente da graduação médica, visto que é mais focada em
uma área específica do conhecimento médico. Os residentes possuem
uma cultura médica mais avançada, um senso crítico mais apurado pela
experiência e um nível de segurança maior quando comparados com
alunos de medicina.
O residente aprende não só com o preceptor, mas também com o médico
assistente, com o paciente, com o outro residente e com ele mesmo.
Ele tende a enxergar o preceptor como alguém que ele admira e procura
imitar suas ações.
Contudo, respeitando as diferenças, é possível levar alguns elementos
da metodologia ativa para a residência médica. As principais vantagens
do PBL no ensino dos residentes podem ser listadas: o construtivismo;
o resgate do conhecimento prévio; a depuração do raciocínio clínico; o
humanismo (tratar o doente e não apenas a doença); a valorização da ética;
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a motivação intrínseca; o resgate do paciente como ser biopsicossocial;
o respeito ao trabalho multidisciplinar; e a compreensão em relação ao
paciente, família e comunidade.
No entanto existem dificuldades para implantar o PBL na residência. As
residências, em seu contexto atual, não apresentam muito tempo livre para
o estudo teórico. O corpo clínico, na maioria dos casos, não é formado e
nem treinado em recursos pedagógicos.
Além disso, existe pouco tempo disponível para a sessão de tutoria, que
costuma ter duração em média de três a quatro horas - e os residentes
têm atividade assistencial demandante, havendo grande heterogeneidade
de nível entre os residentes iniciantes egressos de várias faculdades,
com uma não familiaridade com o método, e rejeição dos residentes
provenientes de escolas com ensino tradicional. Uma outra dificuldade
é a falta de infraestrutura, já que o PBL requer recursos tecnológicos
para laboratórios de aprendizado (anatomia e cirurgia) e bibliotecas com
ótimas obras.
Acreditamos que as vantagens da metodologia ativa podem acrescentar
positivamente fatores estimulantes aos residentes de ortopedia. Não
precisa ser o “PBL puro e inteiro”, mas modificado e adaptado, agregado
às atividades de ensino tradicionais já existentes. Deve-se utilizar a
expertise do tutor como preceptor e adequar 90 minutos de tutoria em
reuniões de segunda a sexta-feira.
O residente do terceiro ano pode ser um facilitador para os residentes mais
novos, sempre com a supervisão do preceptor. Os residentes do segundo
e terceiro anos podem ser facilitadores para os internos. Em grupos muito
grandes, pode-se dividir (um grupo de 10 a 11 é adequado). Se houver
a possibilidade de investimento no OSCE, esse deve ser valorizado na
avaliação dos residentes.
Sugerimos para aqueles serviços que estejam propensos a adotar a
metodologia ativa na residência médica proporcionarem cursos de
formação de docência com enfoque em PBL para os seus preceptores.
Em suma, o PBL é uma ótima opção para o ensino do residente de
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ortopedia quando devidamente adaptado e modificado, tornando-se
factível e proporcionando motivação e ganhos social e cognitivo.
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ENSINANDO O MÉDICO RESIDENTE A OPERAR
Aloísio Fernandes Bonavides Júnior
O que é um cirurgião? No significado vernacular, é o médico que
pratica intervenções operatórias para tratar doenças ou corrigir lesões
deformantes no corpo.
Gawande, em um estudo sobre o tema, coloca a necessidade de alargar
essa definição. O cirurgião é um profissional que deve usar o conhecimento
médico e não apenas a técnica. Técnico é o indivíduo que se especializa
nos detalhes, a fim de resolver um determinado problema em um universo
de conhecimento específico. O técnico ensina a fazer e é resolutivo,
mas, na compreensão da doença, não entende todas as variáveis que a
determinam.

Devemos formar cirurgiões com o perfil mais médico e menos
técnico?
O cirurgião do século XXI deve agregar uma boa formação técnica (saber
fazer) com um conhecimento amplo do tratamento geral do seu paciente.
Esse é o âmago da questão. O ortopedista deve saber indicar a melhor
conduta de tratamento em uma fratura, pois, independente do fato de ser
um cirurgião, ele deve optar por meios clínicos e conservadores quando o
caso assim exigir. É esse entendimento sobre a fisiopatologia da doença
e a característica biopsicossocial do paciente que se relaciona a uma
boa indicação de tratamento. E um treinamento seguro na arte de operar
determina o cirurgião perfeito.
Assim, para formar bons cirurgiões, os preceptores de hoje devem se
esforçar não apenas para educar “especialistas no bisturi”, mas também
e principalmente “especialistas em doenças”.
A tríade de um bom cirurgião é composta dos seguintes elementos: boa
técnica operatória, correta indicação do tratamento baseada em profundo
conhecimento médico e dedicação moral ao doente. Interesses outros
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que não sejam a cura ou a melhora do paciente deturpam a boa prática
do cirurgião.
A curva de aprendizado do ortopedista e traumatologista como
cirurgião envolve a execução de procedimentos de baixa, média e alta
complexidade. A cirurgia ortopédica evoluiu com operações que usam
arsenal de alta tecnologia, e técnicas minimamente invasivas.
Um profissional qualificado já formado deve dominar desde as técnicas de
artroscopia e intervenções percutâneas até intervenções cirúrgicas mais
amplas com dissecções anatômicas profundas de partes moles e as vias
de acesso mais complicadas.
No atual programa de residência de Ortopedia e Traumatologia adotado
no Brasil, o residente tem três anos para se qualificar cirurgicamente. A
formação dele é continuada mesmo após a residência, seja através de
estágios ou no “caminhar da profissão”, mas o básico deve ser oferecido
na residência.
Conforme Halsted preconizou, a residência é uma grande oportunidade
de aprendizado, com o treinamento sendo feito paralelo ao serviço
assistencial. Contudo o preceptor deve conhecer quais os procedimentos
cirúrgicos mais importantes e o nível de dificuldade de cada um para a
execução hierarquizada pelo residente.

Na Avaliação Pré-Cirúrgica
Exames para avaliar o risco cirúrgico
A avaliação laboratorial pré-cirúrgica para cirurgias eletivas é um tema
bastante relevante e deve ser sempre objeto da educação do residente
que aprende a operar. Os exames de laboratório e outros rotineiros
solicitados antes de uma operação (hemograma, glicose, ureia, creatinina,
eletrólitos, sedimento de urina, eletrocardiograma e radiografia do tórax)
devem ser baseados na anamnese e no exame físico. Não se deve adotar
um “screening pré-cirúrgico”, mas sim individualizar o exame conforme a
necessidade.
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A dosagem da hemoglobina é indicada para pacientes que serão
submetidos a intervenções cirúrgicas de grande porte com risco maior
de sangramento ou que apresentem clinicamente anemia. A tipagem
sanguínea também deve ser solicitada em procedimentos cirúrgicos de
grande porte com possibilidade de perda de sangue acentuada e deve ser
acompanhada de reserva de sangue.
O leucograma é indicado somente em pacientes com sintomas ou
sinais de infecção, risco de leucopenia e doenças mieloproliferativas.
A contagem de plaquetas só se justifica em pacientes com história
ou exame físico compatíveis com trombocitose ou trombocitopenia.
Em relação ao coagulograma, o tempo/atividade protrombina (TAP) e
o tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPa) são fundamentais
para o planejamento cirúrgico de pacientes coagulopatas ou em uso
de anticoagulantes. São mandatórios em pacientes com sangramento
anormal, hepatopatas graves, desnutridos ou em uso de drogas que agem
nos fatores de coagulação.
Nos testes hepáticos, a dosagem de albumina sérica somente tem
valia para procedimentos cirúrgicos de grande porte em pacientes
com hepatopatia, neoplasia e desnutrição grave. A glicemia deve ser
investigada em grandes obesos e em pacientes sabidamente diabéticos.
A dosagem dos eletrólitos deve ser solicitada para pacientes em uso de
corticoides/diuréticos/inibidores da enzima conversora de angiotensina/
digitálicos, com arritmias cardíacas e disfunções renais. A dosagem sérica
de ureia e creatinina se impõe em indivíduos com fatores de risco para
insuficiência renal, incluindo entre estes idade maior que 50 anos e os
hipertensos ou diabéticos. A análise do sedimento urinário somente se
justifica em pacientes com suspeita de infecção do trato urinário, sendo
que alguns autores preferem, neste caso, a urinocultura.
O eletrocardiograma deve ser solicitado nas seguintes situações: idade
maior que 40 anos em homens, idade maior que 50 anos em mulheres,
história de doença cardíaca, comorbidades importantes para cardiopatias,
ausculta cardíaca alterada, desequilíbrio hidroeletrolítico documentado ou
indicação de cirurgia de grande porte.
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Somente deve ser solicitada radiografia de tórax nos casos de idade
maior que 50 anos, diagnóstico prévio de cardiopatia ou pneumopatia (ou
história e exame físico alterados para essas doenças). Estes exames têm
validade de um ano, ao menos que haja alterações clínicas detectadas
pela anmnese e exame físico.
A estimativa do risco cirúrgico é feita segundo os critérios da Sociedade
Americana de Anestesiologia (ASA): risco I (paciente saudável e normal),
risco II (paciente com doença sistêmica leve ou moderada), risco III (paciente
com doença sistêmica grave com limitação, mas não incapacitante),
risco IV (paciente com doença sistêmica incapacitante), risco V (paciente
moribundo). O residente deverá ser claramente informado sobre rotina de
avaliação pré-operatória utilizada em seu serviço de treinamento.

Planejamento Pré-Cirúrgico
Segundo Schelkun, o planejamento pré-cirúrgico compreende quatro
etapas: modelo e tática cirúrgica; comunicação com a equipe; lista de
verificação de equipamentos; e verificação pré-operatória final. A primeira
etapa permite que o residente-cirurgião entenda o que e como vai ser
operado. Por exemplo: em uma fratura, pode ser verificado o número de
fragmentos, sua posição e sua reconstrução no papel usando a técnica
de sobreposição. Após reconstruir o osso fraturado em papel vegetal,
um modelo transparente do implante é escolhido e o osso reconstruído
é traçado em sobreposição (utilizando radiografia contra-lateral normal).
Isso capacita o cirurgião a escolher com método o tamanho e a posição
do implante e dos parafusos. Em pacientes a serem submetidos a
cirurgias ortopédicas eletivas, radiografias panorâmicas são por vezes
necessárias para determinar eixos ou ângulos (como eixos de alinhamento
dos membros inferiores para osteotomias e artroplastias; ângulo de Cobb
nas mensurações das curvas de escoliose). Na tática devem constar:
a posição do paciente, o tipo de mesa cirúrgica necessária, o uso do
garrote (torniquete), o uso de antibióticos profiláticos, o instrumental e
os equipamentos acessórios. Isso tudo deve ser comunicado a todos os
membros da equipe cirúrgica. Também deve haver um guia passo a passo
da técnica cirúrgica, constando a abordagem, a anatomia relacionada, a
técnica de redução e/ou de colocação e posição do implante, o uso de
drenos, tipo de sutura para fechamento, material de curativo e talas.
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É na comunicação interativa entre os membros do time cirúrgico que ocorre
a prevenção de complicações. Assim, recomenda-se um pouco antes
de cada operação cirúrgica que ambos, preceptor cirurgião e residente,
juntos decomponham verbalmente (verbalização) em partes a operação
a ser executada, delineando os objetivos principais, as expectativas, e
em qual parte o residente poderá participar mais ativamente. Isso impede
discussões desnecessárias e perda de tempo durante o ato operatório.
A terceira etapa, a verificação de equipamentos, revela-se como uma das
mais importantes no planejamento cirúrgico. O equipamento adequado
na sala de cirurgia também economiza tempo, evita improvisações
desnecessárias e regula positivamente o humor da equipe. Gera resultados
mais seguros, efetivos e promissores. A quarta e última etapa, a verificação
final, proporciona verificar o paciente, o lado e o procedimento corretos.
É realizada coletivamente, imediatamente antes do início da cirurgia, tem
duração de 30 segundos em média, com a transcrição dos dados sendo
feita para uma lista checada.
Os pacientes a serem operados devem ser mantidos em jejum de
dieta oral por no mínimo oito horas, a fim de evitar a broncoaspiração
devido ao estímulo de produção de secreção gástrica durante o
procedimento anestésico (em anestesia geral, mas também em anestesia
peridural ou subdural, pois pode haver conversão em geral). Pacientes
obesos, gestantes, portadores de hérnia hiatal, com grandes tumores
abdominais devem fazer jejum de 12 horas, sendo recomendado o uso de
metoclopramida e/ou bloqueadores H2, pois o risco é maior. Esse cuidado
deve ser checado pelo residente escalado na cirurgia.
A Organização Mundial de Saúde determina a adoção de um checklist
para intervenção cirúrgica segura, realizada na indução anestésica, antes
da incisão e na saída da sala de operações (como, por exemplo, identificar
o paciente e averiguar alergias, via aérea difícil, risco de perda sanguínea,
antibioticoprofilaxia, demarcação correta de sítio cirúrgico, checagem
de material). Outros protocolos diversos de planejamento pré-cirúrgico
existem, a depender de instituições envolvidas, porém o principal é haver
um comprometimento de toda a equipe em estabelecer um ato cirúrgico
devidamente planejado e seguro.
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Os métodos de diagnóstico por imagem mais usados na avaliação précirúrgica, e que devem ser solicitados a depender do caso, são: radiografias
convencionais ou digitais (raios x, cuja solicitação deve ser feita em,
no mínimo, duas incidências ortogonais entre si e abrangendo as duas
articulações de cada lado da fratura), tomografia computadorizada (muito
útil em fraturas articulares complexas e de coluna cervical), ressonância
magnética (excelente na visualização de lesões dos tecidos moles e
fraturas ocultas, mas contraindicados em pacientes com marca-passos,
com válvulas cardíacas e com claustrofobia), cintilografia óssea (mostra
áreas de alta modificação óssea por hipercapitação de tecnécio - 99m) e
ultrassonografia (depende de um operador, mas é de fácil disponibilidade
e boa especificidade para tecidos moles).
A antibioticoprofilaxia deve ser feita naqueles pacientes com risco de
infecção no sítio cirúrgico, com riscos (ASA) III, IV e V, a serem submetidos
a operações potencialmente contaminadas ou contaminadas e de longa
duração. Pacientes imunodeprimidos ou com próteses também deverão
ter antibioticoprofilaxia. O início deve ser durante a indução anestésica e
por via venosa, sendo mantida somente no ato operatório.
As operações pélvicas, de quadril e de membros inferiores apresentam
risco elevado de trombose venosa profunda (TVP). A profilaxia é a melhor
prevenção para embolia pulmonar. Em pacientes de baixo risco, podem ser
prescritas meias elásticas e deambulação precoce. Em risco moderado e
alto, além da movimentação dos membros inferiores, devem ser iniciadas
drogas específicas para prevenção da TVP, mantendo-as até a completa
deambulação do paciente.
No Centro Cirúrgico
No tocante a operar, o aprendizado in loco, no centro cirúrgico, sob
supervisão, ainda é a melhor e mais comum forma de absorver os
conhecimentos, desenvolver habilidades com técnica e ganhar experiência.
É quando a coordenação motora ‘fina’ olho-mão é executada mesmo
em situações reais sob pressão. A prática sistemática com repetição
acontece e a criatividade do aprendiz diante de problemas diferentes do
usual é desenvolvida.
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Aplica-se normalmente o famoso lema Halstediano de educação cirúrgica:
“primeiro observa, segundo faz, depois ensina”. O preceptor, neste caso,
deve ter experiência como cirurgião e ter paciência em ensinar.
O residente aprende tendo como referência o preceptor, seguindo o
modelo que possui em frente. Deve ser estimulado, motivado, mas sempre
lembrado de suas limitações frente a um procedimento cirúrgico maior.
O nível das dificuldades cirúrgicas ortopédicas lembra, por analogia, o
subir em uma escada, em que uma pessoa vai ascendendo lentamente
até chegar ao topo.
Pequenas ações devem ser consentidas, procedimentos simples
realizados, mas sempre sob a supervisão de um cirurgião responsável. O
acompanhamento de um residente na operação cirúrgica pelo preceptor
requer sensibilidade e um olhar individualizado, pois nem todos os
residentes na fase inicial possuem o mesmo nível de conhecimento prévio.
Características próprias de cada residente como indivíduo devem ser
entendidas e trabalhadas no sentido de melhorar a performance no ato
operatório.
Além disso, o preceptor deve estimular o residente a procurar livros
específicos de técnica cirúrgica, atlas de vias de acesso e vídeos de
intervenções cirúrgicas on-line, que funcionam como facilitadores do
processo educacional. A interatividade e o respeito mútuo entre o
preceptor-cirurgião e o residente é essencial.
Uma dúvida que acomete muitos preceptores está centrada na pergunta:
“o que eu devo deixar meu residente operar?” A decomposição da
intervenção cirúrgica em partes (análise), vistas no pré-cirúrgico, e sua
síntese, com o contato próximo e contínuo entre o preceptor e o residente,
facilitam responder essa pergunta.
Existem partes mais difíceis em um procedimento cirúrgico que devem
apenas ser observadas (para a posterior imitação) pelo residente do
segundo ano, e outras mais fáceis que podem ser executadas pelo
residente do terceiro ano.
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Desestimular e impedir os residentes excessivamente audaciosos a
praticarem procedimentos cirúrgicos complexos sozinhos, quando não
devidamente preparados, é agir em benefício do paciente e é função do
preceptor. Lembrar do “Primum non nocere” (primeiro não lesar).
A hierarquia e a distribuição de funções é importante. O residente do
primeiro ano aprende a posicionar o paciente, a realizar assepsia e
antissepsia, a realizar tricotomia da área a ser operada, a colocar campos
operatórios, a utilizar o garrote nos membros, a suturar a pele, a instalar
trações e fixadores externos uniplanares. Tudo de forma parcimoniosa.
Aprende também sobre o material e sobre a instrumentação, bem como a
auxiliar, reduzir fraturas e a oferecer um bom campo cirúrgico ao cirurgião
principal. Os residentes mais graduados vão assumindo tarefas mais
complexas de acordo com o avançar da residência.
A anatomia da região operada deve, necessariamente, ser estudada
previamente. As estruturas anatômicas identificadas no ato cirúrgico. E
os residentes que operam devem participar de todo o planejamento préoperatório e seguimento pós-operatório.
No final do dia cirúrgico, é fundamental o preceptor rever os resultados e
as possíveis complicações que ocorreram em cada procedimento com o
residente (avaliação formativa), a fim de estimular uma reflexão positiva e
evitar erros. O feedback/retroalimentação das habilidades e atitudes do
residente e da evolução do seu aprendizado no centro cirúrgico deve ser
realizado com ele de forma objetiva e organizada pelo preceptor. Para
isso, recomenda-se que cada residente tenha um caderno (digital ou
manuscrito) em que possa anotar em quantos procedimentos cirúrgicos
participou, o qual será visto e finalmente avaliado.
Luft refere que são necessários dois fatores para haver uma otimização
dos resultados: volume e diversidade adequados de procedimentos
cirúrgicos e de casos cirúrgicos do hospital.
Outros autores privilegiam o volume de procedimentos do cirurgião apenas.
Outros ressaltam para bons resultados a organização da equipe envolvida
(enfermeiros, auxiliares, anestesistas, cirurgiões), o chamado Sistema de
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Competência. De qualquer forma, todos esses fatores relatados pesam
no aprendizado do residente e devem ser considerados na sua educação.
É importante salientar que certos tipos de ações habitualmente realizadas
pelos cirurgiões de forma geral, e pelos cirurgiões ortopedistas, de
forma particular, são condicionadas e assimiladas pelos residentes nos
procedimentos cirúrgicos.
Exemplos clássicos de ações gerais são: verificação correta do local
correto da cirurgia, domínio das técnicas de assepsia e antissepsia
(com cuidado para evitar o acúmulo de soluções à base de álcool,
potencialmente inflamáveis), colocação adequada e isolada de campos
operatórios (sem contaminação), posicionamento da equipe cirúrgica,
treinamento do residente de cirurgia nos protocolos para proteger a
equipe da exposição a produtos biológicos (precauções universais com
sangue e outros fluidos corporais), colocação correta de luvas estéreis e
aventais cirúrgicos e o manejo seguro de instrumentos perfurocortantes.
Exemplos clássicos de ações ortopédicas são: a determinação do tempo
limite do uso do garrote na exsanguinação de membros (120 minutos em
média); a administração ideal de antibióticos em pacientes com membros
“garroteados” (quando necessário, 10 minutos antes da insuflação do
manguito); a proteção das proeminências ósseas com alcochoamento
(exemplo: como proteger a cabeça da fíbula para evitar neuropraxia);
remoção de pelos (facultativa, mais próxima possível da hora da cirurgia
e com aparadores elétricos de preferência); a posição correta do paciente
(supinada, lateral, pronada, cadeira de praia); a instalação do paciente
com segurança na mesa de tração (com proteção da genitália externa e do
nervo pudendo); a familiarização com a radioscopia ao usar o intensificador
de imagens (saber posicionar, operar a máquina e como minimizar
a exposição à radiação com os aventais de chumbo e os protetores
corporais); a coleta de enxerto ósseo autógeno; o uso dos pontos de
reparo no planejamento de incisões; o cuidado para não cruzar pregas
de flexão em 90 graus, a fim de evitar retrações cicatriciais; a irrigação
mecânica de feridas traumáticas abertas, a dissecção subperiosteal
nos acessos diretos aos ossos com instrumentos rombos; a hemostasia
rigorosa ao não usar garrotes ou ao liberá-los; o uso de distratores nas
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técnicas de difícil redução; e o isolamento de um nervo para mantê-lo
visível nas exposições durante dissecções.

Em Ambiente Externo ao Centro Cirúrgico
Ainda que colocar o residente, ou seja, o futuro cirurgião, no seu cenário
real seja a forma mais correta de se obter um treinamento adequado, isso
muitas vezes não é tão factível.
Há muitas dificuldades inerentes a isso: a falta crônica de anestesistas,
a segurança do paciente com preservação de seus direitos, a escassa
infraestrutura, a pressão de tempo e do custo de materiais.
Simular para depois operar. Alguns pesquisadores relatam que, na
escala de aprendizado para a aquisição de habilidades motoras, um fator
importante é o indivíduo passar de atividades com um nível de dificuldade
funcional menor para maior.
Assim, em uma situação ideal, o residente deveria passar em atividades
de laboratório com modelos sintéticos especiais para sutura, operar ossos
sintéticos, laboratório com espécimes anatômicas (cadáver), laboratório
de artroscopia, até chegar ao centro cirúrgico. A possibilidade de fazer o
residente repetir várias vezes (automatização) os procedimentos básicos
de técnicas cirúrgicas, de forma segura, em um ambiente externo ao centro
cirúrgico, capacita-o com enorme eficiência para treinar e aperfeiçoar atos
cirúrgicos com grande liberdade de movimentos.
Laboratórios com modelos sintéticos de sutura (para pele e tendão)
são usados para a educação de residentes iniciantes. O custo não é
tão alto, já que é uma simulação com baixa tecnologia, e possibilita o
desenvolvimento de técnicas de cobertura, alongamentos, retalhos e
zetaplastias.
Laboratórios com ossos sintéticos permitem fragmentar tarefas cirúrgicas
em partes (como, por exemplo, a perfuração, a medição, o macheamento
e a inserção de parafusos) e proporcionar ao residente repeti-las, bem

71

manual_do_preceptor_juan.indd 71

09/02/17 16:04

como fazer a tarefa cirúrgica integralmente, delimitando o resultado, a
correção e a velocidade de execução.
De outra forma, os laboratórios com cadáver proporcionam um cenário
mais realista, com dificuldade funcional maior devido a largura e
comprimento variados de ossos e partes moles circundantes que podem
obscurecer a visão de quem opera.
Os laboratórios de artroscopia são necessários para o treinamento
básico e avançado de procedimentos cirúrgicos por portais, podendo ser
equipados com artroscópios e modelos animais ou de cadáver, ou com
alta tecnologia para cirurgia simulada por análise computacional.
Finalmente, um outro artifício cada vez mais usado é a prototipagem,
biomodelo confeccionado a partir de imagens médicas de tomografia
computadorizada, o qual permite o manuseio de modelos da parte
anatômica do paciente. A prototipagem atualmente é uma extraordinária
ferramenta para o planejamento cirúrgico, a execução metódica da cirurgia
e a confecção personalizada de próteses.

O Pós-Cirúrgico
Acompanhar o paciente no pós-cirúrgico é compromisso do médico
que opera. O resultado final depende muito desse acompanhamento.
Esse período para as intervenções ortopédicas necessita muito de
reabilitação assistida. O residente deverá ter conhecimento sobre
cinesioterapia, exercícios de resistência, hidroterapia, treino de marcha,
goniometria, período de descarga do peso, ganho de movimento articular,
imobilização, uso de órteses, retirada de pontos, curativos e cuidado
com feridas. Estimular a presença dos residentes no acompanhamento
de seus pacientes operados - seja na enfermaria, na fisioterapia, ou na
sala de gesso - proporciona uma melhor formação e uma visão macro do
futuro cirurgião.
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Como epílogo, enumeramos algumas sugestões para o incremento
na educação cirúrgica do residente de Ortopedia e Traumatologia. O
preceptor deverá:
• Possibilitar ao residente a interação com áreas cirúrgicas correlatas durante
a residência (cirurgia plástica, neurocirurgia, cirurgia vascular e cirurgia
geral). Isso será importante quando ele, na sua atividade profissional, tiver
problemas que necessitem uma abordagem multidisciplinar;
• Conscientizar o residente de que ele faz parte de um time, com funções
pré-estabelecidas para cada membro da equipe;
• Entender que ele, o preceptor, não precisa necessariamente ficar focado
no ensino do residente durante o procedimento cirúrgico. Sabe-se que o
residente aprende muito mais por enxergar e imitar o seu modelo (a sua
referência) atuando e não por aula direta. É o exemplo de quem faz que
fica para quem aprende;
• Desenvolver nos residentes a criatividade, ou seja, a capacidade de
resolver e lidar com novas situações; ‘ver como que ninguém viu’ é um
componente diferenciado de um bom cirurgião;
• Priorizar para os residentes mais novos, que ainda não operam
intervenções cirúrgicas mais complexas, a responsabilidade de fazer
um planejamento pré-operatório rigoroso, incluindo imagens e gabaritos
(por exemplo: radiografias contralaterais medindo a altura da patela
nas reconstruções do aparelho extensor e mensuração de eixos nas
artroplastias de joelho);
• Enfatizar e adotar, sempre que possível, o checklist para procedimento
cirúrgico seguro preconizado pela Organização Mundial da Saúde;
• Documentar, com fotografias e filmagens, os procedimentos cirúrgicos
da equipe para o residente apresentar nas reuniões internas;
• Discutir com o residente, antes de cada intervenção cirúrgica, a indicação,
os objetivos e as várias etapas do procedimento a ser realizado;
• Não permitir que o residente ao assumir a posição de cirurgião pule
etapas, ou seja, não siga o passo a passo da técnica;
• Estabelecer normas para o residente usar aventais e dispositivos de
proteção sempre que houver o uso de radioscopia ou radiologia móvel na
sala cirúrgica;
• Discutir com os residentes, depois de cada operação, os resultados, o
que poderia ser feito diferente e o que pôde ser aprendido;
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• Possibilitar ao residente um estudo continuado da anatomia
osteomuscular. A anatomia é o alfabeto do grande dicionário cirúrgico
ortopédico e proporciona segurança nas vias de acesso;
• Estimular a presença do residente na enfermaria, na sala de gesso e na
fisioterapia para acompanhamento adequado no pós-cirúrgico.
• Inserir a avaliação formativa (durante) em forma de feedback/
retroalimentação antes da avaliação somativa (no final), na avaliação
global da performance cirúrgica do residente.
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USANDO A TECNOLOGIA DIGITAL NO ENSINO
DO RESIDENTE
Mauro E. C. Gracitelli
Ivan Dias Rocha

Introdução
O acesso à informação aumentou drasticamente na última década,
assim como o volume de publicações. Ao mesmo tempo, as tecnologias
disponíveis para a gestão das informações evolui constantemente e de
modo rápido. No entanto o ensino médico progride de modo mais lento,
seguindo tradições e ferramentas nem sempre atualizadas.
Este capítulo visa introduzir o preceptor às ferramentas digitais disponíveis
hoje, assim como aos princípios do uso da tecnologia no ensino. Vale
lembrar que aplicativos e recursos digitais demonstrados neste texto
podem sofrer mudanças drásticas em curtos períodos, mas os princípios
de seu uso e funcionamento permitem que o preceptor modifique suas
ferramentas com mais facilidade.
Abordaremos quatro temas principais neste texto:
1. Ferramentas para trabalhos colaborativos;
2. Princípios e aplicativos para apresentações;
3. Plataformas de ensino on-line;
4. Ferramentas para a gestão de informações médicas.

1. Ferramentas para Trabalhos Colaborativos
O trabalho colaborativo tem se tornado uma regra na elaboração de
projetos científicos ou de ensino. Após a popularização do e-mail nos
anos 90, a troca de arquivos tornou-se uma tarefa fácil e prática, mas que
pode vir acompanhada de complexidade e confusão. É comum um único
documento ser enviado inúmeras vezes, salvo em diferentes versões, com
comentários diferentes e modificações que podem ser inconsistentes.
Além das múltiplas versões com diferentes autores, hoje também é
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comum que um mesmo indivíduo possua diferentes aparelhos, como
tablets e smartphones, que também têm capacidade de criar, comentar e
modificar arquivos.
O uso de ferramentas colaborativas em aplicativos como os “documentos
Google”, “Microsoft office 365” ou “Quip” permite uma melhor eficiência
no manejo de diversos tipos de documentos. Hoje é possível que
diferentes autores modifiquem simultaneamente seus documentos de
texto, apresentações, planilhas e formulários, inserindo comentários
que são instantaneamente enviados para outros colaboradores. Essas
ferramentas também permitem configuração de notificações para cada
modificação ou comentário no documento, que podem ser enviados e
respondidos por e-mail ou no próprio documento.
No ensino aos residentes, podemos citar diversos exemplos do seu uso:
• Uma apresentação pode ser compartilhada entre residente e preceptor.
O mesmo pode tecer comentários sobre cada slide, tecendo críticas
quanto ao método de apresentação visual ou do conteúdo. O residente
pode realizar apresentações on-line, com a presença de dezenas de
outros participantes em tempo real, sendo possível salvá-la e assisti-la
posteriormente. Recomendamos o “google drive” e o “google hangouts”
para esse fim.
• Trabalhos científicos podem ser escritos simultaneamente entre preceptor,
residente e outros pesquisadores. Recomendamos o “google drive”
ou “quip”.
• Formulários on-line podem ser criados para a aplicação e correção de
provas. Recomendamos o “google forms” ou “zoho forms”.
Aplicativos também podem ser utilizados para agilizar a comunicação do
preceptor com os residentes. Podemos citar o “Whatsapp” como o mais
conhecido. No entanto existem opções como o “Slack”, que apresentam
funcionalidades mais amplas e integrações com outros aplicativos e
gestão de múltiplos documentos dentro do aplicativo, além de existirem
em múltiplas plataformas (tablets, smartphones e computadores).
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2. Princípios e Aplicativos para Apresentações
Uma boa apresentação dispensa o uso de recursos digitais. No entanto,
quando utilizadas de modo adequado, apresentações modernas
permitem a transmissão do conhecimento de maneira prática e eficaz.
Apresentações tradicionais estão associadas a uma baixa taxa de retenção
(5%) quando comparadas a exercícios práticos (75%) ou discussões de
casos. A distribuição de diferentes modalidades é fundamental para o
melhor aprendizado do residente.
Uma boa apresentação é iniciada com seu planejamento. Recomendamos
que o mesmo não seja realizado em um aplicativo de apresentações,
como o “powerpoint”, pois pode desviar o foco do conteúdo para a forma.
O conteúdo deve seguir uma sequência lógica, do geral ao específico,
do simples ao complexo. A inserção de imagens e animações deve ser a
última etapa da apresentação. E a duração de uma aula expositiva deve
ser, preferencialmente, inferior a 20 minutos.
Seguem abaixo sugestões para a sequência na elaboração da
apresentação:
1. Planejamento da apresentação. Realize um brainstorm sobre o que
será abordado. Pode ser feito no papel, um simples rascunho de todos os
temas que planeja abordar. Outros autores recomendam o uso de post-it
para elaborar o conteúdo de cada slide. Uma opção digital é realizar o
planejamento em aplicativos de mindmaps ou de outlines, que permitem
até a direta exportação do rascunho para o aplicativo de apresentação.
Recomendamos o uso do mindmanager, ithoughts ou omnioutliner para
esse fim.
2. Conteúdo da apresentação. Após o planejamento da apresentação,
sugerimos que o conteúdo da apresentação seja estudado, pesquisado e
anotado, ainda sem utilizar o aplicativo de apresentação. Os aplicativos
citados acima podem servir como local temporário das informações. Ou
pequenos resumos sobre cada tópico a ser abordado podem ser criados
em editores de texto.
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3. Conteúdo dos slides. Sugerimos que o apresentador elabore
o conteúdo do que será dito no slide nas “notas do apresentador”.
Sugerimos que essas notas sejam utilizadas para o que tradicionalmente
os apresentadores inserem nos slides.
4. Apresentação visual dos slides. A criação dos slides deve respeitar
algumas regras, principalmente evitando a quantidade excessiva de texto.
Como sugestões de aplicativos, podemos citar:
1.
		
2.
		
		
3.

“Powerpoint” ou “Keynote”: aplicativos
tradicionais para apresentações;
“Google apresentações”: apesar de não permitir recursos
mais avançados de apresentação, permite
colaboração simultânea;
“Prezi”: aplicativo de apresentação dinâmico.

Outro recurso interessante dos aplicativos de apresentação é a gravação
de aulas, que podem ser disponibilizadas aos residentes para estudo no
tempo disponível. O preceptor pode realizar a gravação da tela com o
próprio aplicativo, assim como o áudio de sua palestra, e compartilhar
como um vídeo, que pode ficar disponível em plataformas on-line como
“YouTube”, “Google drive” ou “Dropbox”.

3. Plataformas de Ensino On-line
Existem inúmeras plataformas de ensino on-line disponíveis, que permitem
a distribuição de conteúdo de modo organizado e sistematizado. As mais
conhecidas atualmente são: “Google classroom”, “iTunes U” e “Moodle”.
Essas plataformas de ensino podem ser consideradas como a combinação
de ferramentas que um professor utiliza para uma disciplina ou um curso.
Elas permitem que o professor crie cursos, liberando material para que os
alunos acessem de acordo com sua evolução ou de maneira cronológica.
Possibilitam que o professor inclua vídeos, PDFs ou apresentações.
Também permitem a abertura de discussões para cada aula ou tema.
Possuem sistemas de provas on-line e de outras formas de participação
dos alunos. São ferramentas que exigem maior planejamento para seu uso
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e engajamento do preceptor e dos residentes para que sejam implantadas
e utilizadas.

4. Ferramentas para a Gestão de Informações Médicas
A gestão de grande quantidade de informações tem se tornado uma
das tarefas mais difíceis para o médico. O uso de aplicativos para a
organização, leitura e citação de artigos, livros ou aulas facilita a procura
e a retenção dessa enorme quantidade de material. Além disso, o uso
de aplicativos para gestão do conteúdo, com alguns inclusive possuindo
sistemas de inteligência artificial, também tem facilitado a rotina
acadêmica. Dividiremos basicamente em dois tipos de aplicativos por
vezes com funções semelhantes: organização de artigos e referências; e
gestão do conteúdo.
A) Organização de artigos e referências
Existem, atualmente, inúmeras opções para esse fim, sendo os mais
conhecidos o “endnote” e o “mendeley”. O “endnote” é um dos mais
antigos e tradicionais dessa área, com inúmeros recursos, mas peca
pelo alto custo e lentidão em agregar novas tecnologias, como o
compartilhamento e os modos avançados de leitura. O “mendeley”
tem crescido como uma boa opção, com preços acessíveis e recursos
mais modernos. Outra opção interessante é o “papers”, que apresenta
uma boa combinação dos recursos mais modernos e tradicionais, com
versões para diversas plataformas como smartphones, tablets, Windows
e Mac. Por fim, para aqueles que realizam muitos trabalhos colaborativos,
devemos citar o “paperpile”, baseado na web e disponível via plugin para
o Google drive. Ele é um dos sistemas mais práticos para a realização
de citações e, por ser baseado inteiramente em uma plataforma on-line,
permite múltiplos usuários na mesma biblioteca.
B) Gestão do conteúdo
Os antigos cadernos e os resumos feitos no aplicativo “word” podem
ganhar uma funcionalidade muito mais abrangente com outras opções
mais atuais.
Aplicativos como o “Devonthink” são extremamente capazes, com um
sistema de inteligência artificial. Ele permite, por exemplo, que o usuário
insira vários arquivos (texto, PDFs, apresentação ou planilhas) e consegue
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realizar automaticamente a organização dos arquivos em pastas
específicas. E possui um sistema de inteligência artificial que consegue
correlacionar as informações contidas dentro dos arquivos. Por exemplo,
se você procurar uma frase como “lesão assintomática do manguito
rotador”, o aplicativo consegue achar artigos, aulas, planilhas que mais
se assemelhem a esse termo, mesmo que não citado exatamente dessa
forma. Você pode selecionar um artigo sobre “luxação recidivante ombro
tratada com cirurgia de Latarjet” e pedir que o aplicativo selecione
estudos ou arquivos com termos semelhantes ao utilizado nesse. Existem
outras opções mais simples, como o “onenote”, que permite anotações
versáteis, associadas a fotos, vídeos e áudios, além de outros arquivos, e
o “Evernote”, com funcionalidade semelhante. Um outro aplicativo mais
focado em escrita, o “Scrivener” é uma combinação de um editor de texto
(como o “Word”) e um agregador de informações, como os citados acima,
em um só local. Ele permite a organização de longos textos de modo fácil,
dinâmico e customizável. É uma excelente opção para a escrita de teses
ou estudos mais complexos.

Conclusões
A finalidade deste capítulo foi introduzir ao preceptor algumas opções
modernas para a organização do ensino e ciência. É evidente a existência
de uma curva de aprendizado para novos modos de trabalho e para o
uso de aplicativos complexos. No entanto existem inúmeras opções
de tutoriais disponíveis, como os do site “lynda.com” ou “screencasts
online” que detalham o uso dessas ferramentas com diferentes níveis de
complexidade.
Acreditamos que nenhuma tecnologia substitui a interação entre o aluno
e o seu professor, mas que, quando bem utilizadas, podem aumentar sua
eficiência e sua qualidade.
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AUXILIANDO NA REALIZAÇÃO DA PESQUISA CLÍNICA
Carlos Fernando Pereira da Silva Herrero
Mauricio Kfuri Junior
Pesquisa científica pode ser definida como a busca por um novo
conhecimento por meio de atividades orientadas e planejadas.
Dá-se então origem ao trabalho científico, que tem como definição a
apresentação (oral ou escrita) de uma observação científica ou, ainda,
a apresentação de uma ideia ou conjunto de ideias a respeito de uma
observação científica. O preceptor pode auxiliar o médico residente na
realização da pesquisa científica em diversos pontos:

Motivação
A principal motivação do médico residente para o desenvolvimento de
uma pesquisa científica é, sem sombra de dúvidas, a exigência por parte
da Comissão de Ensino e Treinamento para a realização do TEOT.
Apesar disso, é função do preceptor incentivar e motivar o médico
residente na realização da pesquisa científica, enfatizando o papel do
questionamento na formação do bom profissional.

“Aprenda a partir do ontem, viva para hoje, espere pelo
amanhã. O importante é não parar de questionar”
(Albert Einstein)

Ética
Diversos códigos de conduta, declarações e outros documentos
relevantes devem ser utilizados ao se desenhar uma pesquisa científica,
principalmente quando envolver a participação de seres humanos.
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Estudos propuseram exigências que delineiam e contribuem
para a avaliação da ética em pesquisa clínica:
Valor – a pesquisa deve promover a melhora na saúde ou no conhecimento.
Os pesquisadores não devem submeter os pacientes aos riscos potenciais
sem que haja algum possível benefício social ou científico.
Validade científica – a pesquisa deve ser metodologicamente rigorosa.
Pesquisadores descuidados, que produzem dados não interpretáveis, não
representam apenas uma perda de tempo e recursos, como também não
é ético.
Seleção adequada de pacientes – os critérios de inclusão/exclusão de
estudo devem ser determinados segundo objetivos científicos de não
vulnerabilidade ou privilégio, riscos e benefícios.
Razão risco/benefício favorável – os riscos devem ser minimizados,
os potenciais benefícios melhorados e os potenciais benefícios para os
indivíduos e conhecimento para a sociedade devem ultrapassar os riscos.
Quando os riscos da pesquisa excedem os potenciais benefícios médicos
para os indivíduos e o benefício de utilidade para a sociedade, a pesquisa
não é justificável.
Revisão independente – indivíduos não relacionados devem revisar a
pesquisa, para minimizar o potencial impacto de conflito de interesses.
Consentimento livre e esclarecido – os indivíduos devem ser informados
sobre a pesquisa e dar seu consentimento voluntariamente. O propósito
é garantir que os indivíduos tenham controle sobre sua participação no
estudo.
Respeito aos pacientes envolvidos – os pacientes envolvidos no estudo
devem ter sua privacidade protegida, assim como ter a opção de mudar
de ideia, receber novas informações e as respostas do estudo.
Estabelecer uma pergunta – importantes pesquisadores afirmam que um
terço do esforço de uma pesquisa deve ser na pergunta a ser respondida.
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Uma questão que seja importante deve sempre passar no teste: “e daí?”.
Outras formas de se avaliar a importância do que estamos querendo
estudar é nos perguntando: “a quem a minha pesquisa irá ajudar? Qual é
o benefício?”. Ou seja, deve haver uma forte justificativa para o propósito
da pesquisa. No entanto, nem toda ideia pode ser convertida em uma
pergunta. Transformar uma ideia em uma boa pergunta de pesquisa requer
que seja factível, interessante, inovadora, ética e relevante. Uma maneira
útil e bem estabelecida de abordagem para as questões em pesquisa é a
utilização do formato PICOT:
(P) População: refere-se à amostra de pacientes que se deseja recrutar
para o estudo.
(I) Intervenção: refere-se ao tratamento que será oferecido aos pacientes
envolvidos no estudo.
(C) Comparação: identifica o que planeja utilizar como um grupo de
referência (grupo controle).
(O) Outcome (resultado): representa o que se deseja medir para avaliar a
efetividade da intervenção.
(T) Tempo: descreve a duração da coleta de dados.

Busca na literatura
Um dos desafios a serem vencidos ao se realizar uma pesquisa científica
é a busca de informações na literatura, ou seja, em outras palavras “o
que já foi publicado referente ao tema em que estou interessado?” ou
“a minha pergunta já foi respondida?” Estes questionamentos podem ser
solucionados por meio de uma busca na literatura adequada. Dentre as
fontes de pesquisa encontra-se o PubMed, um banco de dados de literatura
relacionada a ciências biológicas. O PubMed contem aproximadamente 20
milhões de resumos, dos quais 90% são apresentados em língua inglesa.
Constituem esta base mais de cinco mil periódicos, pertencentes em sua
grande maioria ao MEDLINE (banco de dados digital). Existem disponíveis
outras fontes de pesquisa como, por exemplo, LILACS, Scielo, Cochrane,
DeCs, LIS, Banco de Teses da Capes e Scopus.
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Metodologia
Quando os pacientes do estudo são apenas observados, o estudo é
denominado “observacional”. Neste caso, se a observação for feita em uma
única ocasião (ex: uma fotografia), o estudo é denominado “transversal”,
porém se o seguimento for ao longo tempo (filme), definimos como
“longitudinal ou estudo de coorte”. Esse estudo pode ser “prospectivo”
(quando se inicia no presente e seguem-se os pacientes por um período de
tempo) ou “retrospectivo” (examinam-se dados e amostras coletados no
passado, geralmente em prontuários). Outro tipo de estudo observacional
é o “estudo de caso-controle” no qual o investigador compara um grupo
de pacientes com uma doença ou condição em questão com outro grupo
de pacientes sem a doença.
Por outro lado, quando se aplica qualquer manipulação ou intervenção
aos pacientes do estudo com posterior exame e análise de seus efeitos,
descrevemos como sendo estudo “intervencional”.

Redação (desdobra-se em partes)
Título
A elaboração do título de um artigo deve ser uma das últimas tarefas da
redação, pois, nessa fase, o autor tem uma visão mais geral do trabalho.
É muito importante que seja bem elaborado, porque é por onde a leitura
do artigo científico começa, e será o elemento que levará ao interesse
pelo texto. O título do artigo científico deve ser redigido com exatidão,
mostrando de forma objetiva o restante do texto do artigo.
Resumo
É o primeiro texto a ser lido após o leitor se sentir atraído pelo título. Tem a
função de apresentar os principais detalhes abordados no artigo científico
de forma breve. Ou seja, é a síntese do conteúdo do trabalho científico. A
maior parte dos bancos de dados divulga o artigo apenas pelo resumo, e,
por isso, ele deve ser descrito de forma objetiva, com frases concisas e
claras, enfatizando os elementos de maior interesse e importância. Além
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disso, deve mostrar o objetivo e objeto de estudo, a natureza do problema
estudado e conter informações quanto à metodologia, aos resultados
e às principais conclusões. Deve também enfatizar aspectos novos e
importantes do estudo ou das observações.
Introdução
A Introdução é fundamental, pois é a etapa que apresenta ao leitor
o artigo. É recomendado que a Introdução não ultrapasse dois ou, no
máximo, três parágrafos, e contenha linguagem clara e objetiva. Não é
bom começar o artigo esgotando a paciência do leitor com informações
batidas, confusas e longas. Este será o caminho mais curto para que ele
abandone a leitura do artigo. No primeiro parágrafo, o autor deve posicionar
o leitor acerca da importância e relevância do tema que será descrito,
podendo até ser a declaração da raridade do que está para ser lido.
No segundo parágrafo, o autor deve fechar o foco da descrição no tema
específico que será tratado.
O segundo parágrafo deve direcionar o foco do leitor da abordagem geral
descrita no primeiro parágrafo para o tema específico que será tratado ao
longo do artigo. O último parágrafo da Introdução deve ser o da declaração
do(s) objetivo(s) da pesquisa que vai ser descrita no artigo. Aliás, este
pode ser o primeiro parágrafo a ser escrito, pois, como já foi mencionado,
quando vamos elaborar uma pesquisa, a primeira providência é declarar
explicitamente a pergunta que a pesquisa se propõe responder. O ato de
redigir a pergunta tornará mais simples os próximos passos da pesquisa
como base teórica e delineamento.
Material e métodos
Este passo é necessário para a demonstração de como o trabalho foi
conduzido. A validade dos resultados obtidos no estudo é baseada na
confiabilidade nos dados coletados e na metodologia utilizada. As variáveis
utilizadas, os dados obtidos e os procedimentos realizados devem
demonstrar validade e fidedignidade e serem precisos para sustentar as
conclusões. A descrição do procedimento usado na obtenção de dados
deve sempre ser de maneira que permita a reprodução do experimento
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por outros pesquisadores, além de favorecer sua análise crítica adequada.
A redação deve ser ordenada e detalhada de maneira a não deixar
dúvidas acerca do que foi realizado e deve ser redigida no pretérito
simples. Preparos, medidas e protocolos devem ser apresentados de
maneira cronológica, podendo ser subdivididos em tópicos para melhor
organização e compreensão.
Resultados
Os achados do estudo devem ser apresentados de forma clara e concisa,
seguindo uma sequência lógica. O autor deve manter ‘distanciamento/
neutralidade’ em relação ao assunto, sendo imparcial no que se refere aos
resultados, não sendo permitido discutir ou fazer qualquer direcionamento
no comentário ou interpretação. A apresentação dos resultados deve ter a
extensão suficiente para descrever as evidências do estudo. A distribuição
dos resultados deve seguir uma sequência semelhante à utilizada em
Materiais e Métodos, tornando a redação mais fácil de ser entendida.
Os dados devem ser apresentados de forma substancial, capazes de
suportar interpretações e conclusões, mesmo aqueles que não tenham
sido previstos.
Discussão
Trata-se do momento em que o autor discute com a literatura o seu resultado.
É o momento de “vender o peixe”. A discussão pode ser didaticamente
dividida em quatro blocos principais. O primeiro é a resposta à pergunta
inicial colocada na Introdução, ou seja, a recapitulação. O segundo
momento é o posicionamento do(s) autor(es) acerca de resultados de
outros estudos, em que é proposta uma explicação plausível para um
resultado sem nunca abandonar sua pergunta. Um erro muito comum neste
passo é apenas descrever os outros estudos e não mencionar somente
os dados de interesse. A terceira etapa compreende a contribuição do
presente estudo, ou seja, “o que o seu artigo tem de novo ou diferente?”
Nesta etapa deve-se focar nas implicações e relevância dos achados e, se
possível, fazer uma recomendação. O último passo é a finalização, onde
pode ser mencionado sugestões, mensagem final e conclusão do estudo.
Uma sugestão extra é a inclusão de uma etapa na qual pode ser apontado
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o que poderia ter sido feito diferente ou até mesmo falhas do estudo que
possam ser melhoradas em estudos futuros.
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COMO AVALIAR MEU RESIDENTE
• AVALIAÇÃO COGNITIVA ESCRITA
• AVALIAÇÃO ORAL - COMO ELABORAR
UMA QUESTÃO
• AVALIAÇÃO DO EXAME FÍSICO / ATITUDES
• AVALIAÇÃO DE HABILIDADES
• FAZENDO UM TRABALHO CIENTÍFICO
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AVALIAÇÃO COGNITIVA ESCRITA
Aloísio Fernandes Bonavides Júnior

“Eu não procuro saber as respostas, procuro
compreender as perguntas” (Confúcio)
“The answer, my friend, is blowin’ in the wind”
(Bob Dylan)
Introdução
Planejar uma prova não é uma tarefa fácil, principalmente para os médicos,
que não tiveram em seus cursos de graduação um adequado preparo
didático e pedagógico para realizar esse tipo de atividade. Porém, durante
as sua carreiras, são constantemente convocados a trabalhar com a
avaliação de seus alunos e residentes. Um despreparo no planejamento
pedagógico da avaliação determina uma falta de compreensão do
conhecimento adquirido e das metas do processo de aprendizagem.
A palavra avaliar vem do latim “a + valere” , cujo significado é atribuir valor
a alguém ou a algo. Na avaliação do estudante ou residente, o professor
ou preceptor atribui um juízo de valor (positivo ou negativo) sobre a
qualidade do conteúdo supostamente aprendido. Assim, associa o ato de
avaliar ao ato de medir os conhecimentos adquiridos pelos aprendizes. A
avaliação da aprendizagem tem servido como instrumento de verificação,
seleção e classificação. A avaliação pode ser formativa ou somativa.
Segundo Perrenoud, é formativa quando auxilia o aluno a aprender e
a se desenvolver, colaborando com a regulação das aprendizagens e
desenvolvimento no sentido de um projeto educativo.
A avaliação formativa é o ponto de partida, a qual assimila ou retifica
novas aprendizagens. Inserida numa avaliação continuada, ela propicia
ao professor ou ao preceptor gerir e organizar situações didáticas de
aprendizado, identificando possíveis necessidades de correção de rota.
A avaliação somativa é o ponto de chegada e tem como objetivo informar
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ao avaliador o grau de “rentabilidade cognitiva”, ou seja, a aquisição do
conhecimento do avaliado.
A avaliação cognitiva escrita é uma etapa muito importante do processo
de ensino-aprendizagem do aluno ou residente. Ela consiste de uma
prova escrita, a qual pode apresentar questões de múltipla escolha e/ou
questões dissertativas. A prova escrita é um instrumento avaliativo útil e
discriminativo quando bem elaborada e construída pelo avaliador. Deve
ser equilibrada no tocante à dificuldade das questões e não funcionar
essencialmente como um instrumento de exclusão do aluno, ou seja,
não ser meramente punitiva. Na pedagogia moderna, a prova escrita tem
uma função diagnóstica. Ela pode identificar, discriminar, compreender e
caracterizar os fatores desencadeantes das dificuldades de aprendizagem.
Em exames de capacitação das Sociedades Médicas (como o Título de
Especialista em Ortopedia e Traumatologia) ou em concursos de seleção
para residência médica, a prova escrita pode ter função classificatória
ou eliminatória, sendo comparados os desempenhos dos examinados,
e usada uma nota de corte pré-determinada pela banca de avaliação.
O examinador deverá traçar um planejamento global na construção da
prova escrita e na elaboração das questões, sempre baseado no que se
quer realmente mensurar e com os objetivos educacionais bem definidos.
Alguns autores consideram que o uso da prova escrita como instrumento
classificatório/eliminatório não deve ser feito isoladamente. Além do
mais, alguns fatores humanos - tais como o estresse, a insegurança, a
debilidade psicológica, o cansaço, o sono, o medo de errar, o excesso de
perfeccionismo, as disfunções orgânicas reativas, a baixa autoestima e a
perda de memória - podem influenciar negativamente no rendimento da
prova cognitiva escrita naquele momento. Alargar a dimensão avaliativa
através de outros métodos, como por exemplo a prova oral realizada
em outro tempo, permite uma melhor compreensão do conhecimento
adquirido pelo residente.

Planejamento Global Para A Prova Escrita
Quando o preceptor ou professor tem que elaborar uma prova escrita
para o seu residente ou aluno, o primeiro passo é o planejamento global
juntamente com a definição dos objetivos educacionais. Deve-se delinear
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a matriz de referência da avaliação, definindo o conteúdo e a competência
a ser avaliada. Assim, algumas perguntas devem ser buscadas e
resolvidas. Qual o conteúdo (ou área de conhecimento) a ser cobrado?
Qual a nota mínima para diferenciar o residente suficiente do insuficiente?
Qual o tipo de pessoa que será avaliada? Qual o número de avaliados?
Qual a bibliografia a ser usada? Quantas questões serão contempladas?
Qual o tipo de questões? Serão questões objetivas, discursivas ou uma
mistura delas? Quanto valerá cada questão? No caso de uma prova com
múltiplas questões, haverá quantas alternativas para cada enunciado?
Como estratificar o grau de dificuldade das questões? A banca de
avaliadores será de quantas pessoas? Haverá algum revisor? Qual o
número de questões a ser elaborado para cada avaliador? Onde será
realizada a prova? Quantas horas de prova? Deveremos avaliar diferentes
níveis de aprendizagem com uma mesma prova? Os avaliados poderão
levar o caderno de prova para casa? Qual o tipo de correção será feita?
Haverá algum feedback para os alunos/residentes?
Exemplo hipotético: o planejamento cuidadoso de um avaliador o leva
a elaborar uma prova escrita (com nota mínima de 50% de acerto)
sobre Ortopedia e Traumatologia para 12 residentes de Ortopedia de
um hospital público da cidade de São Paulo, usando como referências
os livros de Cirurgia Ortopédica “Canale & Beaty: Campbell’s Operative
Orthopaedics” e “Rockwood and Green’s fractures in Adults”. A prova tem
100 questões, todas de múltipla escolha (objetivas), valendo um ponto
cada uma. Cada questão tem quatro alternativas (a,b,c,d). A estratificação
do grau de dificuldades das questões é: 20% difíceis, 50% moderadas,
30% fáceis.
A banca de avaliadores é composta de cinco preceptores, cada um
sendo responsável por elaborar 20 questões. Há um revisor técnico e um
revisor de língua portuguesa. A prova é realizada no pequeno auditório do
hospital. São quatro horas de prova. São avaliados em uma mesma prova
os residentes de diversos níveis (R1, R2, R3). Os avaliados podem levar
os cadernos de provas para casa, pois serão liberados os gabaritos para
eles posteriormente checarem suas respostas. A correção é manual ao
encargo dos cinco preceptores. O feedback será em forma de devolutiva,
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quando o preceptor, após corrigir a prova do aluno, o chama para mostrar
a prova e discutir as questões erradas.

Objetivos Educacionais na Elaboração das Questões
Delinear os objetivos educacionais é essencial para o avaliador. Eles
estão contidos no domínio cognitivo, o qual está relacionado ao aprender.
Envolve a aquisição e o domínio de um novo conhecimento, bem como
do desenvolvimento intelectual. Os objetivos são agrupados em seis
categorias, que são apresentadas em uma hierarquia de complexidade e
dependência, do mais simples ao mais complexo. Essa é a Taxonomia de
Bloom, que utiliza o conceito de classificação como forma de estruturar e
organizar os objetivos de aprendizagem:
• Conhecimento é a habilidade de lembrar informações e conteúdos
previamente abordados (as questões devem trazer à consciência esses
conhecimentos).
• Compreensão é a habilidade de compreender e dar significado ao
conteúdo (as questões devem testar no aluno/residente a capacidade
de entender a informação e de captar o seu significado. Útil para
conhecimentos básicos com uso no contexto). As questões que perguntam
a melhor resposta testam a compreensão.
• Aplicação é a habilidade de usar informações, métodos e conteúdos
aprendidos em novas situações concretas.
• Análise é a habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores
com a finalidade de entender a estrutura final (as questões devem testar
a capacidade do aluno/residente em identificar as partes do conteúdo e
suas inter-relações).
• Síntese é a habilidade de combinar partes não organizadas para formar
um “todo”.
• Avaliação é a habilidade de julgar o valor do conhecimento.
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Tipos de Prova Escrita
Prova de Múltipla Escolha (PME)
É também conhecida como prova objetiva devido ao fato de possibilitar
respostas de forma objetiva. Permite uma ampla avaliação do conhecimento
pelo fato de ser possível haver um grande número de questões na mesma
prova. O feedback é imediato. Proporciona ao avaliador mais facilidade
na correção devido à sua objetividade, sendo uma boa indicação para
um número muito grande de avaliados. Porém exige do avaliador para a
elaboração de questões com qualidade um nível maior de experiência e
um tempo mais demandante para o preparo. Quando mal construídas, as
questões podem ser ambíguas. Devem ser claras e concisas, evitando
temas polêmicos ou assuntos controversos.
A PME consegue abranger todas as categorias da Taxonomia de Bloom.
É um tipo de prova extremamente familiar ao residente, já que o mesmo
pode estar acostumado com ela na sua vida precedente de estudante.
Por essa razão, indivíduos bem treinados podem adivinhar a questão
correta mais facilmente (os conhecidos “fazedores de teste” que fazem
muitas provas e acabam memorizando as respostas corretas) e também
conseguem acertar por processos de eliminação (exclusão). É útil como
instrumento de avaliação diagnóstica, pois questões erradas permitem
reconhecer as fraquezas do aprendizado. Muitas vezes, necessita ser
complementada por outros tipos de avaliação (por exemplo, prova oral).
Os críticos em relação a este tipo de prova costumam argumentar que
ela tem limitada criatividade, ou seja: está contida em uma estrutura
mais rígida que não permite expansões criativas, além de não avaliar a
capacidade de expressão.
Cada questão de múltipla escolha apresenta duas partes básicas.
A primeira é um enunciado (problema), que pode estar em forma de
pergunta ou de uma frase afirmativa que precisa de um complemento
(incompleta). A segunda é composta de alternativas (a-b-c-d), ou seja,
todas as possíveis respostas ao enunciado. Nas alternativas, existem
os distratores (respostas erradas) e uma única resposta certa (gabarito).
Os distratores devem ter a aparência de resposta correta, mas devem
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ser indiscutivelmente respostas erradas. A função desses distratores é
causar dúvida e incerteza. Sendo assim, o avaliador deve prepará-los
como se corretos fossem (os famosos “lobo em pele de cordeiro”). Deve
haver uma instrução que possibilite o entendimento sobre a resolução
da(s) questão(ões). Algumas questões mais bem elaboradas têm um bom
artifício: o suporte de referência. Este consta de uma estratégia referencial
para a resposta da questão (pode ser um gráfico, uma gravura, uma
tabela, uma foto ou um texto associado).
O que o avaliador deve buscar ao fazer uma prova de múltipla escolha?
Sempre a qualidade das questões. Isso não deve ser confundido com
dificuldade. Uma prova com qualidade vai frustrar o bom “fazedor de
testes”, estimular o pensamento e discriminar com propriedade quem
sabe de quem não sabe. Como conseguir essa qualidade? Seguindo os
“Guidelines” específicos e gerais para a construção de questões. Vamos
a eles:
• Instrução. A instrução é uma orientação que indica para o avaliado
de que forma ele deve responder a questão. Por exemplo: “assinale a
resposta correta”; “circule a letra correspondente à resposta correta”;
“faça um X no ( ) correspondente a sua resposta”; “numere as duas
colunas de acordo com...”. Antes de fazer as instruções relativas à cada
questão, o avaliador deve conhecer a organização geral da prova para
evitar repetições cansativas e desnecessárias. Uma prova tem dois tipos
de instruções: geral (em relação à prova inteira) e específica (em relação
à cada questão). Geralmente na instrução geral, o avaliado saberá se
poderá levar a prova consigo após o término e obterá informações sobre
o preenchimento da folha de respostas.
• Enunciado. Deve ser claro, curto, compreensível e fácil de ler. Não deve
incluir informação irrelevante. Se possível, deve apresentar um problema
baseado em situações reais, com relevância clínica e epidemiológica,
no caso de provas para médicos. Frases repetidas não devem estar
no começo das alternativas. Sempre para a compreensão da questão,
devem constar em frase única inclusa no fim do enunciado. Ao construir
o enunciado de forma positiva, evitar palavras como “exceto”, “mas” e
“não”. No enunciado positivo, deve-se construir uma sentença completa
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incluindo as alternativas. O avaliador deve ter sempre certeza de que
a construção gramatical e a ortografia corretas contemplam tanto o
enunciado quanto as alternativas. Ao enunciar o problema, deve-se
apresentar todas as informações de que o aluno precisa para se situar
sobre o que o item aborda e que é objeto de análise. Essas informações
devem também ser suficientes para que ele compreenda claramente qual
é o problema proposto e de que forma deve resolvê-lo. Enunciados como
“Analise as afirmativas corretas” ou “É correto afirmar” são pouco claros
e não indicam o que se deve fazer. Deve-se analisar se estão corretas em
relação a que?
• Alternativas. As alternativas devem ser escritas de forma similar,
evitando palavra-chave ou pistas. O avaliador deve colocar textualmente e
claramente na explicação (na instrução) da prova se ele quer a “alternativa
correta” ou a “melhor resposta”. No caso da melhor resposta, todas as
alternativas devem ser plausíveis, porém uma é a melhor para o enunciado.
As alternativas devem ter, preferencialmente, o mesmo comprimento,
e nunca deve haver um destaque que chame a atenção do avaliado.
Deve ser evitado o uso de palavras como “nunca”, “sempre”, “todo”,
“nenhum”, “apenas”, “absolutamente”, “totalmente”, “completamente”,
“geralmente”, “usualmente”, “em geral” e “somente” (todas de caráter
absoluto ou genérico). A construção de “todas as acima” ou “nenhuma
das acima” não deve ocorrer nas alternativas pois reduz a eficácia da
questão. As alternativas devem estar apresentadas de uma forma lógica,
seja por ordem alfabética ou numérica. Devem possuir sintonia com o
gabarito e serem respostas corretas para outras perguntas. Não pode
ocorrer mistura de assuntos. Atualmente, existe uma tendência em
se adotar somente quatro alternativas (a-b-c-d), mas sabe-se que três
alternativas têm efeito similar a quatro e que nunca deve-se usar mais de
cinco alternativas.
• Distratores. Os distratores são respostas plausíveis que têm a função
de atrair quem não sabe e escolhe sem fundamento a resposta que lhe
parece certa. Devem ser aceitáveis como possibilidades de respostas para
o problema apresentado, mas não correspondem satisfatoriamente ou em
sentido completo ao que é solicitado em relação ao tópico de conteúdo e
à habilidade avaliados. O bom avaliador deve usar sempre que possível
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distratores funcionais, ou seja, aqueles distratores que geralmente são
escolhidos por alunos ou residentes que não dominam os objetivos ou
conceitos (nesse caso, eles têm discriminação positiva). Deve colocar como
distratores frases que os residentes/alunos considerem familiares ainda
que incorretas. Deve-se evitar o uso de humor ou ironia nos distratores.
Também não é boa conduta colocar trechos literais da referência usada
no enunciado. Ao construir distratores, alguns avaliadores optam por dar
enfoque a premissas do senso comum, vieses conceituais e “raciocínios
aligeirados” (mas deve-se ter cuidado para não reforçar o comportamento
negativo na questão). A posição de cada resposta correta (gabarito) nas
questões deve ser escolhida de forma aleatória, mas no final da prova
deve-se ter um relativo número igualitário de posições para as alternativas
corretas (relativo número igualitário de “a-b-c-d” como resposta correta).
• Suportes de Referência. Para o aluno responder, é preciso que
ele consulte o suporte e faça uma interpretação e/ou análise de seus
elementos. Em provas cujo conteúdo é ortopedia, são muito comuns
recursos visuais anatômicos e cirúrgicos. Devem ter as seguintes
características: se adequar ao assunto do enunciado; possuir sentido;
ser originário de fontes confiáveis; ser inteligível no formato/tamanho/cor/
escrita/numeração; e indicar a referência ou adaptação realizada caso
necessária.
• Guidelines Gerais. Deve-se evitar desnecessariamente usar vocabulário
difícil. O respeito à Terminologia Anatômica deve ser uma premissa
importante e fundamental. Epônimos ou nome de autores devem constar
nas questões com letra maiúscula. Cada questão deve ser elaborada
de tal forma que seja respondida em até um minuto. Todos os esforços
devem ser realizados para evitar a confecção de uma questão que ajude
na resposta de outra. É importante que haja pelo menos duas pessoas
envolvidas na elaboração da prova. Se o avaliador fizer a prova sozinho,
deve escolher um colega que atue como um revisor antes da prova
ser entregue aos residentes ou alunos (isso reduz erros de elaboração
na prova). Sempre construir as questões com largo tempo prévio, com
antecedência, não deixando para fazer as questões proximamente ao
dia da prova. Em relação ao número de questões, nunca fazer menos de
100. Sempre é bom fazer uma grade com temas para as questões em
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uma planilha Excel (por exemplo, em provas de ortopedia: coluna; ombrocotovelo; antebraço; punho-mão; quadril; coxa; joelho; perna; tornozelopé; geral). Deve ser feita também a distribuição dos temas obedecendo
uma proporção (por exemplo: trauma adulto 30%; trauma infantil 10%;
ortopedia adulto 30%; ortopedia infantil 20%; básico 10%). Em relação ao
feedback, autores como Butler et al. relatam que possibilitar ao avaliado
reconhecer a sua resposta errada em uma devolutiva, ou o simples ato de
liberar o gabarito oficial ao avaliado, determina um ganho de aprendizado
significativo.

Tipos de Questões de Múltiplas Escolhas
Questão de resposta única que enuncia o problema ou a situação
problema na forma de pergunta e apresenta as alternativas de
resposta.
Exemplo – Na coluna vertebral, o processo espinhoso é uma ponta óssea
que parte posteriormente de cada arco vertebral. Qual a vértebra cujo
processo espinhoso é identificado facilmente pela palpação e funciona
como ponto de reparo?
a- C1.
b- C7.
c- T4.
d- L1.
Questão de afirmação incompleta que apresenta o enunciado
do problema ou situação problema como uma afirmação a ser
completada por uma das alternativas. Esse é o tipo de questão
atualmente realizada para a prova escrita objetiva do exame para
Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT).
Exemplo – A dor secundária à osteoartrose do quadril esquerdo pode ser
um pouco aliviada durante a marcha ao usar uma bengala mantida na mão
a- esquerda em sincronia com a perna esquerda.
b- esquerda em sincronia com a perna direita.
c- direita em sincronia com a perna esquerda.
d- direita em sincronia com a perna direita.
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Questão de resposta múltipla que apresenta uma situação
contextualizada com afirmativas pertinentes a ela. A seguir, enuncia
o problema ou situação problema na forma de pergunta ou afirmação
incompleta e apresenta uma chave de resposta. Recomenda-se
esse tipo de item quando se quer avaliar vários tópicos de conteúdo
utilizando uma única questão.
Exemplo – As fraturas ósseas em crianças apresentam características
peculiares, uma potencial capacidade para remodelação e cursam com
algumas complicações associadas. Nas fraturas em crianças é mais
comum a
I- lesão do nervo interósseo anterior após fratura supracondiliana
do úmero.
II- fratura do olecrano de cotovelo em acometidos por
osteogênese imperfeita.
III- lesão do corno posterior do menisco lateral nas fraturas de eminência
intercondiliana do joelho.
IV- deformidade em cúbito valgo tardia na fratura do côndilo lateral
do cotovelo.
As alternativas consideradas corretas são:
a- I, II e III.
b- I, II e IV.
c- I, III e IV.
d- II, III e IV.
*Observação: nessa questão exemplificada acima, há apenas uma
alternativa que fala em joelho infantil, enquanto todas as outras falam
sobre cotovelo infantil. Isso não deve ser feito, pois confunde o avaliado.
Questão de foco negativo: apresenta várias respostas corretas e
apenas uma incorreta, que é a solicitada. Esse tipo de item deve ser
evitado, a não ser que a negativa seja realmente o conhecimento a
ser avaliado. Isso porque a solicitação da resposta incorreta orienta
o aluno para a busca do erro e não do acerto.
O residente ou aluno é direcionado a identificar a resposta incorreta ou
a pior resposta de todas. Contudo os objetivos educacionais são melhor
98
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mensurados pela identificação da resposta correta e não da incorreta.
Assim, recomenda-se não fazer esses tipos de prova com enunciado
negativo (evitar as palavras “incorreto”, “falso”, “mas”, “não”, “errado”
e “exceto”).
Exemplo – Em uma cirurgia do quadril com osteotomia do trocanter maior
e rebatimento dos músculos inseridos nele, há o envolvimento de todos
os seguintes músculos exceto o
a- glúteo médio.
b- glúteo mínimo.
c- Iliopsoas.
d- obturatório interno.
e- Piriforme.
Questão de asserção e razão: apresenta duas afirmativas ou
asserções que podem ou não ser proposições verdadeiras ou
corretas, assim como podem ou não estabelecer relações entre si
(causa e efeito, proposição e justificativa, princípio e justificativa,
asserção e razão). Esse tipo de questão é indicado para avaliação de
habilidades complexas.
Exemplo – Lesão do nervo isquiático por injeção intramuscular pode
ser evitada se a agulha for introduzida no quadrante lateral superior
da nádega.
Porque:
O nervo isquiático está localizado a meio caminho entre o túber isquiático
e a espinha ilíaca póstero-superior.
Sobre essas duas afirmativas, é correto afirmar que
a- as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta
da primeira.
b- as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
c- a primeira é uma afirmativa falsa, e a segunda é verdadeira.
d- a primeira é uma afirmativa verdadeira, e a segunda é falsa.
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Questão de lacuna: apresenta uma sentença com partes suprimidas
para serem completadas com palavras ou expressões constantes
das alternativas.
Exemplo – O tendão do calcâneo é formado pela união dos tendões
dos músculos _____________________ e __________________________.
Quando rompido totalmente, apresenta Teste de Thompson
___________________________.
As palavras que completam corretamente essas lacunas são:
a- tibial posterior, sóleo, positivo.
b- gastrocnêmio, plantar medial, negativo.
c- gastrocnêmio, sóleo, positivo.
d- tibial posterior, plantar medial, negativo.
Questão de interpretação: a questão é construída com base em texto,
gráfico, tabela, gravura, fotografia e outros materiais que são feitos a
partir de uma situação-estímulo no enunciado para que o examinando
faça interpretações, inferências, generalizações, conclusões e
críticas.
Exemplo -

De acordo com a figura acima, pela Classificação de Salter-Harris,
observa-se uma fratura tipo
a- I.
b- II.
c- III.
d- IV.
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Questão de associação (correspondência, emparelhamento,
combinação ou acasalamento). Apresenta elementos com alguma
relação entre si e, por isso, podem ser associados.
Exemplo - Associe as duas colunas, relacionando o nervo ao músculo:
1.
2.
3.
4.

Nervo femoral.
Nervo ulnar.
Nervo interósseo anterior.
Nervo interósseo posterior.
( ) extensor ulnar do carpo.
( ) adutor do polegar.
( ) flexor longo do polegar.
( ) sartório.
a- 1-2-3-4.
b- 2-3-4-1.
c- 4-2-3-1.
d- 4-2-1-3.

Questão de ordenação ou seriação: Apresenta elementos para serem
ordenados segundo uma determinada lógica ou critério.
Exemplo -

O processo de consolidação óssea com formação de calo ósseo é
desencadeado por etapas. Preencha os quadros na ordem sequencial em
que ocorrem as etapas
1- Condrogênese.
2- Ossificação Endocondral.
3- Ossificação Intramembranosa.
4- Remodelação Óssea.
A sequência correta em que ocorre o processo é:
a- 1,2,3,4.
b- 3,1,2,4.
c- 3,2,4,1.
d- 1,3,4,2.
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Questão de alternativas constantes - certo/errado; verdadeiro/falso;
sim/não. Este tipo de questão é interessante quando se quer avaliar
um número significativo de conceitos, fatos e características.
Exemplo- Quanto à Doença de Legg-Calvé-Perthes :
I- A relação homem-mulher é de 4:1.
II- Ocorre em média dos quatro aos oito anos de idade.
III- A Doença de Gaucher não é um diagnóstico diferencial.
As afirmações I, II e III são respectivamente
a- V/F/F.
b- V/F/V.
c- F/F/F.
d- V/V/F.
Nas questões inteiramente “verdadeiro/falso”, quando escritas em forma
de proposições, deve-se tentar fazer as proposições aproximadamente
iguais no comprimento. Senão, colocá-las em ordem crescente de
comprimento. Além disso, usar sempre uma grande quantidade de
proposições, acima de 75. Provas essencialmente “verdadeiro/falso” ou
têm proposições muito difíceis ou muito fáceis. Por essa razão, são mal
discriminativas entre avaliados com habilidades variadas.
Na elaboração das questões, alguns cuidados devem ser tomados pelos
preceptores ou professores, observando as mesmas normas para todas
as questões de uma mesma prova. Algumas delas:
1. Organizar as alternativas em ordem alfabética, numérica ou
sequencial;
2. Iniciar as alternativas da questão com palavras da mesma categoria
gramatical;
3. Usar letra maiúscula para iniciar as alternativas que completem um
enunciado encerrado com dois pontos (:);
4. Não utilizar dois pontos (:) quando o enunciado é uma frase a
completar e de pleno sentido gramatical;
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5. Usar vírgula antes da expressão etc. e apenas um ponto após;
6. Usar dois pontos (:) ao final de enunciados do tipo: “A ordem de
classificação correta é” / “A sequência correta dos fatos é a seguinte”;
7. Evitar pontuação antes e após os espaços a serem completados em
itens de preenchimento de lacunas;
8. Observar que o nome completo de uma entidade precede sua sigla;
9. Padronizar referências de acordo com as normas de publicação da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
10. Usar caixa alta em nomes próprios e epônimos;
11. Usar Fonte arial, tamanho 11; papel A4 (210 x 297 mm); margens
sugeridas pela ABNT(superior e esquerda de 3 cm; direita e inferior, 2
cm); espaço simples entre linhas, deixando um espaço simples entre o
enunciado do problema e as alternativas de respostas;
12. Usar fonte Times New Roman itálico para palavras estrangeiras;
13. Planejar a questão para ocupar uma página no máximo;
14. Evitar o excesso de destaques em negrito, grifo, caixa alta e
quadros;
15. Colocar nas alternativas de respostas as letras (a), (b), (c), ....
16. Enumerar as afirmativas enunciadas para análise por numeração
romana tipo I,II,II;
17. Numerar as alternativas de associação por 1,2,3,....
18. Usar nas questões de verdadeiro/falso, certo/errado um ( ) antes
dos termos a serem classificados;
19. Utilizar resolução de 300 dpi ao escanear figuras e salvar em
extensão tif. Não utilizar imagens maiores do que a configuração da
página;
20. Usar fonte arial em itálico para citações ipsis litteris de textos e
autores. A autoria deve ser indicada com fonte menor (autor. Título da
publicação. Local: editora, ano.). Se houver adaptações, acrescente o
termo “adaptado”.

Avaliando a Performance da Prova
A confiabilidade de um método avaliativo é a propriedade que determina
se as pontuações obtidas são estáveis e consistentes. Refere quanto a
proporção de variabilidade ou reprodutibilidade de uma pontuação.
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A validade é a propriedade de correlacionar os resultados obtidos com as
competências pré-determinadas para a verificação da eficiência da prova.
Refere sobre a adequada representatividade do conteúdo que está sendo
avaliado. Como o professor ou o preceptor pode saber se a prova de
múltipla escolha (PME) foi discriminativa?
Através da psicometria, ou seja, a área da psicologia que usa a estatística
para explicar as aptidões do indivíduo por meio de provas (cuja mensuração
é feita pelas respostas desse indivíduo às questões). A Teoria Clássica dos
Testes (TCT) tem o objetivo de interpretar a resposta final, aquilo que a
soma das questões revela sobre o indivíduo (o resultado final). Já a Teoria
da Resposta ao Item tem como propósito medir a habilidade do indivíduo
de acordo com a resposta dada a cada questão.
Pasquali sugere que, ao se fazer uma prova equilibrada e com qualidade,
10% das questões devem ser muito fáceis (questões com mais de 90%
de acerto) ou muito difíceis (questões com menos de 30% de acerto),
20% devem ser fáceis (entre 80% e 90% de acerto) ou difíceis (entre 50%70% de acerto) e 40% moderadas (70%-80% de acerto). Questões muito
difíceis ou muito fáceis têm pouca capacidade discriminativa entre níveis
cognitivos altos e baixos.
Questões fáceis testam o conhecimento do avaliando. Questões de
moderada dificuldade testam a compreensão sobre o conteúdo. Questões
difíceis testam a habilidade de aplicar conceitos e de analisar. As questões
precisam ser revistas para serem colocadas em um banco de dados e
classificadas como fáceis, moderadas e difíceis. Na Teoria Clássica dos
Testes, três parâmetros são geralmente usados para avaliar a performance
da prova: índice de facilidade (também chamada por alguns autores como
índice de dificuldade), índice discriminativo e o coeficiente de correlação
ponto biserial . O avaliador deve ter ao alcance um estatístico para o
cálculo desses parâmetros (existem hospitais que possuem estatísticos
no seu quadro de funcionários).
O índice de facilidade (IF) representa a proporção de indivíduos que
responderam ao item corretamente. O IF mede o quanto a questão foi
fácil ou difícil, para um conjunto de indivíduos que se submetem àquela
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prova. Varia entre zero e um, sendo que o IF próximo de zero revela que a
questão foi considerada muito difícil pelos candidatos; enquanto que o IF
próximo de um revela que a questão foi muito fácil. Assim, quanto mais
alto o valor mais fácil a questão. Em uma prova equilibrada com cinco
alternativas, o valor do IF deveria estar ao redor de 0.6. Alguns autores
preconizam um IF médio em uma prova com quatro alternativas em torno
de 0.6 a 0.8.
Índice de facilidade = número de respostas corretas/total do número
de avaliados.
Na prática:
Se IF estiver acima de 0,90 – questão muito fácil e não deveria ser
reaproveitada em provas subsequentes.
Se IF estiver abaixo de 0,20 – questão muito difícil e deveria ser
reestruturada em provas subsequentes.
O índice de discriminação (ID) mede a capacidade do item de diferenciar os
indivíduos de maior habilidade (27% dos avaliados com pontuações mais
altas) daqueles de menor habilidade (27% dos avaliados com pontuação
mais baixa) e corresponde à diferença entre a proporção de acertos do
primeiro grupo e a do segundo grupo. É uma indicação da qualidade do
item. Varia de +1 a -1. Assim, se o ID=+1, há uma perfeita relação entre
a nota da prova do avaliado e a nota da questão do avaliado. Se o ID
é maior do que zero e menor do que um, isso indica que os melhores
avaliados acertam mais o item do que os piores avaliados. Se o ID=0, isso
significa que todos os estudantes respondem ao item corretamente. Se
o ID é um número negativo, isso mostra que os piores avaliados acertam
mais o item do que os melhores avaliados.
Na prática:
Se ID≥0,4 – questão de muito boa qualidade
Se 0,30 ≤ ID ≤ 0,39 - questão razoavelmente boa, mas que pode ser
melhorada
Se 0,20 ≤ ID ≤ 0,29 – questão ruim que deve ser melhorada
Se ID menor que 0,20 – questão muito ruim que deve ser descartada
O coeficiente de correlação ponto biserial varia de -1.00 até 1.00 e
correlaciona a pontuação obtida no item com a pontuação obtida no
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teste. Altos valores mostram que os avaliados que vão bem na prova
também acertam a questão. Como também os avaliados que vão mal
na prova também erram a questão. Ou seja, alto valor: questão muito
discriminativa.
Na prática:
Se a correlação biserial é muito próxima ou menor que zero: os avaliados
com pontuação baixa na prova acertam mais uma determinada questão
do que os avaliados com pontuação alta na prova. Assim, essa questão
deve ser removida da prova.
Valores aceitáveis: acima de 0.20. Quanto mais próxima de 1.00 mais
discriminativa é a questão.
Finalmente, a análise dos distratores é extremamente relevante na
avaliação da performance da prova. Distratores que são escolhidos por
poucos avaliados ou não escolhidos devem ser removidos da questão e
reestruturados se possível.
Segundo Thompson e Levitov, qualquer avaliado ao tentar acertar cada
questão por adivinhação em uma prova de 100 questões com quatro
alternativas, garante uma pontuação mínima de 25 questões. Ainda de
acordo com os mesmos autores, o percentual médio ideal de questões
corretas nesse tipo de prova escrita deve ser de 63%.

Prova com Questões Dissertativas (PQD)
As questões dissertativas ou discursivas também devem ter correlação
com a prática clínica, medindo conceitos importantes, avaliando níveis
cognitivos adequados com a solução de problemas (boas para níveis
de avaliação, síntese e aplicação da Taxonomia de Bloom). É mais fácil
elaborar uma prova discursiva do que uma de múltipla escolha, mas a
correção da primeira é mais difícil e mais demorada. Na correção de uma
PQD, é de boa norma começar a corrigir por questões e não por provas
(comparando as várias mesmas questões corrigidas em provas diferentes),
e sempre ocultando o nome do avaliado para tornar a imparcialidade a
regra.
O residente ou aluno deverá ter uma boa capacidade reflexiva e de
expressão na resolução das questões, com facilidade em escrever e sem
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prolixidade. O feedback é mais demorado quando comparado com a PME
e não pode ser colocada grande quantidade e diversidade de conteúdo
em uma mesma prova. Isso talvez seja o maior ponto falho nessa prova. A
adivinhação ou acerto da resposta ao acaso é muito mais difícil na PQD.
Entretanto, na correção, alguns avaliadores podem acreditar no “blefe
escrito” de um avaliado com boas técnicas de redação e boa capacidade
argumentativa.
Pode ser de dois tipos: de resposta longa ou de resposta curta. As de
resposta longa também são denominadas de ensaio (sintético, estendido
e modificado). O ensaio sintético é breve, preciso e apresenta maior
integração das disciplinas, mas ainda com pequena amostra de conteúdo
e pouca confiabilidade. O ensaio estendido tem uma liberdade de
resposta quase ilimitada, permitindo ao avaliado mostrar a habilidade na
escrita, expressar ideias e sintetizar as informações (o avaliado realiza,
por solicitação, uma análise ou avaliação crítica do material colocado). O
ensaio modificado orienta o avaliado a responder uma série progressiva
de questões relacionadas com um caso ou um problema. Tem validade
e confiabilidade moderadas. Informações novas são adicionadas e novas
questões colocadas, não permitindo o retorno às questões anteriores.
Vários autores consideram que os avaliados estudam de forma mais
eficiente para PQD do que para PME, pois há um foco maior em questões
amplas, conceitos gerais e inter-relações, sem considerar os detalhes
específicos.
Alguns pontos devem ser observados na confecção das questões da
PQD:
1- O uso de palavras como “discutir” e “explicar” pode causar ambiguidade.
Quando utilizar essas palavras, sempre é bom dar específicas instruções
para quais pontos devem ser discutidos ou explicados. Exemplo: “Discutir
sobre as lesões vasculares ósseas benignas e malignas” ≠ “Discutir as
diferenças principais entre o hemangioma e o hemangioendotelioma”;
2- Deve ser usado preferencialmente um maior número de questões de
resposta curta (metade de uma página), do que o uso de poucas questões
de resposta longa (duas a três páginas);
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3- Evitar o uso de questões opcionais. A correção deve ser para avaliar
diversos residentes ou alunos que respondam as mesmas questões;
4- Questões avaliadas entre residentes ou alunos diferentes com a mesma
qualidade devem ter pontuações idênticas. Ao pontuar as questões na
correção, o examinador já deve ter escolhido um modelo de pontuação
pré-determinado. Existem dois tipos: modelo analítico (compara os pontos
da resposta do estudante ou residente com os pontos de uma resposta
ideal, feita pelo avaliador, que contenha elementos ou componentes
essenciais para pontuar a resposta) e modelo holístico (considera a
resposta do estudante ou residente como um todo e julga a qualidade
total da resposta comparando com a resposta de outro avaliado, ou de
acordo com alguns critérios desenvolvidos pelo próprio avaliador).
Alguns estudos mostram diversas críticas à Prova de Questões Discursivas:
• Diferentes pontuações podem ser dadas por diferentes avaliadores em
uma mesma questão, ou pelo mesmo avaliador em diferentes tempos ou
contextos;
• Uma questão mal feita precedida de uma questão muito bem feita
normalmente recebe uma pontuação mais baixa na correção pelo avaliador;
• Em uma resposta, quanto mais páginas escritas, mesmo com argumentos
pouco consistentes, maior é a pontuação dada pelo avaliador;
• A pontuação é influenciada pelo grau de expectativa que o avaliador tem
em relação à performance do avaliado. Alta expectativa, alta pontuação.
Baixa expectativa, baixa pontuação;
• A pontuação pode ser influenciada pela caligrafia, estrutura gramatical,
ortografia, organização textual e até limpeza da folha da prova (sem
rasuras ou sujeiras).
Existem algumas boas indicações para o uso de PQD? Sim. O ideal é usar
esse tipo de prova quando se pretende enfocar a capacidade do avaliado
em escrever e para explorar as suas habilidades (revela a qualidade do
pensamento e a profundidade da compreensão). Ela é bem usada também
quando o grupo de avaliados é pequeno e a prova não irá ser reutilizada.
É fundamental ainda delimitar um tempo largo para o avaliado resolver a
prova.
A Prova Discursiva Baseada na Resolução de Problemas apresenta
mínimo acerto pela adivinhação e é mais fácil de ser feita do que a PME.
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Requer conhecimento e experiência do avaliador para sua elaboração,
principalmente porque na área médica o problema pode ser um caso
clínico. Podem ser feitos cinco a sete problemas com três ou cinco
diferentes questões para um mesmo problema. Inclui questões de
resposta curta e ensaio sintético.

Conclusão
Construir boas questões requer técnica e experiência. Seguir os
Guidelines aqui descritos e exercitar a prática de elaboração das provas
escritas, tentando realizar a avaliação da performance delas pelos índices
psicométricos, é a forma mais adequada para se conseguir sucesso
na difícil tarefa de avaliador. A prova de múltipla escolha é o método
tradicional de avaliação dos exames para a residência médica, para os
concursos admissionais e títulos de especialização.
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AVALIAÇÃO ORAL - COMO ELABORAR UMA QUESTÃO
Alexandre Fogaça Cristante
A prova oral costuma ser uma etapa da avaliação em que são abordados
temas da vivência do profissional da Ortopedia no seu dia a dia.
Normalmente, é uma avaliação que envolve muita ansiedade e expectativa
por parte do candidato. Portanto o seu lado emocional deve ser bem
trabalhado para evitar tensão e desequilíbrio no momento da prova.
As questões devem ser elaboradas de modo a abordar casos clínicos
ou temas relevantes no meio ortopédico, considerados pré-requisitos
básicos para que um profissional com o processo de residência médica
recentemente finalizado possa atuar como ortopedista e fazer parte da
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Não é o objetivo da
prova oral avaliar de forma prioritária o desempenho do candidato em
situações incomuns, discutíveis e que deem margem a polêmicas.
Sendo assim, a elaboração das questões começa com a cuidadosa escolha
do tema abordado, levando em consideração o que foi mencionado.
Uma vez escolhido o tema, o elaborador da questão deve se preocupar
com a forma em que serão cobrados os conhecimentos sobre o tema
selecionado. De um modo geral, um mesmo tema pode ser abordado sob
diferentes aspectos, variando de forma considerável o teor das questões.
As questões orais podem ser divididas de acordo com os principais
aspectos que podem ser abordados, e, numa tentativa de simplificar
estes aspectos, podemos dividi-las em questões que abordam:
1 - Anatomia segmentar aplicada
2 - Anatomia + exame físico aplicados
3 - Casos clínicos
4 - Princípios e métodos de tratamento

1 - Anatomia Segmentar Aplicada
O conhecimento adequado da anatomia de cada segmento
osteoarticular do corpo humano é, sem dúvida, um pré-requisito básico
para a formação do ortopedista. Esse é um tema que pode ser abordado
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de diferentes formas durante uma prova oral. O examinador pode avaliar
tanto conhecimentos de anatomia básica quanto anatomia aplicada a
alguma doença relevante na rotina do atendimento.
Ao elaborar questões como estas, devemos nos atentar a selecionar
figuras que demonstrem com clareza as estruturas anatômicas cobradas,
preferencialmente de diferentes ângulos, e, se possível, mais de uma
figura mostrando as mesmas estruturas. Os cortes anatômicos devem ser
devidamente identificados (axial, coronal, sagital) bem como a orientação
espacial dos mesmos (anterior, posterior, medial, lateral). O candidato não
pode ter dúvida de qual estrutura está sendo cobrada e deve ter subsídio
suficiente para ter segurança do que deve falar para o examinador.
De um modo geral, essas questões são elaboradas com dois ou três slides.
Os slides devem apresentar figuras com boa resolução e, de preferência,
com as estruturas a serem cobradas identificadas de algum modo, seja
com numeração, setas ou letras (Figura 1). O elaborador da questão
pode ainda identificar alguma patologia, caso a intenção seja avaliar o
conhecimento anatômico aplicado a alguma condição ortopédica. Fica a
critério de quem está elaborando a questão redigir perguntas dirigidas ou
apenas deixar as imagens e as identificações para que a discussão possa
ser conduzida pelo próprio candidato.
Figura 1

2 - Anatomia + Exame Físico Aplicados
O exame físico ortopédico, à semelhança do tópico anterior, também
é uma área básica, pré-requisito para atuar na área. As questões orais
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que abordam os testes ortopédicos especiais podem ser elaboradas em
meio a abordagem de uma determinada patologia. Ou ainda alternando
slides que abordem estruturas anatômicas a serem correlacionadas com
o teste físico daquele segmento. Nessas questões, o candidato deve ser
capaz de mostrar um completo entendimento de anatomia segmentar
com aplicação prática no cotidiano ao explicar de forma criteriosa quais
estruturas está testando durante a manobra e quais os resultados que
espera encontrar.
Essas questões também costumam ser elaboradas com cerca de dois
ou três slides. As recomendações para as imagens anatômicas são as
mesmas da última etapa. Já os testes especiais podem ser cobrados
através de imagens ou de vídeos. O elaborador da questão deve estar
atento principalmente à clareza da informação e à resolução da imagem
ou vídeo escolhido.

3 - Casos Clínicos
Os casos clínicos são os mais escolhidos para a elaboração das
questões orais. Através deles, diversos aspectos de uma patologia
podem ser abordados, sejam eles aspectos anatômicos, de exame físico,
epidemiologia, classificações, tratamento ou mesmo complicações.
A história clínica e os achados adicionais de exame físico e/ou exames
complementares devem estar escritos de forma clara e sucinta no corpo
dos slides. Cerca de três ou quatro slides são utilizados para elaborar
essas questões.
O 1˚ slide geralmente vem identificando a história clínica, juntamente com
uma imagem do segmento abordado ou mesmo uma imagem de algum
exame complementar básico que já direcione ao diagnóstico (Figura 2).
Neste momento, o objetivo é abordar aspectos básicos do tema como
dados epidemiológicos, alterações clínicas relevantes, achados adicionais
de exame e classificações.
De um modo geral, o 2˚ slide é uma complementação do 1˚. Nele geralmente
são colocadas imagens de outros métodos diagnósticos relevantes ou
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resultados de exames laboratoriais que ajudem a confirmar o diagnóstico
suspeitado inicialmente, para que o candidato possa se direcionar às
orientações quanto às opções e à escolha do tratamento mais adequado.
Figura 2

O 3˚ slide geralmente contém imagens de opções de tratamento,
imagens de exames complementares pós-operatórios ou mesmo
imagens que identifiquem alguma complicação ou intercorrência
durante o tratamento. As imagens devem ser claras, com boa resolução,
procurando se atentar sempre para a lateralidade e complexidade da
lesão pré e pós-operatória para não haver discordância entre candidato e
examinador. (Figura 3)
Figura 3

Fica a critério de quem está elaborando a questão redigir perguntas
dirigidas ou apenas deixar as imagens e as identificações para que a
discussão possa ser conduzida pelo próprio candidato.
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4 - Princípios e Métodos de Tratamento
Os princípios e os métodos para o tratamento das patologias ortopédicas
têm evoluído de forma considerável nos últimos anos. Atualmente, o
ortopedista deve ser capaz de discutir sobre as diversas possibilidades
de tratamento, seja com seus pacientes ou mesmo com outros colegas
de trabalho.
As questões da prova oral podem abordar de forma mais contundente o
tratamento das doenças, explorando as diversas formas de tratamento
conservador ou cirúrgico e suas complicações.
Neste tipo de questão, atenção maior deve ser dada ao tratamento. Portanto
o diagnóstico deixa de ser o protagonista e deve, de algum modo, estar
explícito ou facilitado no corpo da questão. Este modelo de questão pode
ser realizado em dois ou três slides. Sendo que o primeiro slide tem uma
função introdutória, identificando o problema com o caso e o diagnóstico
para o candidato sugerir o tratamento e desenvolver o seu raciocínio ou
com um caso já tratado para que o candidato desenvolva um raciocínio
crítico a partir do que foi feito. Os demais slides podem se apresentar
com imagens de outras opções terapêuticas, ou imagens de diferentes
vias cirúrgicas, ou mesmo vídeos ou imagens do intraoperatório, ou de
técnicas artroscópicas vigentes. Nestas questões, podem ser abordadas
também as complicações de um determinado tratamento.
Fica a critério de quem está elaborando a questão redigir perguntas
dirigidas ou apenas deixar as imagens e as identificações para que a
discussão possa ser conduzida pelo próprio candidato.
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AVALIAÇÃO DO EXAME FÍSICO / ATITUDES
Jean Klay Santos Machado
O objetivo é:
• Prover conhecimento sobre os aspectos relacionados ao exame físico
do paciente;
• Capacidade de realizar exame respeitando sequência coerente;
• Raciocínio clínico em cima de situações hipotéticas, de tal sorte que o
residente demonstre bom senso na investigação diagnóstica a partir do
exame físico;
• Postura, cordialidade e respeito com o paciente tanto durante o exame
físico como durante a simulação de uma consulta com situação específica.
• Manuseio dos instrumentos necessários para execução do exame físico,
tais como goniômetro, fita métrica, martelo de reflexos, blocos, etc.
A prova CONSTA de situações como seguem:
• Exame físico normal;
• Situações clínicas (exame físico patológico);
• Miscelânea de cinco testes especiais;
• Consulta hipotética (atitudes).
Os temas abordados são:
• Coluna
• Ombro e Cotovelo
• Punho e mão
• Quadril
• Joelho
• Pé e tornozelo
• Infantil
O treinamento do residente deve ser baseado na prática clínica do
consultório de ortopedia, orientando-o sobre:
a) Postura e atitudes do paciente desde a entrada no consultório;
b) Necessidade na retirada de peças de roupa para a realização
adequada do exame físico, e como isso é realizado pelo paciente;
c) Inspeção estática;
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d) Inspeção dinâmica;
e) Palpação (Partes moles e óssea);
f) Mobilidade ativa, com ênfase nos valores normais para cada
articulação;
g) Mobilidade passiva (se necessário);
h) Exame neurológico (motor, sensitivo e reflexos), seja radicular ou
periférico;
i) Testes especiais que NÃO DEVEM SE RESTRINGIR AOS LIVROS DE
EXAME FÍSICO, ou seja, os TESTES DESCRITOS NOS CAPÍTULOS
ESPECÍFICOS DE CADA PATOLOGIA nos outros livros da bibliografia
TAMBÉM DEVEM SER ABORDADOS E ENSINADOS.

Treinamento Específico
• NO EXAME FÍSICO NORMAL, a ênfase deve ser dada aos itens de A a H,
deixando os testes especiais para a eventualidade de restar tempo hábil
para tal;
• NAS SITUAÇÕES CLÍNICAS, o residente, mediante o relato de uma breve
história clínica, DEVERÁ DIRECIONAR O SEU EXAME com objetivo de
REALIZAR O DIAGNÓSTICO DA PATOLOGIA, considerando os diversos
DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS. Neste item, os TESTES ESPECIAIS
DEVEM SER COBRADOS;
• NA MISCELÂNEA DE TESTES ESPECIAIS, o residente DEVERÁ
DESCREVER OS TESTES E SUA APLICABILIDADE;
• NA PROVA DE ATITUDES, o residente deve demonstrar CORDIALIDADE,
CLAREZA, RESPEITO E SEGURANÇA diante das diversas situações
apresentadas, como, por exemplo, na tomada de uma conduta. Sempre
pautado por valores ÉTICOS condizentes com a nossa profissão. É
importante salientar que tal postura DEVE SER AVALIADA durante todas
as cinco situações.
E, finalmente, devemos lembrar que a repetição leva à perfeição. Logo,
se o Serviço cultivar o hábito de sistematizar a sequência da avaliação
dos pacientes desde o início do treinamento na residência, o aprendizado
acontecerá naturalmente.
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AVALIAÇÃO DE HABILIDADES
Jean Klay Santos Machado
O objetivo é avaliar:
• Conhecimento e habilidade do residente sobre os aspectos de cunho
prático, tais como: fazer um planejamento cirúrgico a partir de um exame
de imagem; adaptar órteses, bem como outros procedimentos não
invasivos; realizar procedimentos cirúrgicos de partes moles e partes
ósseas relacionados à Ortopedia e Traumatologia;
• Ênfase no conhecimento das indicações.
Consta de situações como seguem:
• Planejamento(s) cirúrgico(s);
• Procedimento(s) não invasivo(s);
• Procedimento(s) cirúrgico(s) de partes moles;
• Procedimento(s) cirúrgico(s) ósseo(s).
Os temas abordados são:
• Imobilizações
• Órteses
• Vias de acesso
• Alongamentos tendíneos
• Tenorrafias
• Neurólises
• Tenólises
• Transferências tendíneas
• Fasciotomias
• Osteossíntese interna
• Osteossíntese externa
• Artroplastias
• Artrodeses
• Artroscopias
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O TREINAMENTO DO RESIDENTE deve ser baseado na prática clínica e
cirúrgica de Ortopedia e Traumatologia, orientando-o sobre:
a) Ensinar, praticar e cultivar o hábito de realizar o planejamento cirúrgico
dos diversos procedimentos;
b) Discutir, treinar e ensinar procedimentos não invasivos (imobilizações,
reduções, colocação de órteses, etc.). Realizar cursos específicos sobre
os temas, como, por exemplo, um curso sobre imobilizações e trações;
c) Discutir e ensinar os procedimentos cirúrgicos desde indicações, vias
de acesso, além do passo a passo da técnica propriamente dita;
d) Criar o hábito de rediscutir os procedimentos após seu término,
usando a descrição dos mesmos como uma ferramenta para tal.

Treinamento Específico
• NO PLANEJAMENTO CIRÚRGICO, além do hábito diário, realizar testes
periódicos sobre os mais variados temas;
• NOS PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS, o residente recebe
treinamento diário. No entanto é recomendável a realização de cursos
específicos ao longo da Residência;
• NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, o residente deve receber
treinamento diário. No entanto a realização de workshops específicos
periódicos, uso de laboratórios (anatomia, microcirurgia, artroscopia)
também são importantes.
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FAZENDO UM TRABALHO CIENTÍFICO
José Carlos Souza Vilela
Os artigos científicos existem para compartilhar o seu próprio trabalho
original de pesquisa com outros profissionais ou para rever as pesquisas
realizadas por outros. Dessa forma, eles são fundamentais para a evolução
da ciência moderna, em que o trabalho de um cientista é construído e
dividido com seus colegas de profissão.
Os trabalhos científicos têm enorme impacto na vida da população mundial,
quer seja na produção, armazenamento e disseminação de conhecimento
nos meios científicos ou como resultados dos mesmos no cotidiano das
pessoas em geral. Para alcançar sua meta, os artigos devem informar e
não impressionar e ser facilmente legíveis, o que implica em ser preciso e
conciso. Eles são mais propensos a serem citados e utilizados por outros
cientistas caso sejam úteis em vez de enigmáticos ou egocêntricos.
Os artigos científicos, geralmente, têm dois públicos: em primeiro lugar,
os revisores, que ajudam o editor da revista a decidir se um documento é
adequado para publicação; e, segundo, os próprios leitores de periódicos
que podem ser mais ou menos bem informados sobre o tópico abordado
no artigo. Para ser aceito pelos revisores e citado pelos leitores, o artigo
deve fazer mais do que simplesmente apresentar um relato cronológico
do trabalho de investigação. Eles devem convencer seus leitores que
a pesquisa apresentada é importante, válida e pertinente para outros
cientistas no mesmo campo. Com essa finalidade, eles devem enfatizar
tanto a motivação para o trabalho e os resultados do mesmo e incluir
elementos de prova suficientes para estabelecer a validade desse
resultado.
Os documentos que relatam um trabalho experimental são frequentemente
estruturados de forma cronológica em cinco seções: a primeira, Introdução;
em seguida, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, (em conjunto,
essas três seções compõem o corpo do papel); e, finalmente, a Conclusão.
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Resumo
O resumo é uma síntese do artigo, apresentando a finalidade, o escopo e
as principais conclusões. O título e resumo são muitas vezes tudo o que
as pessoas leem para decidir se vão querer continuar. O que foi feito?
Quais são os principais resultados? Quais são as conclusões?
O resumo deve ser conciso, compreensível, conter os objetivos, métodos
e resultados e não deve conter dados não apresentados no trabalho. No
final do resumo, são apresentados os descritores (palavras-chave) que
são as palavras mais importantes relacionadas ao trabalho. Essas devem
ser conferidas no site da BIREME (http://www.bireme.br/php/index.php)
em DeCS – Terminologia em Saúde.

Introdução
A introdução serve para apresentar de maneira lógica a informação
pertinente ao estudo, seu contexto e deve terminar com a colocação do
problema/questão a ser resolvida(o): um bom trabalho apresenta uma
questão a ser resolvida e sua solução.
Qual é a pergunta (pesquisa/hipótese científica)? Por que é importante (lógica
e justificação)? Quais são as hipóteses e como você irá testá-las (hipóteses
estatísticas)? Lembre-se que uma série de estudos começa por observar
um padrão (correlação/associação). Sua hipótese de pesquisa afirma uma
explicação para esse padrão (história) e uma hipótese estatística determina
as generalidades do padrão. Por isso, testamos as nossas previsões
(hipóteses estatísticas) usando testes estatísticos e seus resultados para
apoiar ou refutar a hipótese de pesquisa. É na introdução que é colocado
o ambiente que motivou a realização do trabalho, e, no final da introdução,
apresentada a pergunta a ser respondida pelo trabalho (objetivo).

Material e Métodos
A seção de métodos deve ser uma descrição cronológica clara e sucinta
do que você fez e como você fez isso. Essa seção deve habilitar qualquer
pessoa a repetir a pesquisa com as informações fornecidas. Se não for
possível replicar exatamente a pesquisa, a sua seção de métodos está
insuficiente.
121

manual_do_preceptor_juan.indd 121

09/02/17 16:04

Deve se caracterizar o material utilizado, definindo-se o tamanho e
particularidades da amostra, tais como o número de animais, média de
idade dos pacientes, gênero (lembrar que não deve ser mencionado
sexo), tamanho, peso, etc. É importante lembrar que, quando se tratar
de pesquisa em seres humanos, o termo mais adequado é ‘casuística
e métodos’ em vez de ‘material e métodos’. Nesta seção, o processo
estatístico deve também estar minuciosamente explicado e justificado.

Resultados
A seção de resultados é destinada a apresentar de maneira concisa
o que foi observado como fruto do trabalho e as tendências dos dados
(na maioria das vezes apresentados em figuras e/ou tabelas). O texto
deve complementar as tabelas/figuras e não repetir as informações nelas
apresentadas.
- Os resultados são adequados para os objetivos declarados?
- Os resultados fazem sentido?
- Os gráficos e figuras descrevem claramente os dados?

Discussão
Esta seção é utilizada para sintetizar os resultados e para confrontá-los
com a literatura. Não repetir seus resultados e, sim, correlacioná-los com
outros estudos tentando apresentar as coincidências e discrepâncias. Citar
as possíveis explicações para os resultados, explicar as semelhanças ou
discrepâncias obtidas com outros estudos da literatura. Demonstrar se os
objetivos do trabalho foram alcançados e por que, se as hipóteses foram
devidamente testadas. E, caso os resultados tenham sido estatisticamente
significativos, qual é sua aplicação prática.

Conclusão
Apresentar as conclusões do trabalho estritamente com base nos
dados obtidos e limites de inferência (não universalizar suas conclusões).
Por exemplo: se você testar uma espécie de lagarto do estado de Minas
Gerais, os resultados não se aplicam a todos os lagartos do Brasil. Saliente
os pontos fortes e fraquezas do trabalho e sobretudo sua aplicabilidade.
122

manual_do_preceptor_juan.indd 122

09/02/17 16:04

Referências
O conhecimento científico progride devido ao trabalho de vários
pesquisadores que trabalham separadamente. Entretanto o conhecimento
é criado de forma coletiva devido ao reconhecimento mútuo e
complementação individual dos trabalhos. Esse reconhecimento e proteção
do plágio ocorre por meio da citação dos trabalhos nas referências.
Cite referências que suportem seu raciocínio e a maneira pela qual o
trabalho foi concebido e realizado. Para escolher os trabalhos mais
adequados, dê preferência aos que apresentem maior nível de evidência,
sejam mais recentes, e, quando for possível, os que tenham sido
publicados na mesma revista que você almeja publicar seu trabalho.
Quando não for exigido um formato específico, use o Estilo Vancouver
(recomendado pelo International Commitee of Medical Journal Editors) ou
o Estilo da Associação Fisiológica Americana do “Journal of Physiology”
(http://jp.physoc.org/), que são os mais exigidos e utilizados em periódicos
biomédicos. Tente encontrar os artigos originais e referências recentes
(nos últimos dois ou três anos) para dar credibilidade ao seu trabalho e
suas afirmativas. Especificamente para submissões no Brasil, pode-se
eventualmente ser exigido o formato da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) - http://www.abnt.org.br.
Referências:
- J Clin Epidemiol 2013 66 359-360 Kotz D. Et al Introducing a New
Series on Effective writing and publishing of scientific papers.
- J Clin Epidemiol. 2013 Apr;66(4):397. doi: 10.1016/j.
jclinepi.2013.01.002.
- Effective writing and publishing scientific papers-part I: how to get started.
- Kotz D1, Cals JW.
- Ann Saudi Med. 2011 Jan-Feb; 31(1): 72–76. doi: 10.4103/0256-		
4947.75782 PMCID: PMC3101729
Getting Your Paper Published: An Editor’s Perspective Peter A. Hall
- How to Write a Research Paper. Andrei V. Alexandrov.Cerebrovasc
Dis 2004;18:135–138 DOI: 10.1159/000079266
- WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical
Research Involving Human Subjects.
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O APERFEIÇOAMENTO
DO PRECEPTOR

• O QUE É O CAPOT?
• DICAS PARA PUBLICAR NA REVISTA
		

BRASILEIRA DE ORTOPEDIA (RBO)
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O QUE É O CAPOT?
Mauricio Wanderley Moral Sgarbi
Cesar Fontenelle

Introdução
A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) sempre
investiu na qualidade dos médicos residentes formados nos serviços
credenciados. A consagrada prova para obtenção de título de especialista
é um exemplo deste comprometimento e reconhecida no cenário do
ensino de pós-graduação médica (do tipo residência médica e estágios
em ortopedia) nacional e internacional. A qualificação e o treinamento dos
preceptores também são prioridades para SBOT, pois ela entende que este
seleto grupo tem a missão de preparar os ortopedistas que receberão o
selo de qualidade da sociedade. Dentre as diversas funções da Comissão
de Preceptores, está, em trabalho conjunto com Comissão de Ensino e
Treinamento (CET), o desenvolvimento do programa CAPOT - Curso de
Aperfeiçoamento do Preceptor em Ortopedia e Traumatologia. Sob a
coordenação de educadores e instrutores treinados, a SBOT pretende
com o CAPOT melhorar, ainda mais, a formação do médico ortopedista
brasileiro.

Objetivos do CAPOT
O CAPOT visa a capacitação e aperfeiçoamento dos preceptores e
pretende uniformizar os métodos de ensino dos preceptores dos programas
de residência médica dos serviços de Ortopedia e Traumatologia
credenciados pela SBOT. A padronização de métodos de ensino, baseada
na experiência didática e metodológica de instrutores qualificados do
programa CAPOT, objetiva produzir resultados expressivos no ensino da
Ortopedia aos médicos residentes.

125

manual_do_preceptor_juan.indd 125

09/02/17 16:04

Metodologia
O CAPOT é um curso teórico-prático intensivo, no formato de um “Curso
de Imersão”, com duração de um dia. É composto de atividades teóricas
e práticas, com grande interação entre os instrutores do curso e os
participantes.
Embora seja um curso destinado a todos os preceptores de Serviços
credenciados da SBOT, o principal foco deste projeto são os ortopedistas
que exercem a preceptoria em Serviços não ligados a universidades ou
aqueles em grandes centros que possuem mais facilidade de acesso
a fontes, governamentais ou não, de educação continuada e ensino
e treinamento.

Formatação do curso
Carga horária
O CAPOT ocorre em um dia de curso, com dois períodos de quatro horas.
Conteúdo programático
1. Como apresentar uma aula expositiva.
2. Como conduzir um seminário
3. Como conduzir uma discussão de caso
4. Como preparar e conduzir uma pesquisa e trabalho científico com
residentes
Manhã: aulas expositivas interativas
• Regimento da CET - 30 minutos
• Prova de título – 20 minutos
• Preparação de Aula - 40 minutos
• Preparacão de seminário – 40 minutos
• Discussão de caso (com e sem paciente) – 40 minutos
• Como preparar trabalho científico – 40 minutos
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Tarde: aulas práticas com grupos de cinco integrantes no máximo
• Apresentação de aula - 45 minutos
• Condução de seminário - 45 minutos
• Condução de caso clínico - 45 minutos
• Trabalho científico - 45 minutos
Corpo discente
14 a 16 preceptores formam o corpo discente, propiciando maior
participação e aproveitamento nas atividades.
Corpo docente
• Renomados professores da SBOT
• Educador
• Membros da CET
• Membros da COP
Obs.: novos instrutores para o CAPOT poderão ser selecionados a partir
de seu desempenho no CAPOT e interesse do preceptor.

Comentários
Ensinar um médico residente não é tarefa simples. Residentes estão
envolvidos com o atendimento de pacientes em ambulatórios e
enfermarias, com cirurgias, com documentação de procedimentos,
solicitação de guias, pressões por todos as lados. Dentro de uma jornada
reduzida de 60 horas, todas as suas atividades ficam concentradas
e devem ser realizadas. Muitas vezes a alimentação e descanso ficam
também condensados. Como estimular o residente para, além de todas
as tarefas, ainda estudar?
As comissões de Preceptores e de Ensino e Treinamento entendem que
o preceptor deve se preocupar com aulas e seminários, mas precisa dar
foco especial às posturas e atitudes constantes que possam estimular
o residente. O termo “coach” em inglês, traduzido como treinador ou
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técnico, com características de um propagador de conhecimento médico
e atitudes profissionais, é o que mais se aproxima do desejo destas
comissões. O ensino e a discussão de técnicas para facilitar o treinamento
dos residentes e o aprendizado da ortopedia é o principal objetivo
do curso.
O preceptor de um serviço credenciado da SBOT deve entender a filosofia,
literatura recomendada e diretrizes da Comissão de Ensino e Treinamento
(CET). Durante o CAPOT, o preceptor é estimulado a compreender o
regulamento da CET e como aplicar as diretrizes em seu programa
de residência.
Durante todo o CAPOT, o preceptor é estimulado a demonstrar suas
habilidades como professor e sua liderança frente ao grupo de residentes.
Até a presente data, o CAPOT foi realizado com sucesso em cidades
como Goiânia, Ribeirão Preto, Recife e Belém, com participação de
preceptores de diversos serviços desses centros. O curso também
ocorreu recentemente no 8º Fórum de Preceptores, promovido em São
Paulo, com participação de mais de 100 preceptores de todo o Brasil.
O CAPOT tem a intenção de propor técnicas pedagógicas e didáticas
utilizadas em vitoriosos programas educacionais, validadas e comprovadas
cientificamente. O objetivo é que, em um futuro próximo, todos os serviços
de ortopedia credenciados pela SBOT estejam devidamente qualificados,
de forma padronizada e uniforme, para aplicar as mais modernas formas
de ensino.
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DICAS PARA PUBLICAR NA REVISTA BRASILEIRA DE
ORTOPEDIA (RBO)

Gilberto Luis Camanho
Editor-Chefe da RBO

A RBO é a revista oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia. Fundada em 1939 por Achilles Araújo, que a editou até 1945,
e oficialmente relançada em 1966, em Minas Gerais, é uma publicação
bimestral e já ultrapassou 50 volumes. É estruturada segundo normas
internacionais disponíveis no site rbo.org.br. Foi indexada no Pubmed em
2015, o que significa que os temas publicados são disponíveis a qualquer
pesquisador do mundo via internet por pesquisa simples. Esta indexação
passou a exigir do editor e dos revisores um maior rigor de análise, pois a
revista é exposta ao mundo.
A nossa política editorial é publicar os trabalhos que retratem a ortopedia
brasileira e os trabalhos internacionais que nos são enviados e que possam
colaborar com o desenvolvimento dos ortopedistas brasileiros. É uma
revista de consulta, informação e revisão constante de temas ortopédicos.
Aceitamos trabalhos de diversos tipos:

• Trabalhos de Revisão/Atualização

São trabalhos em geral solicitados a autores que fazem um apanhado
atual de um tema que julgamos relevante.

• Trabalhos Originais

São trabalhos que os autores enviam relatando suas experiências com
casos, pesquisas diagnósticas ou formas de tratamento. Estes trabalhos
têm que se adequar a normas rígidas de redação que estão explícitas no
site, pois serão consultados e citados pelo mundo ortopédico e podem
modificar condutas de vários ortopedistas.

• Relatos de Casos

São trabalhos no qual o autor relata sua experiência com um caso
excepcional. Estes trabalhos, em geral, são acompanhados de uma ampla
revisão bibliográfica sobre o tema.
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• Notas Técnicas

São trabalhos nos quais os autores relatam uma técnica cirúrgica original
ou modificada, ou algum procedimento diagnóstico novo.
Os autores enviam seus trabalhos para o editor que julgará a oportunidade
e a qualidade do tema. Uma vez aprovado pelo editor, este enviará
para dois revisores do corpo editorial. Após a análise destes membros
do corpo editorial, o trabalho será aceito como está, revisado segundo
sugestões ou rejeitado. A recusa, na maioria das vezes, ocorre porque os
dois membros do corpo editorial acreditam que o trabalho está redigido
de forma inadequada. Hoje, temos um índice de recusa de 35% na RBO.

Como Publicar na RBO?
Inicialmente, o autor deve entender que dividir sua experiência e seus
conhecimentos com os seus colegas é parte de seu juramento como
médico.

“A partir de regras, lições e outros
processos ensinarei o conhecimento
global da medicina [...]”
Hipócrates, século V a.C.

A publicação, pela rigidez de suas normas, obriga os autores a uma análise
precisa de suas impressões e também a aprofundar o seu conhecimento
no assunto, descobrindo com frequência novos caminhos ou caminhos
complementares à sua pesquisa. A escolha do assunto deve ser objetiva,
os assuntos muito amplos levam a divagações e são muito pouco
conclusivos. Quanto mais objetivo melhor o trabalho. Uma vez escolhido
o assunto, os autores devem procurar na literatura trabalhos semelhantes
para se orientar e procurar direcionar o tema. Uma noção importante é
saber se o material, ou seja, o número de casos ou eventos que será
estudado pelo grupo é compatível com a literatura. Um trabalho com
poucos casos confrontado com uma literatura que relata série grandes
de casos terá pouco interesse. Em algumas situações, o relato de poucos
casos será de grande interesse, especialmente quando se tratar de eventos
raros. O método, ou seja, a forma pela qual o material foi manipulado,
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em geral é o cerne do trabalho. Deve ser descrito com muito cuidado e
precisão. Esta é uma parte do trabalho que deve ser rica em detalhes.
O resultado, que será obtido com a intervenção do método no material
estudado, será sempre objetivo, com comentários que destaquem apenas
pontos importantes.
Estes três itens - material, método e resultado - são o trabalho. Entretanto,
para que ele seja publicado e tenha o formato de uma publicação científica
tecnicamente correta, serão necessários algumas complementações:

1 - Introdução
Os autores devem justificar a oportunidade do trabalho, explicar por
que o fizeram e relatar a sua importância no contexto atual. No final da
introdução, os autores relatarão os seus objetivos, ou seja, o que buscam
com a pesquisa em publicação. Esta é uma área muito importante, pois
definirá o alcance e os objetivos do trabalho. Pode ser citada uma ou
outra referência bibliográfica como ilustração da oportunidade do tema. A
introdução inicia o trabalho.

2 - Discussão
Os autores irão percorrer todos os itens do trabalho, analisando-o e
comparando-o, quando justificar, com a literatura sobre o assunto.
Esta é uma área dos autores, que vão confrontar os diferentes itens de
seu trabalho com o que há na literatura. No final da discussão, virão
as conclusões que, basicamente, deverão responder aos objetivos. Os
autores deverão concluir relatando se atingiram ou não os seus objetivos.
As conclusões podem ser relatadas em itens numerais ou por extenso. Em
geral, devem ser semelhantes à forma que foram relatados os objetivos. A
discussão se inicia após os resultados.

3 - Referências bibliográficas
Serão citados trabalhos que foram utilizados para as diversas fases do
texto. Os trabalhos devem ser citados na medida que entram no texto,
podendo ser numerados para facilitar a busca dos leitores. Devem ser
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citados poucos trabalhos, apenas aqueles que objetivamente se referem
ao estudo. As citações excessivas são enfadonhas e induzem ao erro.

4 - Resumo
Deve atender ao modelo da revista. Hoje, a maioria das revistas e a RBO
sugerem resumos estruturados. São resumos que relatam cada item
separado: objetivos, métodos, resultados e conclusões.

5 - Ilustrações - tabelas, figuras (fotos, desenhos e gráficos).
O material gráfico deverá vir separado para facilitar a edição. Para tanto,
tem que ser claramente identificado e relatado onde será sua inserção
no texto. Uma vez concluído o trabalho, é interessante compará-lo com
algum já publicado. Esta comparação sempre é benéfica.

O conjunto do trabalho (Página de Rosto, Resumo/Abstract, Introdução,
Material e Método, Resultado, Discussão, Conclusão e Referências) deve
ser submetido on-line pelo link http://ees.elsevier.com/rbo.
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COMISSÃO DE ENSINO E
TREINAMENTO (CET)

• MEMBROS
• REGRAS DA CET
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MEMBROS
• Giana Silveira Giostri (PR) – Presidente
• Marcelo Carvalho Krause Gonçalves (PE) – Vice-Presidente
• Alexandre Francisco de Lourenço (SP) – Secretário Adjunto
• Luis Marcelo de Azevedo Malta (RJ) – Secretário-Executivo
• Jean Klay Santos Machado (PA)
• José Carlos Souza Vilela (MG)
• José Octavio Soares Hungria (SP)
• José Paulo Gabbi Aramburú Filho (RJ)
• Marco Kawamura Demange (SP)
• Renato Amorim (SC)
• Ricardo Sprenger Falavinha (PR)
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REGIMENTO INTERNO CET
(REGRAS DA COMISSÃO DE ENSINO E TREINAMENTO)
Giana Silveira Giostri
PARA SUPERVISORES E PRECEPTORES DOS SERVIÇOS DE
TREINAMENTO CADASTRADOS PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Introdução e apresentação da CET
A CET é uma comissão permanente da SBOT e tem como principal função
regulamentar a atividade dos Programas de Residência e Especialização
em Ortopedia e Traumatologia, promovendo a padronização dos
programas para ensino e treinamento da especialidade. Para tanto,
atua na supervisão, planejamento e vistorias contínuas aos serviços
credenciados.
Também é função da CET a elaboração anual do TARO e do exame
para obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia
(TEOT), com a indicação do conteúdo programático e da bibliografia para
ensino em ortopedia. A qualificação como membro titular da SBOT é de
responsabilidade da CET e realizada anualmente com a aprovação no
exame para obtenção do TEOT. A realização do exame obedece às regras
definidas no edital específico para cada ano da prova.
Atualmente, a CET é composta por nove membros indicados pela
presidência da SBOT. Para cumprir o aumento das demandas, totalizará
12 componentes a partir de 2018. As reuniões são mensais, e o mandato
de cada membro é de três anos, com possibilidade de uma recondução.
São indicados para o cargo, profissionais ligados ao ensino da ortopedia
em serviço credenciado pela SBOT e devidamente quites com suas
obrigações na sociedade. Anualmente, no terceiro ano do mandato, os
membros elencam o presidente, vice-presidente, secretário-executivo e
secretário adjunto com a anuência da diretoria da SBOT.
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A CET envia à comissão executiva da SBOT relatórios frequentes de
suas reuniões ordinárias e tem por obrigação encaminhar para aprovação
os serviços aptos ao credenciamento, aumento de vagas, moratórias e
descredenciamentos, bem como o relatório anual após a realização do
exame para obtenção do TEOT.

Regras para os Serviços
Existem regras que o serviço deve seguir para ter a chancela da CET. Ou
seja, deverá apresentar uma estrutura de chefia, supervisão e preceptoria e
os requisitos mínimos para propiciar a formação adequada de um médico
em Ortopedia e Traumatologia. Esses requisitos englobam atividades
práticas em todas as áreas da especialidade, desenvolvidas no pronto
socorro, centro cirúrgico e ambulatório, e também atividades teóricas
que incluem discussão de casos, visitas às enfermarias, seminários e
programa anual de aulas ministradas pelos preceptores.
O serviço pode ou não estar ligado ao Ministério de Educação e Cultura
(MEC), porém deve seguir as regras da CET, que são semelhantes às
da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). Essas normas
asseguram aos médicos em formação o aprendizado da especialidade
sob a forma de treinamento em serviço com a supervisão constante de
preceptores.
O serviço deve ser composto por um chefe, um supervisor do programa
de ensino (pode ser o mesmo profissional) e, no mínimo, três preceptores.
Todos os envolvidos com o ensino devem estar devidamente cadastrados
no CRM e quites com suas obrigações na SBOT. O chefe e o supervisor
do programa não poderão ter menos de cinco anos de TEOT. O serviço
deve estar ligado à instituição de saúde legalmente constituída e cujo
respeito à ética seja reconhecido pelos órgãos competentes, e garantir
que todas as atividades de ensino e treinamento, durante o treinamento,
sejam supervisionadas de maneira presencial, preferencialmente por um
preceptor componente.
Além disso, o serviço deve prover condições adequadas para o treinamento
dos médicos residentes/especializandos no que se refere ao conforto
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e à segurança mínima para a realização das atividades, bem como o
apoio ao estudo teórico. Também deve possuir material clínico, serviços
complementares e equipamentos em quantidade e diversidade suficientes
para capacitar os médicos em treinamento, visando o aprendizado
básico da especialidade em seus diferentes ramos, incluindo o serviço
de armazenamento de dados e prontuários de pacientes para possibilitar
o desenvolvimento de pesquisas clínicas, bem como disponibilizar
laboratórios para a realização de pesquisas experimentais.
Caso o serviço não possua todos os estágios previstos, é recomendado
o convênio com outros serviços que propiciem supervisão por meio de
um termo de cooperação regulamentado entre as instituições, desde que
o período para o estágio não ultrapasse quatro meses em um ano ou um
ano sequente durante o período integral de treinamento, sendo permitidos
quatro estágios no total com duração mínima de um mês.
Os serviços deverão enviar anualmente à secretaria da CET (com prazo até
o dia 30 de junho) a relação de seus médicos residentes/especializandos,
com as datas do início e término do treinamento e outras notificações
eventuais em qualquer tempo, como mudanças na relação dos médicos
residentes/especializandos, na chefia do serviço, na supervisão, na
coordenação do programa, na preceptoria e nos endereços para contato.

Regras para os Médicos Residentes/Especializandos
A CET recomenda que o médico residente/especializando receba bolsa
em valor semelhante ou superior ao determinado pela CNRM e que, antes
de iniciar seu treinamento, tenha esclarecidos os tópicos que nortearão
a sua formação, como o tempo de duração do programa de ensino, o
conteúdo programático, os direitos e deveres do médico residente/
especializando, os critérios de avaliação e as regras do regimento interno
da Instituição a qual estão ligados.
O maior direito do médico residente/especializando é ter assegurado
o seu treinamento com supervisão e qualidade. Para tanto, deverá
cumprir as atividades propostas no programa de ensino do serviço, com
frequência controlada e sujeito ao regime disciplinar, que visa assegurar,
manter e preservar a boa ordem, o respeito, os bons costumes e os
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preceitos morais, garantindo a harmônica convivência entre preceptores e
médicos residentes/especializandos. As sanções promovidas pelo serviço
ao descumprimento das regras propostas são em ordem de gravidade,
advertência verbal, repreensão por escrito, suspensão e eliminação e
deverão ser comunicadas ao setor responsável na instituição que recebe
o serviço. O abandono das atividades do treinamento e as licenças
superiores a 120 dias deverão ser comunicadas pelo serviço à CET.
De acordo com a conveniência, o médico residente/especializando de um
serviço credenciado poderá ser transferido para outro serviço credenciado
pela SBOT, desde que haja vaga para tal transferência e mediante
solicitação prévia à CET por escrito, com conhecimento e anuência em
documento oficial assinado pelos chefes dos serviços envolvidos.
O médico residente/especializando será cadastrado pelo serviço no
sistema eletrônico da CET quando de sua entrada no período do
treinamento e anualmente deverá ser confirmado na sua evolução ao
segundo e ao terceiro ano, sendo que, a partir de reconhecida a sua
condição no último ano, automaticamente estará apto para inscrição no
exame para obtenção do TEOT, sob a responsabilidade do serviço onde
terminará seu treinamento.

Credenciamento e Aumento de Vagas
Para que o serviço seja credenciado à SBOT será necessário enviar à
CET, por escrito, um pedido de vistoria para credenciamento solicitando
os formulários que deverão ser preenchidos com os requisitos mínimos
para a formação de especialistas. O serviço também precisará enviar o
currículo resumido e atualizado do chefe, supervisor e preceptores, além
da comprovação do pagamento da taxa de vistoria. Os pedidos realizados
até 30 de junho terão as vistorias realizadas no mesmo ano. A avaliação
do credenciamento pela CET será realizada em reunião ordinária após a
apreciação dos documentos enviados e do relatório dos visitadores e a
possível validação do credenciamento ocorrerá no ano subsequente.
Poderão ser credenciados os serviços que possuam até duas instituições
de atendimento, mesmo que contenham pessoas jurídicas diferentes,
desde que o supervisor do Programa de Residência/Especialização seja
138

manual_do_preceptor_juan.indd 138

09/02/17 16:04

o mesmo, e que apresentem o mesmo programa de ensino e regimento
interno.
A transferência do chefe do serviço de uma instituição para outra não
implica na transferência do credenciamento, que deverá ser solicitado
dentro dos trâmites previstos pela CET.
Para aumentar o número de vagas do programa de treinamento, o serviço
deve solicitar por escrito, à CET, uma vistoria para o credenciamento desse
aumento de vagas e preencher os documentos correlatos até o dia 30 de
junho do ano anterior à mudança pretendida. Na solicitação, será preciso
justificar o motivo para o aumento do número de vagas. Os documentos
a serem preenchidos são semelhantes aos do credenciamento de um
novo serviço, constando dados como o número médio de atendimentos
ambulatoriais, de cirurgias realizadas, dados da instituição que recebe o
Programa de Treinamento, quantidade de profissionais ortopedistas do
serviço envolvida no ensino e treinamento, plano de ensino e estágios
obrigatórios dos médicos residentes/especializandos, entre outros.

Avaliação dos Serviços pela CET
Os serviços credenciados poderão ser vistoriados em qualquer época a
critério da CET. Porém a principal avaliação ocorre anualmente em função
dos resultados obtidos pelos médicos residentes/especializandos no
exame para obtenção do TEOT. Serão considerados reprovados, para
efeito de avaliação dos serviços, os médicos residentes/especializandos
que não alcançarem a nota mínima no exame, que se inscreverem
e não comparecerem sem justificativa aceita pela CET, que não se
inscreverem e não justificarem a não inscrição, ou que forem eliminados
por descumprimento do respectivo edital para obtenção do TEOT. Esses
candidatos poderão prestar o exame nos anos seguintes sem qualquer
prejuízo adicional ao serviço de origem.

Moratória, Descredenciamento e Recredenciamento
O serviço no qual mais de 50% de seus candidatos forem reprovados no
exame para obtenção do TEOT entrará em moratória, que será revogada
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se ano seguinte houver aprovação de 50% de seus candidatos. Caso não
ocorra, o serviço será descredenciado.
O serviço que não apresentar candidato ao exame para obtenção do
TEOT por dois anos consecutivos, ou que não realizar concurso para
admissão de novos médicos residentes/especializandos por dois anos
consecutivos ou por quatro anos alternados será descredenciado.
Também será descredenciado o serviço que estiver desativado por seis
meses consecutivos, não responder às solicitações da Secretaria da CET
por mais de um ano ou não cumprir adequadamente as normas contidas
no Regimento da CET. O chefe do serviço descredenciado poderá recorrer
da decisão da CET no prazo máximo de 60 dias a partir do recebimento
da notificação do descredenciamento.
Os médicos residentes/especializandos em treinamento em um serviço
descredenciado terão garantido o direito de escolher finalizar a residência/
especialização no próprio serviço ou em outro serviço credenciado, desde
que haja vaga para tal transferência e anuência dos chefes dos serviços
envolvidos com comunicação oficial prévia à CET, por escrito. Os médicos
residentes/especializandos admitidos em um serviço descredenciado não
terão o seu treinamento reconhecido pela CET.
O recredenciamento de um serviço que foi descredenciado somente
poderá ser solicitado caso haja mais do que 50% de aprovação dos
médicos residentes/especializandos que permaneceram em treinamento
após o descredenciamento em um período igual ou maior ao tempo mínimo
de treinamento exigido pela CET. Esse recredenciamento obedecerá às
mesmas exigências e rotinas da CET para o credenciamento de um novo
serviço.

Finalização
A CET tem como premissa estimular os serviços credenciados a manter
a qualidade no treinamento dos médicos residentes/especializandos para
que possam atuar satisfatoriamente junto à população brasileira como
bons especialistas. Nesse sentido, reconhece a importância de ações da
SBOT para propiciar a adequada formação dos preceptores dos serviços
credenciados.
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TEOT

• INTRODUÇÃO
• PROVA ESCRITA
• PROVA ORAL
• PROVA DE EXAME FÍSICO E ATITUDES
• PROVA DE HABILIDADES
• TRABALHO CIENTÍFICO
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INTRODUÇÃO
O TEOT é a prova de obtenção para o Título de Especialista em Ortopedia
e Traumatologia. É realizada anualmente no primeiro trimestre pela CET
(Comissão de Ensino e Treinamento) da SBOT (Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia).
Todo ano, são feitas pequenas modificações no TEOT a fim de aprimorar,
cada vez mais, a capacidade deste exame em determinar os candidatos
realmente aptos a receber o título. Nos capítulos deste módulo,
descrevemos como são realizadas as avaliações, baseadas no Edital para
o TEOT de 2017. Para manter-se atualizado com as normas do exame,
acessar o site www.sbot.org.br.
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PROVA ESCRITA
Alexandre Francisco de Lourenço

I – Geral
• O exame escrito para o TEOT consiste de cem (100) questões de múltipla
escolha com quatro (04) alternativas cada uma e tem por objetivo avaliar
o conhecimento teórico do(a) candidato(a);
• Todas as questões são elaboradas tendo por base o conteúdo
programático estabelecido pela literatura recomendada pela CET;
• O exame escrito tem caráter eliminatório e exige-se como nota mínima
50% de acertos para diferenciar o (a) candidato(a) suficiente do(a)
insuficiente;
• O tempo de duração da prova é de três horas e trinta minutos (3h 30min).

II – Distribuição das questões
• A grade de temas para as questões compreende os seguintes dez (10)
segmentos: Coluna; Ombro/Cotovelo; Antebraço; Punho/Mão; Quadril;
Coxa; Joelho; Perna; Tornozelo/Pé e Geral;
• A distribuição dos temas deve seguir a seguinte proporção:
• Trauma Adulto: 30%
• Trauma Infantil: 10%
• Ortopedia Adulto: 30%
• Ortopedia Infantil: 20%
• Básico: 10%
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PROVA ORAL
José Paulo Gabbi Aramburú Filho
É uma etapa da avaliação do conhecimento do candidato(a) muito
esperada pelo mesmo. Normalmente é a etapa em que há maior ansiedade
e expectativa por parte do candidato(a). Por isso, é fundamental que
o mesmo tenha certeza que nenhum examinador tem como objetivo
prejudicar ou cobrar conhecimento diferente do que nós ortopedistas
temos de ter para lidar com casos clínicos comuns do nosso dia a dia,
onde não haverá nenhum tipo de caso clínico de exceção ou atípico.
Portanto, a parte emocional dos candidatos(as) deve ser trabalhada para
evitar a tensão e o desequilíbrio emocional neste momento.

Objetivos
Permitir interação entre o candidato(a) e os examinadores para discussão
de casos clínicos comuns do nosso dia a dia, que serão apresentados
por imagens (foto, vídeo, imagens radiológicas) e histórias clínicas.
Os casos clínicos terão duração de até seis minutos cada um, e o
candidato(a) irá descrever as imagens, citar as hipóteses diagnósticas,
definir o diagnóstico, assim como prognóstico, tratamento e possíveis
complicações do caso, além de responder todos os quesitos que o
examinador solicitar.
Esta etapa visa permitir simular situações comuns que existem nos
serviços de ortopedia em nossos hospitais, nas quais discutimos os casos
de pacientes sob todos os aspectos clínicos.
Nesta etapa, podemos observar também a capacidade de raciocínio lógico,
a segurança e a desenvoltura do candidato(a) em falar e se comunicar.

Formatação das questões
As questões da prova oral são baseadas em casos clínicos. Cada questão
é subdividida em alguns slides, iniciando com uma história clínica curta
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e objetiva e uma imagem (RX ou fotografia da lesão). A partir daí, o
candidato(a) deve elaborar hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo,
tratamento e, em alguns casos , complicações.
Devemos formatar uma prova equilibrada entre os temas abordados.
Como no total são 16 questões, normalmente dividimos em duas questões
de ortopedia infantil, duas de traumatologia infantil, seis de traumatologia
do adulto e seis de ortopedia do adulto.
Buscamos colocar nos casos clínicos as patologias mais comuns da
ortopedia, não abordando temas incomuns, de exceção ou de diagnóstico
duvidoso. Buscamos sempre situações clínicas bem claras, definidas e de
diagnósticos diretos.
Assim como equilibramos os temas, buscamos um equilíbrio no nível de
dificuldade das questões. Seguimos uma distribuição de 40% de questões
fáceis, 40% de moderadas e 20% de difíceis.

Local da prova
É realizada num salão, em que só os candidatos(a), examinadores,
membros da CET e pessoal de apoio de sala têm acesso.
Cada candidato(a) será avaliado por dois examinadores por vez, podendo
assistir de forma silente um observador.
Todos sentarão ao redor de uma mesa, de frente para um telão, onde
serão apresentados os casos clínicos.
O candidato(a) não pode sair deste salão durante a realização do exame em
nenhum momento, somente ao fim do mesmo e após autorização da CET.

Avaliação
Será feita em duas etapas de oito casos clínicos cada. Dois examinadores
deverão ao final de cada questão, sob a forma de conceito, avaliar
os critérios acima descritos, sem permitir que o candidato(a) veja o
conceito emitido.
145

manual_do_preceptor_juan.indd 145

09/02/17 16:04

Este conceito será anotado no final do caderno de questão na última
folha, que é destinada a isto.
O observador não avalia por escrito os candidatos(as), sendo apenas
silente. Os conceitos poderão ser:

A = EXCELENTE
B = BOM
C = REGULAR
D = RUIM
E = MUITO RUIM

Após o término da primeira etapa, os candidatos trocarão de mesas e,
portanto, de examinadores. Os candidatos irão para mesa de número
imediatamente superior a que estão.
Por exemplo:
Se o candidato na primeira etapa está na mesa 51 passará para 52.
Se o candidato ou examinadores se conhecerem ou forem parentes ou
tiverem algum grau de amizade, isto será tido como incompatibilidade e,
antes do início da prova, os examinadores deverão avisar algum membro
da CET, que procederá com a troca do candidato(a) de mesa.
A avaliação do candidato(a) deverá ser conduzida por um examinador de
cada vez, em cada questão, ficando neste momento o outro apenas como
silente. Portanto, cada examinador conduzirá quatro questões em
cada etapa.
Referências
- Vide edital
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PROVA DE EXAME FÍSICO/ATITUDES
Jean Klay Santos Machado

O OBJETIVO é avaliar o(a):
• Conhecimento do candidato sobre os aspectos relacionados ao exame
físico do paciente;
• Capacidade de realizar exame respeitando sequência coerente;
• Raciocínio clínico em cima de situações hipotéticas, de tal sorte que o
candidato demonstre bom senso na investigação diagnóstica a partir do
exame físico;
• Postura, cordialidade e respeito com o paciente tanto durante o exame
físico como durante a simulação de uma consulta com situação específica;
• Manuseio dos instrumentos necessários para execução do exame físico,
tais como goniômetro, fita métrica, martelo de reflexos, blocos, etc

CONSTA de situações como segue:
• Exame físico normal;
• Situações clínicas (exame físico patológico);
• Miscelânea de cinco testes especiais;
• Consulta hipotética para avaliação comportamental do candidato(a)
(atitudes).

OS TEMAS abordados são:
• Coluna
• Ombro e Cotovelo
• Punho e mão
• Quadril
• Joelho
• Pé e tornozelo
• Infantil
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PROVA DE HABILIDADES
Jean Klay Santos Machado

O OBJETIVO é avaliar o(a)
• Conhecimento e habilidade do candidato sobre os aspectos de cunho
prático, tais como: Fazer um planejamento cirúrgico a partir de um exame
de imagem; Adaptar órteses, bem como outros procedimentos não
invasivos; Realizar procedimentos cirúrgicos de partes moles e partes
ósseas relacionadas à Ortopedia e Traumatologia;
• Ênfase no conhecimento das indicações.

CONSTA de situações como segue
• Planejamento(s) cirúrgico(s);
• Procedimento(s) não invasivo(s);
• Procedimento(s) cirúrgico(s) de partes moles;
• Procedimento(s) cirúrgico(s) ósseo(s).

OS TEMAS abordados são
• Imobilizações
• Órteses
• Vias de acesso
• Alongamentos tendineos
• Tenorrafias
• Neurólises
• Tenólises
• Transferências tendineas
• Fasciotomias
• Osteossíntese interna
• Osteossíntese externa
• Artroplastias
• Artrodeses
• Artroscopias
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TRABALHO CIENTÍFICO
Orientação sobre Trabalhos Científicos em Geral
O trabalho científico é obrigatório para a inscrição no TEOT e deverá ser
desenvolvido na especialidade de Ortopedia e Traumatologia durante o
período de treinamento do candidato, que obrigatoriamente deve constar
como primeiro, segundo ou terceiro autor, seguindo as normas para
publicação da Revista Brasileira de Ortopedia (RBO).
O trabalho científico poderá ser publicado na Revista Brasileira de
Ortopedia, na Acta Ortopédica Brasileira ou outra Revista estrato B4
ou superior, de acordo com os critérios da CAPES para Medicina III, e
será aceito com nota máxima (conceito A) desde que a publicação tenha
ocorrido durante o período de treinamento e até a data máxima para a
inscrição no TEOT, e que o candidato seja o primeiro, o segundo ou o
terceiro autor.
Para os trabalhos não publicados que envolvam pesquisa em pessoas
ou em seus dados médicos, será exigido o parecer consubstanciado da
Plataforma Brasil/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP http://
aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf) ou, no caso de pesquisa
em animais, o parecer da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA)
de acordo com as regras pertinentes. Trabalhos de revisão sistemática ou
trabalhos de biomecânica não necessitam de avaliação prévia do Comitê
de Ética/Plataforma Brasil.
Os trabalhos científicos considerados não publicados serão avaliados por
dois membros ou ex-membros da CET SBOT, sem o conhecimento da
autoria ou da procedência do trabalho para emissão de conceito de A a E
(sendo A a maior nota).
A identificação dos autores, do serviço ou da instituição no arquivo
enviado para avaliação implicará em conceito E. A não apresentação do
parecer consubstanciado da Plataforma Brasil ou do parecer da CEUA,
quando necessários, implicará em conceito E.
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Mesmo que publicados, não serão aceitos trabalhos científicos de
relato de caso. Trabalhos apresentados em anos anteriores poderão ser
reapresentados desde que o candidato tenha sido indicado como um dos
três autores na ocasião da apresentação original.
Referência:
- Edital para o Exame do TEOT 2017

150

manual_do_preceptor_juan.indd 150

09/02/17 16:04

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CONTINUADA (CEC)
• MEMBROS
• OBJETIVOS E ATIVIDADES
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MEMBROS
• Roberto Luiz Sobania (PR) – Presidente
• Ney Coutinho Pecegueiro do Amaral (RJ) - Secretário
• Chang Chia Po (AM)
• Marcus Vinicius Malheiros Luzo (SP)
• Gilberto Francisco Brandão (MG)
• Marcos Henrique Laraya (SP)
• Andre Pedrinelli (SP)
• Eduardo Sadao Yonamine (SP)
• Arnaldo Amado Ferreira Neto (SP)
• César Rubens Fontenelle (RJ)
• Rodrigo Campos Pace Lasmar (MG)
• Edilson Forlin (PR)
• Giana Silveira Giostri (PR) - Presidente CET 2016
• Gilberto Luis Camanho (SP) – Editor Chefe da RBO
• Flavio Faloppa (SP) – Presidente da comissão científica do
48º CBOT
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OBJETIVOS E ATIVIDADES

								
Roberto Luiz Sobania
A Comissão de Educação Continuada (CEC) é uma Comissão permanente
da SBOT e tem entre suas finalidades estatutárias:
I. Assessorar a Diretoria da SBOT em todos os assuntos referentes à
Educação Continuada dos Ortopedistas Brasileiros.
II. Receber, estudar e opinar sobre todas as questões pertinentes à
Educação Continuada em Ortopedia e Traumatologia, informando à
diretoria sobre o não cumprimento dessas questões.
III. Organizar, planejar e fazer publicar o calendário dos eventos ortopédicos
patrocinados pela SBOT, suas regionais e seus comitês de especialidades.
IV. Participar da Comissão Científica do Congresso Brasileiro de Ortopedia
e Traumatologia.
V. Estimular e assessorar as regionais da SBOT na organização dos
congressos regionais de Ortopedia.
VI. Organizar cursos de reciclagem e ministrá-los em conjunto com as
regionais e comitês de especialidades, mediante solicitação.
VII. Colaborar com o editor e corpo editorial da Revista Brasileira de
Ortopedia no julgamento e seleção dos trabalhos científicos a ela
submetidos para publicação.
VIII. Coordenar publicações como monografias, diretrizes, livros, vídeos e
similares, visando a atualização de condutas.
IX. Coordenar e indicar comissões de julgamento para os prêmios anuais
da SBOT e divulgá-los nos órgãos oficiais da Sociedade.
X. Avaliar currículos de candidatos independentes para o exame de
especialista.
No site da nossa sociedade, www.sbot.org.br, podemos ver a grande
variedade de atividades que a CEC é responsável e disponibiliza para o
ortopedista. Deve-se fazer o login para ter acesso.
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Congresso online:
Neste link, a cada ano disponibilizamos para os ortopedistas - através de
uma ferramenta de procura por conferências, cursos, mesas redondas,
nome do palestrante ou do tema de preferência - o vídeo do Congresso
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia. Com ótima qualidade e som para
que seja visto após o congresso e acessado a qualquer momento.
É um programa de atualização para as pessoas que não foram ao
congresso e, ao mesmo tempo, para as que foram e não conseguiram
assistir a todas as atividades desejadas.

Página da web do CBOT 2015

Regulamento de Eventos Científicos:
São as regras da CEC-SBOT para quem quiser programar e estruturar um
evento científico com apoio da sociedade. Disponibiliza as datas oficiais
dos congressos, nas quais não podem haver outros eventos científicos
paralelos; e dos congressos dos comitês e regionais, que somente
poderão ser realizados até dois meses antes do CBOT e um mês após, ou
seja, até 15 de setembro e após 15 de dezembro. Esses eventos devem
ter o aval da regional onde irão acontecer e ser encaminhados à CEC para
avaliação e autorização.

Projeto “O que é...”:
É um projeto da CEC de 2010 que disponibiliza duas versões de um
mesmo assunto: a versão digital e a versão para impressão. Tem o objetivo
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de o ortopedista utilizar como orientações de certas patologias para seus
pacientes. Projeto interessante e que merece atenção.

Artigos do Mês:
A cada mês, três artigos científicos de atualização, publicados nos últimos
seis meses nas principais revistas de ortopedia do mundo, são escolhidos
pela CEC e comentados por especialistas indicados pelos comitês da
SBOT. Esses artigos podem ser utilizados como forma de atualização em
reuniões científicas de serviços credenciados ou como uma sugestão de
leitura. Uma vez por mês, o aviso da publicação é enviado para cada sócio
via e-mail.

155

manual_do_preceptor_juan.indd 155

09/02/17 16:04

Biblioteca Virtual:
Esta ferramenta atualmente disponibiliza artigos publicados nas seguintes
revistas:
• Revistas da Springer: Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy,
International Orthopaedics, European Spine Journal, European Journal
of Orthopaedic Surgery Traumatology, Clinical Orthopaedics and Related
Research, Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery.
• Revista Brasileira de Ortopedia (RBO)
• The Journal of Bone & Joint Surgery. Edição americana.
• The Bone & Joint Journal. Edição britânica.

Essas revistas podem ser acessadas na íntegra por meio de um link
no portal da SBOT. É mais uma ferramenta de atualização que pode
ser utilizada não só pelo médico preceptor, mas também pelo médico
residente em formação.

Atualização Online:
É um grande programa de atualização via internet com novo formato. A
programação é feita pela CEC em conjunto com os comitês da SBOT,
visando uma atualização sobre as principais patologias ortopédicas. São
convidados dois médicos ortopedistas, um responsável pela coordenação
e o outro responsável pela apresentação de uma conferência sobre um
tema pré-determinado. O objetivo principal deste formato é estimular a
discussão on-line. Portanto trata-se de uma ferramenta interativa, que
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visa a interação de todos por meio de perguntas, que são respondidas
ao vivo, e comentários sobre experiências pessoais. A transmissão é
realizada todas as segundas-feiras, às 21h. A CEC encaminha e-mails
para os sócios divulgando o evento. Essas conferências ficam disponíveis
no portal da SBOT e podem ser acessadas a qualquer momento por
qualquer ortopedista.
Todos os residentes dos serviços de residência credenciados da SBOT
têm livre acesso às áreas restritas do portal.

Manual Básico de Ortopedia, Manual do Trauma Ortopédico,
Como Escrever um Trabalho Científico:
Estão disponíveis na página da CEC no portal da SBOT para download.

PROATO:
É um consagrado programa produzido pela CEC. O PROATO (Programa
de Atualização em Traumatologia e Ortopedia) encontra-se em fase de
confecção de seu décimo terceiro ciclo. Tem por objetivo atualizar todos
os profissionais, de forma continuada e constante, com tópicos de
importância fundamental na área de traumatologia e ortopedia. O programa
é voltado para traumatologistas, especialistas, médicos residentes,
mestrandos, doutorandos e profissionais da área, com enfoque prático e
baseado na resolução de casos clínicos. O material é disponibilizado em
forma impressa e on-line.

157

manual_do_preceptor_juan.indd 157

09/02/17 16:04

PEC Regionais (Programa de Educação Continuada):
É um programa no qual é realizado um simpósio de atualização em cada
regional (total de 12) e são convidados dois palestrantes da própria
regional e um palestrante nacional. O tema de cada PEC é destinado a um
comitê, como por exemplo a PEC Mão, PEC Quadril, PEC Joelho, etc. O
palestrante nacional terá três conferências, e os locais uma conferência
cada. O importante é a interação dos ortopedistas com perguntas e
discussões de casos, nos quais ressaltamos também o incentivo dos
preceptores na participação dos médicos residentes neste evento.

Carrossel da Ortopedia:
É um novo programa desenvolvido em 2016 pela CEC. Consiste na
indicação de cinco coordenadores de diferentes especialidades, que
coordenarão cinco mesas redondas com cinco a seis ortopedistas por
mesa. Todas ocorrem ao mesmo tempo e são discutidos casos clínicos,
com interação mais direta entre coordenador e ortopedistas. Isto resulta
em melhor aproveitamento, além de podermos obter o conhecimento
minucioso de como as patologias ortopédicas estão sendo tratadas em
todas as regiões do país.
Após 20 minutos de discussão em cada mesa, os ortopedistas trocam de
mesa e de assunto, e assim sucessivamente, e vão rodando por todos os
temas a discutir (daí o nome Carrossel). A cada três mesas, teremos um
workshop de material de síntese, de 30 minutos, correspondente a algum
tema discutido no evento (dois workshops por evento). É também mais
um tipo de educação continuada que o preceptor pode usar em favor dos
residentes, principalmente do terceiro ano. As regionais ou os serviços
podem realizar em suas sedes Carrosséis direcionados à residência
médica com um ótimo aproveitamento.
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