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Rodrigues MAVM. “OSCE Sombra”: experiência na aplicação deste novo método 

de avaliação formativa de habilidades clínicas para estudantes da graduação da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

 

Introdução: Feedback é uma ferramenta de ensino poderosa. Para otimizar o 

feedback em avaliações tipo OSCE (Objective Structured Clinical Examination), 

uma modificação no papel do avaliador, apelidada de “avaliador sombra”, foi 

testada. Os “avaliadores sombras” acompanham os estudantes por todas as 

estações realizando todas as avaliações. Ao término da atividade, realizam 

feedback do desempenho clínico aos estudantes. Objetivos: Descrever e discutir 

a experiência na aplicação deste modelo OSCE modificado, avaliar as opiniões 

dos alunos em relação a este novo método, e apresentar um estudo onde foram 

realizadas comparações entre o “avaliador sombra” e o formato original do 

examinador OSCE, nomeado de “avaliador fixo”, com o objetivo de responder se 

este novo formato de avaliação apresenta vieses em relação ao formato original. 

Metodologia: Em 2011 foram realizados experimentos com as modificações no 

papel do avaliador para definir o formato final do “avaliador sombra”. No período 

compreendido de fevereiro de 2012 a maio de 2014 foi realizado um protocolo de 

pesquisa com 415 estudantes do 6º ano de medicina. Destes, 316 estudantes 

foram randomizados para serem avaliados por avaliadores “sombras” e “fixos”. 

Para analisar as comparações entre os avaliadores “sombras” e “fixos”, foram 

utilizados o coeficiente de correlação de Pearson com regressão linear, teste t de 

Student e gráficos de Bland-Altman. Para aprofundar estas análises, os itens dos 

checklists foram classificados por domínios para realização de comparações mais 

específicas. Considerando que esta foi a primeira vez em que esta nova estratégia 

de avaliador (“sombra”) foi aplicada, foram realizados questionários de opinião aos 

415 estudantes que participaram do OSCE com o “avaliador sombra”. 

Resultados: Foram encontradas altas e significativas correlações entre as notas 

globais por estação dadas aos estudantes pelos avaliadores “sombras” e “fixos”,   
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r = 0,87 (0,85 – 0,89; p<0,05). Nas análises por domínios (afetivo, psicomotor e 

cognitivo), os resultados demonstraram maiores correlações entre as notas no 

domínio cognitivo e menores no afetivo. Não houve diferenças significativas 

comparando as médias das notas dadas pelos examinadores em relação às notas 

globais e nos domínios psicomotor e cognitivo. Análises de Teste t e de Bland-

Altman demonstraram que as notas dadas aos estudantes no domínio afetivo 

foram maiores pelos “avaliadores sombras”, mas a magnitude desta diferença foi 

muito pequena. De acordo com os questionários aplicados aos 415 estudantes, o 

feedback realizado pelos “avaliadores sombras” contribui para o aprimoramento de 

habilidades. Mais do que 90% dos estudantes concordaram que o feedback 

realizado pelo “avaliador sombra” é  mais efetivo do que outras estratégias de 

feedback realizadas em outras aplicações de OSCE durante o curso de graduação 

de medicina até aquele momento. Conclusão: As modificações no papel do 

avaliador, “avaliador sombra”, não levaram a vieses significativos nas notas dos 

estudantes quando comparado ao modelo de avaliador original do OSCE. Esta 

nova estratégia pode fornecer importantes melhorias na avaliação formativa de 

competências clínicas.   

 

Descritores: Educação; Educação Baseada em Competências; Educação de 

Graduação em Medicina; Competência Clínica; Examinador; Retroalimentação; 

Avaliação Formativa; avaliador sombra; Exame Clínico Objetivo Estruturado; 

Educação Médica 
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Rodrigues MAVM. "Shadow OSCE": experience in the application of this new 

formative assessment method of clinical skills for students of graduation from 

Medical School at the University of Sao Paulo [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

 

Background: Feedback is a powerful learning tool. To improve the opportunity for 

feedback provided during an Objective Structured Clinical Examination (OSCE), a 

modification of the examiner’s role nicknamed the “shadow examiner” was tested. 

In this new strategy, examiners follow the students across all OSCE stations, and 

may provide important insights for formative assessments of clinical performance 

Objective: Describe and discuss the experience in applying this modified OSCE, 

evaluate students' opinions regarding this new method, and present an experience 

to analyze comparisons between the “shadow examiner” and original examiner 

OSCE format, nicknamed “fixed examiner”. The objective of this study was to 

answer if this new assessment format presents biases in relation to the original 

format. Methods: In 2011, some experiments were carried out with modifications in 

the examiner’s role to define the format of “shadow examiner”. From February 

2012 to May 2014, the research protocol was performed with 415 6th year medical 

students. Of these, 316 were randomly assigned to assessments made up of 

“shadow” and “fixed” examiners. Pearson correlation coefficients with linear 

regression, Student’s t-test analysis, Bland-Altman plots were the statistical 

methods used to compare the assessment modes. To strengthen the analysis, 

checklist items were classified by domains in order to make specific comparisons. 

Considering that this was the first application of this new examiner ("shadow") 

strategy was applied, were conducted opinion surveys of the 415 students who 

participated in the OSCE with the "shadow examiner". Results: High correlations 

for global scores between “shadow” and “fixed” examiners were observed, r = 0,87 

(0,85 – 0,89; p<0,05). Analysing specific domains (affective, psychomotor and 

cognitive), the results demonstrated higher correlations for cognitive scores and 

lower correlations for affective scores. No statistically significant differences 
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between mean examiners’ global scores, psychomotor and cognitive domains were 

found. T-test and Bland-Altman reviews showed that affective scores from “shadow 

examiners” were significantly higher than those from “fixed examiners”, but the 

magnitude of this difference was small. According to the questionnaires applied to 

the 415 students, feedback from "shadow examiners" contributes to skills training, 

and more than 90% of these students agree that feedback from "shadow 

examiners" is more effective than other feedback formats achieved in other OSCE 

applications during the medical graduation course up to that time. Conclusion: 

The modifications in the role of examiner, “shadow examiner”, did not lead to any 

important bias in the students’ scores comparing with the original examiner 

strategy of OSCE. This new strategy may provide important insights for formative 

assessments of clinical performance.  

 

Descriptors:  Education; Competency-Based Education; Education, Medical, 

Undergraduate; Clinical Competence; Examiner; Feedback; Formative 

Assessment; shadow examiner; Objective Structured Clinical Examination; 

Education, Medical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 



2                                                                                     1. Introdução 

 

 

 

1.1 Avaliação de competências clínicas 

A compreensão de alguns conceitos é muito importante quando se discute 

avaliação de competências clínicas, a começar pelo próprio conceito de 

competência clínica. Phillippe Perrenoud, suíço doutor em sociologia e 

antropologia, que atua na área de práticas pedagógicas, define competência como 

a “faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos para solucionar uma 

série de situações”1,2. Trazendo este conceito para a área da competência clínica 

é possível pensar em competência clínica como sendo a capacidade de mobilizar 

um conjunto de habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas, utilizando-se de 

posturas e atitudes adequadas, para resolução de questões clínicas. Mas, como 

realizar a avaliação de algo tão complexo de forma justa? 

A resposta não é simples e a literatura mostra que o ideal seria um conjunto 

de diferentes métodos de avaliações para se chegar a um formato de avaliação 

mais justo. Cabe sinalizar que diferentes métodos de avaliações são adequados a 

contextos diferentes também3-5. Independente de qual ou quais métodos sejam as 

opções pela avaliação de competências clínicas, habilidades clínicas, atitudes e 

posturas, é certo que a qualidade do instrumento de avaliação leva em 

consideração a sua confiabilidade, validade e aplicabilidade 6.   

O conceito de confiabilidade refere-se à precisão que este instrumento 

apresenta no momento da medida. Quanto mais confiável é um instrumento de 

avaliação, mais preciso, reprodutível e consistente ele é. Desta maneira, um 

instrumento de avaliação confiável apresenta capacidade de reprodutibilidade, ou 

seja, é um instrumento que encontra resultados similares quando aplicado a 

amostras de uma mesma população independente de quem aplique este 

instrumento7-10.  

O conceito de validade de um instrumento de avaliação está relacionado 

com o grau de certeza que se tem de uma medida realizada por este instrumento. 

Quanto mais válido um instrumento de avaliação, maior a sua capacidade de 

discriminação11-14.  
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Está demonstrado que o OSCE é um exame para avaliação de 

competências clínicas válido, confiável, justo, reprodutível, de fácil aplicabilidade e 

que pode ser utilizado para realização de feedback15-29. 

O modelo de avaliador original no OSCE, que aqui nomearemos de 

“avaliador fixo” por uma necessidade de diferenciá-lo do “avaliador sombra”, 

cumpre estes requisitos. O “avaliador sombra” surge com a expectativa de manter 

as características somativas do “avaliador fixo” e acrescentar diversas melhorias 

no aspecto formativo.   

 

1.2 O contexto histórico no surgimento do OSCE 

OSCE é um acrônimo das palavras inglesas “Objective Structured Clinical 

Examination” que pode ser traduzido para o português como “Exame Clínico 

Objetivo e Estruturado”. Trata-se de uma ferramenta de avaliação que surge em 

um contexto histórico de mudanças em educação médica, onde uma maior 

confiabilidade e validade dos métodos de avaliação das competências clínicas 

passava a ser uma exigência30-34. Entender o contexto histórico em que o OSCE 

surge permite a melhor compreensão desta ferramenta de avaliação.  

Em abril de 1859 ocorreu o primeiro exame de seleção para que um médico 

fosse afiliado ao Royal College of Physician no Reino Unido. Este exame era 

composto por 2 “essay papers”, 2 exames orais e um exame clínico prático. Este 

último, também chamado de exame clínico tradicional, era o método utilizado para 

avaliação prática de competências clínicas dos médicos sendo um exame cuja 

aprovação pelo candidato era obrigatória para obtenção da afiliação. Ele consistia 

na avaliação das competências clínicas por meio da observação direta feita por 1 

ou 2 avaliadores do atendimento clínico de um paciente. Estes exames clínicos 

tradicionais eram feitos através das discussões de “casos longos” ou “casos 

breves”. Esta forma de avaliação prática de competências clínicas perdurou por 

muitos anos31-33.  

Estes modelos de avaliação prática apresentavam uma série de limitações 

em relação à confiabilidade e validade do exame, como a dificuldade em se fazer 

a avaliação de “casos longos” com a cooperação de um mesmo paciente para 
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muitos estudantes e as variabilidades existentes entre os examinadores diante da 

avaliação do desempenho de um mesmo aluno32.  

Em meados do século XX uma série de mudanças ocorreram no campo da 

educação médica no continente europeu assim como no continente americano, 

especialmente nos Estados Unidos da América (EUA). O crescente interesse dos 

profissionais médicos por educação médica propiciou a criação de associações 

compromissadas em pesquisas nesta área que possibilitaram o desenvolvimento 

de novos métodos de ensino e de avaliação.   

Em 1953, a “Association of American Medical Colleges” (AAMC) se propôs 

a estudar as escolas médicas assim como os objetivos em educação 

médica35,36,37, e em 1968 foi estabelecida a “Association for the Study of Medical 

Education (ASME)” na Grã Bretanha que era responsável pela elaboração do 

“Report of the Royal Commission on Medical Education”38,39.  

Os relatórios da “Royal Comission on Medical Education in Great Britain” 

compilavam as discussões sobre educação médica que estavam ocorrendo no 

Reino Unido. Nestes relatórios houve a promulgação de uma série de mudanças 

na graduação e pós-graduação médica e em educação médica continuada. Estes 

estudos influenciaram uma série de mudanças curriculares e nas ferramentas 

pedagógicas utilizadas em educação médica40-42. Nesta época já existia uma 

grande discussão a respeito da confiabilidade e validade dos instrumentos de 

avaliação utilizados para as avaliações das competências clínicas.  

Em 1969 foi criada também a “Nordic Federation for Medical Education 

(NFME)” tendo a Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia como países 

integrantes43. No mesmo ano foi publicado o trabalho “Examination of Clinical 

Examiners” que fazia uma análise crítica do papel dos examinadores na avaliação 

de competências clínicas pelo exame clínico tradicional. Havia evidência de 

inconsistência nas avaliações dos examinadores nos exames clínicos tradicionais 

com variação entre as avaliações realizadas por examinadores diferentes 

observando uma mesma performance clínica31.  

Em 1970 foram criadas a “Spanish  Society for Medical Education 

(SEDEM)” e a “Athens Society for Medical Studies (ASMS)”. Ainda no início dos 
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anos 70, a “Carnegie Commission Report”, da Carnegie Foundation for the 

Advancement of Teaching, sumarizava as mudanças recentes e direcionava novas 

mudanças em educação médica nos EUA44-47.  

Já em 1972 se estabelece o “Centre for Medical Education”, dentro da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Dundee na Escócia, que era 

coordenado pelo médico internista e endocrinologista Dr. Ronald Harden. Este 

centro de educação médica estava envolvido com pesquisas nas áreas de 

educação médica tais como desenvolvimento curricular, técnicas de ensino e o 

treinamento de docentes. Ele tinha a missão de discutir e implementar novas 

técnicas de avaliação como a avaliação de competências clínicas6,48-51.  

Em 1974 foi publicado o artigo “Evolution of an Examination: M.R.C.P. (UK)” 

no British Medical Journal onde se alertava para a necessidade de serem 

realizadas modificações no formato da avaliação de competências clínicas 

levando-se em consideração a confiabilidade dos métodos aplicados à época, 

sobre as limitações do exame clínico tradicional como dificuldade de seleção de 

pacientes e o reconhecimento da variabilidade entre os examinadores, além de 

uma discussão sobre a utilização de testes objetivos na avaliação52.  

É evidente que nos anos 70 buscava-se uma ferramenta de avaliação de 

competências clínicas que fosse válida, confiável e de aplicabilidade satisfatórias. 

Ou seja, um instrumento de avaliação que, além de mais válido e confiável do que 

o exame clínico tradicional, fosse aplicável a diferentes estudantes, em diferentes 

cenários de aprendizagem, com diferentes limitações de recursos. A resolução 

deste problema passava pelo conhecimento histórico e crítico do problema, além 

da capacidade técnica para a proposição de uma solução. E o centro de ensino, 

chefiado pelo Dr. Ronald Harden, reunia todos estes elementos.  

 

1.3  O OSCE     

   Em 1975 foi publicado o trabalho “Assessment of Clincial Competence 

using Objective Strucutured Examination”30. Neste trabalho é descrito a 

experiência da aplicação de um exame realizado para avaliação de competências 
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clínicas onde os estudantes rodavam por estações clínicas alternadas com a 

realização de procedimentos clínicos e questões testes, sendo realizadas 

avaliações em diversas habilidades pré-estabelecidas por meio de checklists 

padronizados. Esta atividade, na forma de “structured clinical examination”, foi 

realizada com 33 alunos de uma classe de 99 alunos, os outros 66 alunos foram 

submetidos ao “exame clínico tradicional”. Este novo modelo de exame, quando 

comparado ao exame clínico tradicional, apresentava as variáveis “paciente”, 

“examinadores” e “complexidade do exame” mais controladas. Os objetivos da 

avaliação eram definidos de forma mais assertiva aos examinadores. Era possível 

avaliar uma quantidade maior de habilidades clínicas em diversas áreas de 

educação médica durante uma única atividade. Permitia algumas facilidades na 

avaliação de habilidades clínicas em contextos de urgências e emergências 

clínicas. A correlação positiva da prova prática (exame clínico estruturado vs. 

exame clínico tradicional) com a prova escrita realizada pelos estudantes foi maior 

no grupo em que foi realizado o exame clínico estruturado, quando comparado 

com o grupo que realizou o “exame clínico tradicional”.  Entretanto, ainda era 

necessário um trabalho científico mais rigoroso para análise psicométrica deste 

novo método de avaliação de competências clínicas.  

Em 1979 foi publicado o trabalho “A new approach to a final examination in 

surgery. Use of the Objective Structured Clinical Examination”53. Harden e 

colaboradores descreveram um estudo realizado para avaliar a confiabilidade, 

validade e viabilidade do OSCE como instrumento de avaliação e seleção. Neste 

artigo foi descrito este novo método aplicado como prova prática final para um 

curso de cirurgia. Nele  foram realizadas 20 estações OSCE de 4 minutos de 

duração cada uma. O exame final para os 101 estudantes que habitualmente era 

realizado em 4 dias, foi realizado em apenas 1 dia. Todos os estudantes foram 

submetidos a um OSCE no período da manhã e a uma avaliação por meio de um 

caso longo no período da tarde. Foram analisadas as distribuições das notas no 

OSCE e nos casos longos; comparados os desempenhos dos estudantes no 

OSCE e nos casos longos; avaliadas as correlações das notas dos casos longos e 
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do OSCE com as notas em provas objetivas; e foram realizadas as distribuições 

das notas por competências clínicas no OSCE (anamnese, exame físico, questões 

testes, interpretação de exames complementares). Também foram realizados 

fóruns com todos os estudantes e examinadores que participaram do trabalho. A 

partir deste estudo, realizado na universidade de Dundee, concluiu-se que o 

OSCE era uma ferramenta de avaliação viável na aplicação para um grande 

número de estudantes ao mesmo tempo, propiciava um incremento na 

objetividade do exame de avaliação de competências clínicas, possibilitava avaliar 

um grande diversidade de habilidades clínicas, permitia a provisão de feedback 

em diferentes competências clínicas e que este tipo de exame era mais confiável e 

válido do que os métodos tradicionais de avaliação de competências clínicas 

realizadas à época do estudo apresentando muitas vantagens sobre estes 

métodos.          

O OSCE é uma ferramenta para avaliação prática estruturada de 

habilidades clínicas onde os componentes das competências clínicas a serem 

avaliados são pré-determinados pelo avaliador. O exame ocorre através do rodízio 

dos estudantes por estações com cenários e tarefas específicas, com a duração 

destinada à realização destes cenários e tarefas variando mais comumente de 5 a 

15 minutos. A possibilidade de se avaliar a realização de procedimentos e o 

exame clínico de forma estruturada é, no sentido positivista, provavelmente a 

principal vantagem deste método de avaliação que permite ao avaliador antecipar, 

programar, o que será avaliado. Trata-se de um exame objetivo realizado por meio 

de checklists com a padronização dos examinadores e dos “pacientes”. Utiliza 

ferramentas de simulações das situações clínicas reais através de atores e/ou 

atrizes, gravações de vídeos e/ou áudios e manequins. É um exame flexível 

porque permite a avaliação de habilidades clínicas em diversas áreas, diferentes 

fases do ensino e adaptações para os recursos disponíveis. Em uma avaliação 

tipo OSCE, levando-se em consideração a pirâmide de Miller, o estudante 

“demonstra como” realizar uma determinada habilidade clínica6,15,30,53-60.  
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1.4  A importância do feedback em OSCE 

É possível definir feedback em avaliação de competências clínicas como 

um conjunto de orientações específicas a respeito do desempenho de alguém 

acerca de uma competência clínica sob observação, onde se compara este 

desempenho observado a um desempenho padrão/ideal para aquela determinada 

situação clínica, e tem como objetivo melhorar o desempenho clínico da pessoa 

que recebe este conjunto de orientações61.  

As aplicações de OSCE são momentos estratégicos para a realização de 

feedback6,26,3,53,58,59,62,63.  

Apesar de existir uma preocupação com o aspecto formativo da avaliação 

OSCE através do feedback desde a sua criação, como pode ser observado no 

artigo de 1975, “Assessment of Clinical Competence using Objective Structured 

Examination”, na discussão realizada pelos autores em relação ao desempenho 

dos estudantes30, e na orientação de que os estudantes e os examinadores 

deveriam ter o feedback da avaliação o mais breve possível descrito na cartilha 

(Booklet) sobre OSCE publicada em 1979 6, evidenciamos na literatura que, por 

um longo período, a grande discussão sobre este método de avaliação girou em 

torno do aspecto somativo, ou seja, da capacidade que o método tem de avaliar 

as competências clínicas de forma mais confiável e válida, mais justa, quando 

comparado a outros métodos de avaliação de competências clínicas como o 

“exame clínico tradicional”.  Apesar das discussões, desde a introdução do OSCE, 

em grande parte, aterem-se aos aspectos somativos desta ferramenta de 

avaliação, também é ponderada a necessidade de estudar maneiras de melhorias 

na avaliação formativa do método adequadas ao estudante6,30,53. 

O feedback é uma ferramenta poderosa e essencial no processo 

educacional do treinamento das competências clínicas. O feedback deveria ser 

idealizado de uma maneira que permitisse a sua realização no tempo e momento 

adequados, levando-se em consideração o desempenho individual e permitindo 

que todos os examinadores trabalhem como aliados dos estudantes podendo 

apresentar suas sugestões de melhorias em tempo real, durante ou 
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imediatamente após o término da avaliação preferencialmente. O feedback 

realizado no momento oportuno, de forma assertiva, que abranja todos os 

estudantes envolvidos e especialmente aqueles estudantes com maiores 

dificuldades tem alto impacto educacional64-66.  

Falhas no provimento de feedback adequado é uma queixa importante dos 

estudantes em relação aos seus professores. Está bem demonstrado que o 

feedback aumenta o aprendizado pelos estudantes67. A realização de feedback ao 

estudante a respeito de sua performance nos exames clínicos é descrita como um 

dos 4 princípios do “FAIR principles (Feedback, together with Activity, 

Individualisation, and Relevance)” para o aprendizado efetivo68. 

O feedback em avaliações OSCEs, realizado adequadamente, facilita o 

aprendizado porque permite ao estudante reconhecer pontos de melhorias em seu 

desempenho que poderão ser trabalhados, além de permitir a identificação de 

aspectos do seu desempenho que deverão ser mantidos e até mesmo reforçados 

nas diversas habilidades clínicas testadas durante o processo de avaliação. 

Permite uma visão mais crítica do estudante dentro do processo de aprendizado 

tornando-o agente ativo no processo de melhorias por meio de um 

autoconhecimento maior. Trata-se de um processo dinâmico e reflexivo4,69-76. 

 

1.5 Formas de feedback em OSCE   

O feedback pode ocorrer durante ou após o término do OSCE, ser realizado 

individualmente ou em grupo, e apresentar especificidades diversas.  

O feedback que ocorre durante o OSCE pode ser realizado dentro da 

própria estação com o seu tempo incorporado ao tempo total da estação ou o 

ocorrer imediatamente após o término da estação de uma forma separada da 

mesma.  

Em relação ao feedback ocorrendo dentro da própria estação, é possível 

encontrar diferentes experiências na literatura onde são destinados tempos 

diferentes (2 minutos; 1,5 minutos; e 5 minutos) para realização de feedback aos 

estudantes pelos avaliadores, em alguns casos pelos atores e atrizes papéis de 

pacientes padronizados e em outros casos pelos próprios pares 62,63,77-84.  
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Em relação ao feedback ocorrendo após o término da estação OSCE, é 

possível encontrar diversas experiências documentadas na literatura como: 

disponibilização de um tempo ao examinado para o estudo do seu desempenho 

através do checklist, notas globais e comentários dos examinadores; 

disponibilização ao estudante de um vídeo educativo sobre a estação em conjunto 

com o checklist e outras avaliações do examinador; permitir que o candidato tenha 

acesso ao seu desempenho através do checklist e possa observar a performance 

do estudante seguinte na mesma estação; permitir que o estudante permaneça na 

estação com acesso ao seu desempenho e participando como paciente para o 

próximo estudante; e também é possível obter feedback de manequins 

sofisticados como em uma estação de avaliação de técnica adequada de 

massagem cardíaca por exemplo7,84-89. 

O feedback que ocorre após o término do OSCE também pode se 

apresentar de formas variadas. Pode ocorrer na forma de grupos; de maneira 

individualizada sem os checklists; de maneira individualizada disponibilizando o 

checklist; disponibilizando as filmagens dos desempenhos aos respectivos 

estudantes; utilizando-se mais de uma destas estratégias ao mesmo tempo90-95. 

O feedback na forma de grupos ocorre com o encontro de todos os 

participantes do OSCE em um espaço onde eles recebem feedback a respeito da 

atividade. Este feedback pode ocorrer através da exposição das estações 

resumidamente por um responsável pelo OSCE e a seguir por examinadores das 

respectivas estações que podem expor suas impressões sobre a estação 

apontando pontos de melhorias e também discutir os itens do checklist. Isto se dá 

de uma forma generalizada. No modelo de feedback em grupo, os estudantes 

podem ter ou não ter acesso aos seus respectivos checklists 70,73,96,97. 

O feedback individualizado pode ocorrer diretamente a um estudante pelo 

examinador da estação, por algum responsável que teve acesso ao desempenho 

do estudante nas estações como, por exemplo, um tutor ou até mesmo pelo 

próprio ator/atriz no papel de paciente. Os instrumentos de avaliações utilizados 

como o checklist, avaliação de impressão global e comentários escritos podem ser 

ou não disponibilizados aos estudantes no feedback individualizado. Estas 
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orientações podem ocorrer imediatamente após o término da estação, do OSCE 

ou até mesmo dias após a realização do OSCE na forma de relatórios onde além 

do retorno a respeito do desempenho do estudante é possível expor comparações 

com o desempenho de outros estudantes, por exemplo80,82,84,85,87,88,92-95,98-102. 

O feedback realizado através da devolutiva de filmagens de desempenho 

pode ser feito através da apresentação do vídeo sobre a performance do 

estudante em conjunto com a apresentação de um vídeo a respeito da 

performance padrão para uma determinada estação. Desta maneira, o estudante 

pode comparar desempenhos e verificar pontos de melhorias. Além disso, é 

possível discutir com o estudante o desempenho observado no vídeo. Também é 

possível utilizar gravações de áudios dos examinadores dando feedback aos 

estudantes. Estes modelos de feedback podem esbarrar na dificuldade logística 

envolvendo as filmagens e gravações72,73,94,101,103-106. 

     

1.6 Disseminação e impacto do OSCE em educação médica 

Após as experiências em Dundee em 1975 e 1979, o modelo OSCE foi 

disseminado pelo mundo. Esta expansão pode ser verificada quando fazemos, por 

exemplo, uma análise quantitativa de artigos indexados ao PubMed que são 

disponibilizados quando se utiliza a palavra OSCE em uma busca, com intervalos 

de 10 anos, contando a partir do ano de 1975. De 1975 a 1984, encontramos 14 

artigos; de 1985 a 1994, 79 artigos; de 1995 a 2004, 371 artigos; de 2005 a 2014, 

872 artigos; e nos últimos 3 anos de 2015 a 2018, já temos 621 artigos. A 

publicação de trabalhos sobre o tema ainda está em crescimento.  

Fazendo uma análise dos artigos envolvendo OSCE que são 

disponibilizados nesta busca, é possível observar que a partir dos anos 90 há uma 

expansão para as diversas áreas da medicina (clínica médica, cirurgia, pediatria, 

psiquiatria, ginecologia e obstetrícia). Também é possível verificar publicações em 

diversos países  e constatar o relato de diversas experiências com este método 

nas áreas da saúde em medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, farmácia clínica, nutrição e psicologia.  
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O modelo OSCE sofreu diversas alterações, adaptações, quando 

comparado com as aplicações realizadas em 1975 e 1979 por Harden e 

colaboradores. Podem ser identificados OSCEs com estações mais longas, com 

menos rodízios, com estações envolvendo mais tarefas e sem testes objetivos 

durante as estações quando comparados ao modelo OSCE descrito por Harden 

em 1979, por exemplo. Entretanto, todos os OSCEs se caracterizam por 

apresentar rodízios de estações, instrumento padronizado de avaliação na forma 

de checklists, determinação prévia das competências clínicas a serem avaliadas e 

padronização dos pacientes e examinadores. 

O OSCE representa uma mudança drástica na avaliação da competência 

profissional por causa do uso de atores e cenários que são utilizados para avaliar 

o desempenho do comportamento profissional. Trata-se de uma poderosa 

ferramenta que pode determinar a natureza da profissionalização médica através 

da criação de situações que reforçam determinadas performances do 

profissionalismo médico. A existência dos OSCEs induzem uma série de 

comportamentos profissionais nas escolas médicas e na prática clínica60.  

O OSCE se tornou uma ferramenta de avaliação e ensino de extrema 

importância na área médica e outras áreas da saúde. Apresenta alto impacto 

educacional.  

 

1.7 O surgimento do OSCE na FMUSP e do OSCE com “avaliador sombra” 

no HU USP  

A avaliação de habilidades e competências clínicas por meio de provas 

práticas é realizada na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP) desde a sua fundação, e o modelo OSCE tem sido utilizado como prova 

prática na disciplina de Clínica Médica do internato desde 2002, sendo que o setor 

de clínica médica vem adquirindo grande experiência com esta metodologia 

nestes últimos anos. Entretanto, a maior parte destas avaliações têm privilegiado 

mais o aspecto somativo do que o formativo dentro da FMUSP.  

Em 2010, os coordenadores da disciplina MCM 0656, estágio hospitalar em 

Clínica Médica II da FMUSP, que ocorre no 6º ano da graduação, fase de 
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internato, discutiam qual seria a melhor maneira de introduzir uma avaliação 

prática estruturada com o objetivo de avaliar as habilidades e competências 

clínicas dos estudantes de medicina que passavam por aquele estágio. Na 

ocasião, as avaliações dos alunos eram baseadas nas notas de conceitos dadas 

pelos médicos assistentes que supervisionavam estes estudantes e nas notas de 

uma prova teórica realizada ao final do estágio. Essa discussão girava em torno 

de qual seria a melhor forma de avaliação levando-se em consideração a estrutura 

física disponível, a experiência com os métodos disponíveis na literatura para 

avaliação de habilidades e competências clínicas, a aplicabilidade da prova e os 

aspectos somativos e formativos de cada método de avaliação que poderia ser 

aplicado.  

Foram cogitados alguns métodos de avaliação como: Mini-CEX (Mini-

Clinical Evaluation Exercise), OSLER (Objective Structured Long Examination 

Record), avaliação através da observação estruturada de casos curtos e/ou ou 

longos, avaliação com o uso de salas espelhadas, OSCE, entre outros. Levando 

em consideração o fato de que a coordenação do estágio já tinha um domínio e 

uma experiência maior com a técnica de avaliação através da metodologia OSCE, 

este foi o modelo escolhido como método estruturado de avaliação das 

habilidades e competências clínicas referentes ao estágio.  

Entretanto, existia uma grande preocupação com a maneira em que seria 

possível melhorar a avaliação prática do estudante otimizando aspectos 

formativos do método OSCE. Por este motivo foi criada e planejada uma 

otimização do feedback realizado durante esta avaliação.  

 A coordenação imaginou que se o avaliador pudesse acompanhar o 

estudante por todas as estações, o mesmo poderia realizar um feedback melhor 

sobre o desempenho ao estudante porque seria possível uma visão evolutiva e 

global do estudante por um mesmo observador. Foi pensado que esta 

característica possibilitaria uma melhor identificação de determinados vícios ou 

inadequações por parte do estudante e que a orientação sobre habilidades 

cognitivas, psicomotoras e afetivas, sobre atitudes e postura poderiam ser melhor 

orientadas pela observação completa do estudante durante toda a atividade e que, 
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inclusive, seria possível observar e orientar variações de desempenhos dentro da 

mesma avaliação em diferentes estações, ou seja, a modificação possibilitaria 

uma visão mais abrangente da pessoa que estava sendo avaliada.  

Então, em 2011, foi criado e aplicado pela primeira vez um modelo OSCE, 

ao qual apelidou-se de “OSCE Sombra”, ou OSCE com “avaliador sombra”, em 

que o papel do avaliador foi modificado com o objetivo de melhorar o aspecto 

formativo do método. Este novo modelo OSCE com a figura do “avaliador sombra” 

foi aplicado para os alunos da graduação do 6º ano da FMUSP que passavam 

pela disciplina MCM 0656 (estágio hospitalar em clínica médica II) no Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo (HU USP) pela primeira vez no dia 19 

de fevereiro de 2011. Desde então, este modelo de avaliação prática vem sendo 

aplicado rotineiramente aos estudantes dessa disciplina.  

Esse “avaliador sombra”, além de realizar a avaliação dos estudantes sob 

os aspectos somativos, tem o papel fundamental de realizar o feedback sobre o 

desempenho da pessoa avaliada de forma estruturada (padronizada), 

individualizada (personalizada) e direcionada ao estudante. Estas características 

do feedback serão explicadas e discutidas adiante.   

 

1.8 Contexto e justificativa do estudo 

Como o OSCE com o “avaliador sombra”, o “OSCE Sombra”, é uma 

ferramenta de avaliação prática de habilidades clínicas modificada onde se propõe 

manter a essência do OSCE  no que se refere à sua aplicabilidade, confiabilidade 

e validade, foi realizado um estudo de suas características e da avaliação de 

possíveis vieses em comparação ao modelo OSCE original. 

Todo este trabalho, incluindo o projeto piloto no ano de 2011, surge com a 

pretensão de descrever a experiência na aplicação deste novo método de 

avaliação de habilidades clínicas, o OSCE com o “avaliador sombra”, realizada no 

período de 19 de fevereiro de 2011 a 31 de maio de 2014 com estudantes do 6º 

ano da graduação da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo.  

Com o objetivo de comparar o “OSCE Sombra” com o modelo OSCE 

descrito originalmente por Harden e colaboradores desde o ano de 
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19756,30,48,49,53,54,58, foi realizada uma experiência envolvendo aplicações de 

estações OSCEs onde foram comparadas as avaliações dos estudantes 

realizadas pelos “avaliadores sombras” com as avaliações realizadas pelos 

avaliadores que atuam conforme o modelo original do OSCE, no período de 11 de 

fevereiro de 2012 a 31 de maio de 2014.  
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2.1 Apresentar a experiência nas elaborações e aplicações dos OSCEs com 

“avaliadores sombras” 

 Esta tese tem como um dos objetivos descrever a experiência da 

elaboração e das aplicações dos “OSCEs Sombras” aos alunos do 6º ano da 

FMUSP, na Divisão de Clínica Médica (DCM) do HU USP, no período de 19 

fevereiro de 2011 a 31 de maio de 2014, apresentando como se deu o processo 

de criação deste novo modelo e detalhando alguns aspectos técnicos destas 

avaliações. 

 

2.2 Comparar o “avaliador sombra” com o formato original de avaliador nos 

OSCEs  

  Para a identificação de possíveis vieses, foram realizadas as seguintes 

comparações: 

2.2.1) notas globais das estações dadas pelos “avaliadores sombras” vs. 

“avaliadores fixos” dentro de uma mesma estação OSCE 

2.2.2) notas por itens separando-as pelos domínios afetivo, psicomotor e 

cognitivo dos “avaliadores sombras” vs. “avaliadores fixos” 

2.2.3) sub análise de concordância dos itens classificados como domínio 

afetivo   

 

2.3 Analisar as opiniões dos estudantes, em diversos aspectos, em relação 

aos OSCEs com “avaliadores sombras” 
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3.1 Descrição da aplicação do OSCE com “avaliador sombra” no hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo 

Descrição da criação do novo modelo, OSCE com “avaliador sombra”, 

discutindo as dificuldades e as soluções encontradas durante o planejamento, a 

elaboração, a aplicação e a correção (checklists) das estações nestes OSCEs 

aplicados aos 588 alunos da graduação do 6º ano da FMUSP no HU USP durante 

a realização da disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica Médica II) no 

período compreendido entre 19 fevereiro de 2011 a 31 maio de 2014.  

Descrição e discussão do método criado e padronizado para o treinamento 

dos 52 médicos assistentes do HU USP que, em algum momento, participaram 

destas atividades como “avaliadores sombras” assumindo um papel importante na 

avaliação formativa dos alunos envolvidos nas avalições no período compreendido 

entre fevereiro de 2011 a maio de 2014.  

 

3.2 Estudo para comparação entre avaliadores “sombras” e “fixos” 

 

3.2.1 Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo transversal analítico de uma amostra de 594 

aplicações de estações OSCEs, durante a realização de 15 OSCEs diferentes, no 

período de 11 de fevereiro de 2012 a 31 de maio de 2014, onde os estudantes 

foram avaliados ao mesmo tempo por “avaliadores sombras” e “fixos” sendo que 

estes avaliadores não interagiam entre si e nem tinham acesso às avaliações um 

do outro. Estas estações não foram selecionadas por qualquer critério específico e 

estavam sujeitas à quantidade de “avaliadores fixos” disponíveis para realização 

das comparações. 

 

3.2.2 Local do estudo 

O estudo transversal analítico para comparações envolvendo “avaliadores 

sombras” e “fixos” foi realizado no período de fevereiro de 2012 a maio de 2014 no 
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Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU USP) localizado no 

distrito do Butantã, cidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

As comparações foram realizadas envolvendo as avaliações OSCEs de 

estudantes de medicina do 6º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP) que estavam cursando o Estágio Hospitalar de Clínica 

Médica (disciplina MCM 0656).  

O Estágio Hospitalar de Clínica Médica do HU USP, nos anos em que 

ocorreu o estudo, tinha a duração de 7 semanas em média, sendo realizado para 

quase 175 alunos do último ano da graduação da FMUSP, e abordava atividades 

teóricas e simuladas além de atividades práticas supervisionadas com pacientes 

nas 4 áreas de clínica médica: ambulatorial, de enfermaria, de pronto-socorro e de 

UTI.  

Os estudantes eram avaliados por meio de uma prova teórica, pelas notas 

de conceitos dos médicos assistentes que supervisionavam o estágio e pela nota 

de uma avaliação prática através da realização de um OSCE com pacientes 

simulados e manequins envolvendo as avaliações das habilidades clínicas e 

competências clínicas nas 4 áreas da clínica médica envolvidas no estágio: 

ambulatório; enfermaria; pronto-socorro e UTI. 

 

3.2.3  “Avaliadores Sombras” no OSCE do estágio de clínica médica do HU 

USP 

Com o objetivo de melhorar o aspecto formativo da avaliação OSCE, foi 

criado o “avaliador sombra” em 2011. Esta estratégia de avaliação prática das 

habilidades clínicas mantém a estrutura essencial do OSCE, porque os estudantes 

são avaliados em diversos cenários, por meio de tarefas objetivas, em diferentes 

estações sequenciais em um intervalo de tempo pré-determinado e fixo por 

estação (no nosso estudo, estações de 10 ou 12 minutos), em competências pré-

determinadas pelos elaboradores da atividade, em uma atividade padronizada 

para todos os estudantes. Nós utilizamos pacientes simulados, recursos 

audiovisuais, manequins e simuladores para criação dos cenários e interações 

com estudantes. Por fim, os examinadores eram treinados para avaliarem o 
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desempenho dos estudantes por meio de checklists padronizados que refletiam o 

desempenho dos estudantes em determinadas competências clínicas.30;54-55;58  

O “avaliador sombra” acompanha um mesmo estudante por todas as 

estações realizando todos os checklists. Ao término de toda a atividade este 

“avaliador sombra” é responsável pela realização de feedback ao estudante 

referente ao seu desempenho em todas as estações da atividade. Este feedback 

provido pelo “avaliador sombra” é estruturado, individualizado e direcionado. No 

item 3.2.5 (Definindo o “avaliador sombra” e “avaliador fixo”) são explicados os 

significados destas 3 características.  

 

3.2.4 A elaboração dos OSCEs com “avaliadores sombras”: projeto piloto 

No ano de 2011 foram criadas 25 estações OSCEs envolvendo cenários de 

ambulatório, enfermaria, pronto-socorro e UTI. Durante este ano, estas estações 

foram aplicadas a 173 estudantes do 6º ano da FMUSP que passaram em estágio 

pela clínica médica do HU. Para realizar o papel de “avaliadores sombras” foram 

treinados 36 médicos assistentes do Hospital Universitário da Universidade de 

São Paulo. Foram realizadas discussões em grupos e em particular, fóruns e 

aplicações de questionários de opinião escritos com todos os médicos e 

estudantes participantes.  

Neste ano de 2011, através destas experiências de aplicações das 25 

estações criadas e as discussões realizadas acerca delas, foi possível definir o 

tempo ideal requerido para as estações, o tempo ideal para o momento feedback, 

a melhor adequação dos cenários e tarefas às necessidades de avaliações das 

habilidades e competências clínicas, e o melhor processo para o treinamento dos 

“avaliadores sombras”. Estes experimentos no ano de 2011 foram estratégicos 

para a definição de todas as características do “avaliador sombra”. 

 

3.2.5  Definindo o “avaliador sombra” e o “avaliador fixo” 

O “avaliador sombra” é o avaliador que acompanha o estudante por todas 

as estações realizando todas as interações necessárias e preenchendo todos os 

checklists da atividade. É o avaliador responsável pela avaliação no “OSCE 
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Sombra”. Trata-se de uma modificação do papel do avaliador originalmente 

descrito para as avaliações tipo OSCE com o objetivo de explorar os aspectos 

formativos das mesmas.  

Para fins de comparação, nós criamos o termo “avaliador fixo” para 

denominar o avaliador que permanece fixo dentro de uma única estação 

realizando as avaliações de todos os diferentes estudantes que passam por esta 

estação em um determinado rodízio. Ou seja, em um único rodízio OSCE, um 

“avaliador sombra” avalia um único estudante em todas as estações daquele 

rodízio. Já o “avaliador fixo” avalia vários estudantes em uma única estação dentro 

de um mesmo rodízio. Todas as características do “avaliador sombra” foram 

definidas no projeto piloto realizado ano de 2011. 

O treinamento do “avaliador sombra” era composto de 4 fases. Na primeira 

fase, que ocorria cerca de 1 semana antes da prova, os examinadores recebiam 

um treinamento individual sobre os papéis a serem desempenhados durante a 

prova incluindo informações por escrito e orais sobre os cenários, tarefas, 

checklists e um guia específico dando ênfase à importância de como prover 

feedback estruturado, individualizado e direcionado ao estudante. Na segunda 

fase, dentro da semana em que ocorria a realização do OSCE, os examinadores 

tinham acesso a um material escrito explicando as estações e os objetivos das 

mesmas, além de orientações sobre feedback e o responsável pelo OSCE ficava à 

disposição para orientações sobre quaisquer tipos de dúvidas. Na terceira fase, no 

dia da aplicação do OSCE, cerca de 1 hora antes da atividade, ocorria um 

encontro entre o responsável pelo OSCE com os avaliadores para retirada de 

dúvidas e alinhamentos finais, além do reforço à atenção para o feedback. E, por 

último, a quarta fase ocorria no local onde estavam montadas as estações por 

onde os estudantes seriam avaliados. Nesta fase do treinamento, a equipe de 

coordenação do “OSCE Sombra” passava rapidamente pelas estações mostrando 

algumas simulações em manequins e reforçando a questão do feedback.  

O “avaliador fixo” tinha a mesma estrutura de treinamento, mas somente 

para a estação na qual ele seria o avaliador, exceto pela questão do treinamento 

do feedback do qual ele não participava. 
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Os “avaliadores sombras” recebiam treinamento de como prover feedback 

estruturado, individualizado e direcionado. 

O feedback é estruturado porque ele apresenta algumas regras fixas que 

têm o objetivo principal de padronizar os feedbacks para diferentes avaliadores e 

garantir uma qualidade mínima em relação ao formato do mesmo. Este feedback 

estruturado tem a duração de no máximo 40% do tempo dedicado à execução das 

estações; deve necessariamente abordar todas os cenários e tarefas vivenciadas 

durante a prova; deve propiciar o contato visual direto dos checklists pelos 

estudantes; só pode ser realizado ao término da prova OSCE no momento 

específico para o feedback (momento feedback). Os “avaliadores sombras” são 

orientados em relação à técnica de feedback positivo onde eles começam com 

reforço positivo das ações adequadas para, então, orientar os pontos de melhorias 

necessários; toda orientação a respeito dos erros é acompanhada de uma ou mais 

sugestões de melhorias; os “avaliadores sombras” são estimulados a comentar 

todos os aspectos envolvidos no atendimento simulado como atitudes envolvidas 

em algumas estações. 

O feedback é individualizado porque ele é feito somente para um único 

estudante com um único “avaliador sombra” que tem todo o seu tempo disponível 

para observar somente este estudante durante todo um rodízio de uma avaliação 

OSCE. 

O feedback é caracterizado como direcionado porque ele se limita a discutir 

aspectos relacionados aos cenários e às tarefas das estações com as habilidades 

e competências clínicas avaliadas naquele momento e não ao tema da estação de 

uma forma mais abrangente. Ele é bem específico e o checklist tem um papel 

importante neste direcionamento do feedback. 

 

3.2.6 Amostra do estudo 

No período do estudo, 11 de fevereiro de 2012 a 31 de maio de 2014, foram 

selecionados 316 estudantes de medicina do 6º ano da FMUSP que cursaram o 

estágio de clínica médica do HU USP. Todos estes estudantes foram avaliados 

por “avaliadores sombras” e “fixos” simultaneamente durante a realização de uma 
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estação OSCE. Para este total de estudantes, foram avaliadas 594 aplicações de 

estações OSCEs. Ausência de checklist de um dos tipos de avaliadores 

(“sombras” ou “fixos”) ou preenchimento incorreto de checklists (ausência de 

número USP, ou ausência de nome e tipo de avaliador, ou não preenchimento dos 

itens de checklists) foram considerados como critérios de exclusão para o estudo. 

Entretanto, não houve perda de dados e nem exclusão por estes critérios.  

 

3.2.7 Classificação dos itens dos checklists  

Todos os itens dos checklists das 594 aplicações OSCEs envolvendo as 

avaliações dos 316 estudantes do 6º ano da FMUSP para as comparações entre 

os “avaliadores sombras” e “fixos” foram classificados baseados nos domínios 

primários da taxonomia de Bloom (afetivo, psicomotor e cognitivo)108-111. Estas 

classificações foram baseadas nos objetivos de aprendizagem envolvendo os 3 

domínios e para melhor padronização destas classificações definimos as 

características de cada domínio (ou habilidade), como seguem:  

a) Habilidades afetivas: foram classificados como itens relacionados às 

avaliações de habilidades afetivas os itens dentro das categorias que incluem 

avaliação de atitudes, comportamento, responsabilidade, respeito, empatia, 

emoção e postura diante de situações clínicas envolvendo as relações médico-

paciente e familiares;  

b) Habilidades psicomotoras: foram classificados como habilidades 

psicomotoras os itens relacionados com habilidades motoras específicas ou 

relacionados a treinamentos tais como técnica de anamnese, exame clínico e 

manipulação de materiais e objetivos durante a realização de procedimentos; e  

c) Habilidades cognitivas: foram classificados como itens envolvendo 

avaliação de habilidades cognitivas itens relacionados ao aprendizado teórico e ao 

conhecimento ou domínio de um determinado tema observado através da 

exposição de um raciocínio ou simplesmente de uma resposta a uma questão 

como, por exemplo, na exposição da solicitação de exames complementares a 

partir da interpretação de um caso clínico.  
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Dois profissionais experientes na área de educação médica classificaram 

todos os itens aplicados nos checklists durante o período do estudo de forma 

independente e a partir das definições dos respectivos domínios. Quando houve 

discordâncias nas classificações, três outros profissionais com experiência na área 

de educação médica reuniram-se para estabelecer as classificações destes itens 

por consenso. Ainda assim, alguns itens ficaram sem consenso e ficaram 

denominados como “não classificados”.      

 

3.2.8 Variáveis do estudo 

Os examinadores foram definidos como “Sombra” ou “Fixo” dependendo do 

papel deles dentro do OSCE. As notas por domínios (afetivo, psicomotor e 

cognitivo) representam as somas de todos os itens classificados dentro do mesmo 

domínio. As notas dos itens “não classificados” representam a soma de todos os 

itens em que não houve consenso de classificação. A nota global de uma estação 

representa a soma de todos os itens, independente de sua classificação, dentro de 

uma mesma estação do OSCE. As notas globais e por domínios foram 

padronizadas para uma escala de 0 a 100 dentro de cada avaliação, para 

possibilitar melhores comparações. As estações dos OSCEs foram classificadas 

de acordo com os cenários envolvidos nas avaliações das competências de 4 

maneiras: pronto-socorro; ambulatório; enfermaria e UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva). 

 

3.2.9 Análises estatísticas 

Para todas as análises estatísticas foi utilizado o software estatístico do 

Programa R na versão 3.2.0. O corte para o nível de significância estabelecido foi 

de 0,05.  

O número de aplicações realizadas (n=594) é suficiente para detectar, com 

poder de 90% e nível de significância 0,05, uma diferença no escore global entre 

os grupos equivalente a um Cohen’s d de 0,133. Isto significa, estimando o desvio 

padrão do escore global em 20 pontos, que a diferença real deve ser de 2,66 
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pontos (em uma escala de zero a 100) para que o estudo tenha 90% de 

probabilidade de detectá-la. 

As variáveis categóricas são apresentadas nas formas de contagens e 

proporções e as variáveis quantitativas são apresentadas como médias e desvios 

padrões.  

Foram utilizados os coeficientes de correlação de Pearson para analisar a 

correlação entre os escores atribuídos pelos avaliadores “sombras” e “fixos” para 

as notas obtidas nos domínios afetivos, psicomotor e cognitivo e também para as 

notas globais por estações.  

Foram utilizados os testes t de Student para as comparações entre as 

diferenças nas médias das notas dadas pelos avaliadores “sombras” e  “fixos” 

para cada domínio (afetivo, psicomotor e cognitivo) e também para as notas 

globais por estações.  

Para uma melhor análise da distribuição das diferenças das médias foram 

utilizados gráficos de Bland-Altman.  

 

3.2.10 Considerações Éticas 

Foi solicitada a dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) por se tratar de uma pesquisa em educação médica envolvendo 

comparações de desempenhos  em avaliações práticas e teóricas e análises de 

opiniões obtidas através da realização de fóruns para alunos da graduação da 

FMUSP retrospectivamente, onde o sigilo das identidades e a proteção da 

privacidade e manutenção da confidencialidade de todos os estudantes 

participantes do estudo estava garantida. Uma cópia do referido documento 

encontra-se no Anexo E. 

O projeto de pesquisa: “OSCE Sombra” – Experiência na aplicação deste 

novo método de avaliação formativa de habilidades clínicas para estudantes da 

graduação da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP (CEP 

FMUSP) sob o registro on-line no 15.052 em junho de 2016 e via plataforma Brasil 

em julho de 2016 sob CAAE: 57799616.4.0000.0065 e comprovante 068257/2016. 
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O projeto de pesquisa foi aprovado pela CEP FMUSP em sua íntegra em 

julho de 2016. Uma cópia do referido documento encontra-se no Anexo F. 

 

3.3 Aplicação de questionários para avaliação das opiniões dos estudantes 

em relação ao OSCE com “avaliador sombra” 

  No período do estudo realizado, para obter algumas impressões dos 

estudantes submetidos a este novo modelo de avaliação prática realizada pelo 

“avaliador sombra”, compreendido entre 11 de fevereiro de 2012 a 31 de maio de 

2014, foram aplicados 415 questionários de opinião (ou fóruns) por escrito a todos 

os estudantes, independentemente deles terem sido randomizados para participar 

do estudo com a avaliação concomitantemente dos “avaliadores sombras” e 

“fixos”, após os términos de todas as atividades. A identificação do estudante era 

opcional e todos os dados obtidos destes questionários foram analisados de forma 

confidencial dentro dos preceitos éticos em pesquisa.  

A preparação destes questionários envolveu algumas etapas. Em janeiro de 

2012 foi realizada a elaboração deste questionário de opinião escrito pela 

coordenação da disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica Médica II). 

Na ocasião, a elaboração destes questionários tinha o objetivo de obter opinião 

dos estudantes em relação ao novo modelo de avaliação para verificar pontos de 

melhorias e até mesmo, se na opinião dos estudantes, o novo modelo 

acrescentava algo de novo e relevante nas avaliações práticas realizadas até 

aquele momento. No dia 11 de fevereiro de 2012, data do 7º OSCE com “avaliador 

sombra” na Divisão de Clínica Médica do HU USP, este questionário foi aplicado 

aos estudantes pela primeira vez.  

Estes fóruns apresentavam 10 itens em que os estudantes respondiam à 

algumas perguntas ou afirmações por meio de algumas opções que incluíam 

respostas em formas de escalas, assim como escalas Likerts. No ANEXO D, 

deixamos um exemplo deste questionário de opinião aplicados aos estudantes. 

Para realização das análises estatísticas, estes questionários foram 

numerados com 3 a 4 algarismos onde os 2 primeiros, ou o primeiro algarismo no 

caso dos OSCEs de 1 a 9, correspondia(m) ao número do “OSCE Sombra” dentro 
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da DCM HU, e os 2 últimos algarismos representavam um número aleatório 

ordinal e crescente para identificação do fórum escrito. Desta maneira, por 

exemplo, o 14º “OSCE Sombra” que teve 29 fóruns analisados recebeu 

numerações variando de 1401 a 1429. 

Após a realização da identificação destes fóruns escritos, houve a digitação 

de todos eles em planilhas Excel. E para contagem das respostas, foram usadas 

as seguintes fórmulas: =CONT.VALORES(:); =CONTAR.VAZIO(:); 

=CONT.SE(:;""). Foi verificado se havia caselas vazias ou não preenchidas na 

planilha Excel através da fórmula =CONTAR.VAZIO(:) . No caso da existência de 

casela vazia, o número do fórum era identificado para que houvesse uma nova 

conferência da ficha original preenchida pelo estudante.  

Espaços não preenchidos pelos estudantes recebiam o número 9 (não 

respondeu / ignorado). Também foi verificado e conferido o número de 

participantes em todos os “OSCEs Sombras” realizados comparando-o com o 

número de fóruns escritos para documentar o número de perdas, ou seja, o 

número de estudantes que não havia respondido ao fórum. E por último foi 

realizada uma análise descritiva pelo número absoluto de respostas e os 

respectivos percentuais para todos os 10 itens existentes nos fóruns.  
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4.1 Descrição da experiência na aplicação do OSCE com “avaliador sombra” 

no HU USP 

O OSCE com “avaliador sombra”, ou “OSCE Sombra”, foi aplicado para 21 

turmas (também chamadas de panelas) de  internos do 6º ano da graduação da 

FMUSP, totalizando o número de 588 estudantes e 52 médicos assistentes 

participantes destas atividades, no período compreendido de 19 de fevereiro de 

2011 a 31 de maio de 2014.   

No ANEXO A é possível visualizar o número de participações dos 52 

médicos assistentes por ano no qual ocorreram as aplicações dos “OSCEs 

Sombras”. O número de participações por médico assistente variou de 1 

participação até 21 participações. Apesar de se tratar de avaliações de clínica 

médica geral, houve a participação de médicos dermatologistas, psiquiatras e 

cirurgião.  

No período compreendido de 19 de fevereiro a 05 de novembro de 2011, 

ocorreu o projeto piloto onde foi definido o formato do “OSCE Sombra”. Neste 

período foram criadas 25 estações OSCEs envolvendo cenários de Ambulatório, 

Pronto-Socorro, Enfermaria e UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Houve a 

participação de 173 estudantes do 6º do internato da FMUSP e 36 médicos 

assistentes no projeto piloto.  

No ANEXO B é possível verificar as datas de aplicações dos 6 OSCEs  no 

ano de 2011, assim como dos outros 15 OSCEs aplicados nos anos de 2012 a 

2014 quando ocorreu o estudo de comparação entre os avaliadores “sombras” e 

“fixos”. Neste ANEXO B são detalhadas informações constando a data, o local, os 

números de estações, de corredores, de rodízios, de médicos assistentes e dos 

estudantes participantes em cada aplicação OSCE. 

Durante as elaborações das 25 estações OSCEs foram criados 25 

diferentes instrumentos padronizados de avaliações, os checklists. No ANEXO C 

foram disponibilizados exemplos de 14 checklists utilizados nestas avaliações 

envolvendo os 4 diferentes cenários que foram criados, a saber: ambulatório, 

pronto-socorro, enfermaria e UTI.    
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4.2.1 Análises descritivas das amostras do estudo envolvendo a comparação 

entre os avaliadores “sombras” e “fixos” 

A Tabela 1 mostra  os dados descritivos das amostras do estudo realizado 

de fevereiro de 2012 a maio de 2014. Cada aplicação de estação OSCE envolvia 

a avaliação de um estudante, de forma simultânea e independente, por um 

avaliador “sombra” e um “fixo”. Durante o período de estudo foram realizadas 594 

aplicações de estações OSCEs, com um total de 10.833 (dez mil oitocentos e 

trinta e três) itens de checklists comparados sendo que 143 aplicações envolviam 

cenário de ambulatório, 110 de pronto-socorro, 187 de enfermaria e 154 de UTI. 

Foram identificados 451 itens diferentes entre todos os checklists aplicados 

durante o período do estudo em um total de 25 estações OSCEs diferentes 

envolvendo os 4 cenários de aprendizagem, sendo 5 estações envolvendo cenário 

de ambulatório, 5 de pronto-socorro, 8 de enfermaria e 7 de UTI, para um número 

de 316 internos do 6º ano da graduação da FMUSP que participaram deste 

estudo.  

Dos 451 itens de checklists identificados, apenas 15 itens (3,3% do total de 

itens) não foram classificados por conta de não haver consenso para classificação 

dos mesmos. Dos 436 itens classificados por domínios, 39 (8,9%) itens foram 

classificados como correspondendo à avaliação de habilidades afetivas, 169 

(38,7%) como habilidades psicomotoras e 228 (52,3%) itens como habilidades 

cognitivas.  

Em relação aos números totais de itens, levando-se em consideração 

inclusive os itens que foram aplicados de forma repetitiva em aplicações de 

estações OSCEs diferentes, houve um total de 357 (3,3% do total de itens) não 

classificados. Dos 10.476 (dez mil quatrocentos e setenta e seis) itens 

classificados, foram obtidas as seguinte distribuição: 919 (8,5% do total de itens) 

classificados como afetivo; 3.910 (36,1%) classificados como psicomotor; e 5.647 

(52,1%) cognitivos  tal como é mostrado na Tabela 1. 
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Tabela 1- Descrição das amostras do estudo 

 
N 

Estudantes avaliados 316 

Classificações das estações por cenários N 

Ambulatório 5 (20.0%) 

Pronto-socorro 5 (20.0%) 

Enfermaria 8 (32.0%) 

UTI 7 (28.0%) 

Total 25 (100%) 

Número de estudantes avaliados por cenário da estação  N 

Ambulatório 143 (24.1%) 

Pronto-socorro 110 (18.5%) 

Enfermaria 187 (31.5%) 

UTI 154 (25.9%) 

Total 594 (100%) 

Classificações dos itens  /  Número de aplicações por item   N 

 Afetivo                                                    919 (8.5%) 39 (8.6%) 

     Psicomotor                                            3,910 (36.1%) 169 (37.4%) 

     Cognitivo                                                5,647 (52.1%)  228 (50.6%) 

          Não classificados                                      357 (3.3%) 15 (3.3%) 

      Total                                                       10,833 (100%)  451 (100%) 

UTI = Unidade de Terapia Intensiva 

 

4.2.2 Comparação das notas atribuídas pelos avaliadores “sombras” e 

“fixos” 

 Foram realizadas análises para os cálculos dos coeficientes de correlação 

de Pearson entre as notas globais e por domínios (afetivo, psicomotor e cognitivo) 

envolvendo as avaliações realizadas pelos examinadores “sombras” e “fixos” com 

os 316 estudantes nas 594 aplicações das estações OSCEs durante o período do 

estudo tal como são descritas na Tabela 2.  
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 Foram observadas altas correlações para as notas globais (R=0,87; 95%IC: 

0,85-0,89) nas comparações entre os avaliadores “sombras” e “fixos”. Nas 

análises pelos domínios específicos, foram encontradas correlações maiores para 

as notas no domínio cognitivo (R=0,86; 95%IC: 0,84-0,88) e menores correlações 

para o domínio afetivo (r=0,72; 95%IC: 0,67-0,76). Entretanto, todas as 

correlações analisadas são fortemente positivas (coeficiente de correlação de 

Pearson maior do que 0,70)112 tal como são mostrados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Coeficientes de correlações de Pearson para as notas entre os 

avaliadores “sombra” e “fixos” (Intervalo de Confiança de 95%). 

  Coeficiente de correlação de Pearson  “r” P 

Afetivo 0,72 (0,67 – 0,76) < 0,001 

Psicomotor 0,75 (0,72 – 0,79) < 0,001 

Cognitivo 0,86 (0,84 – 0,88) < 0,001 

Global * 0,87 (0,85 – 0,89) < 0,001 

Global * = soma das notas de todos os itens em uma determinada aplicação de estação 

 

 Nos gráficos de dispersão e reta de correlação linear abaixo, temos as 

notas dadas pelos avaliadores “fixos” no eixo das abscissas e pelos avaliadores 

“sombras” no eixo das ordenadas. Cada ponto no gráfico representa um estudante 

submetido a aplicação de uma estação OSCE onde ocorreram as avaliações 

concomitantes e de forma independente pelos avaliadores “fixo” vs “sombra”.  

 Estes gráficos são apresentados para comparação entre as notas globais, 

definidas como a soma das notas de todos os itens de uma determinada aplicação 

de estação OSCE, e as notas por domínios (afetivos, psicomotores e cognitivos), 

definidas como as somas das notas de todos os itens classificados como aquele 

determinado domínio, dadas aos estudantes pelos seus respectivos avaliadores 

“fixo” vs “sombra” em uma determinada aplicação de estação OSCE. Todas as 

notas são apresentadas em uma escala de 0 a 100.  
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Observa-se que todos os gráficos apresentam padrão de dispersão positiva 

com relacionamento lineares entre as notas e que todas as retas de correlação 

linear apresentam angulação próxima a 45º indicando correlações fortemente 

positivas entre as notas dadas pelos avaliadores “fixos” vs “sombras” para as 

notas globais e por domínios nas aplicações de estações OSCEs.  

 
 
 
 
 
 
Figura 1 Gráfico de dispersão e reta de regressão linear para a associação 

entre as notas globais atribuídas pelos avaliadores “fixos” e 
“sombras”  
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Figura 2  Gráfico de dispersão e reta de regressão linear para a associação 
entre as notas no domínio afetivo atribuídas pelos avaliadores “fixos” 
e “sombras” 

                          
Figura 3 Gráfico de dispersão e reta de regressão linear para a associação 

entre as notas no domínio psicomotor atribuídas pelos avaliadores 
“fixos” e “sombras” 
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Figura 4 Gráfico de dispersão e reta de regressão linear para a associação 
entre as notas no domínio cognitivo atribuídas pelos avaliadores 
“fixos” e “sombras” 

                       
 

 

 

 Foram realizadas análises envolvendo testes t de Student para avaliar se as 

notas dadas pelos examinadores “sombras” e “fixos” durante as aplicações de 

estações OSCE no período do estudo eram diferentes. A Tabela 3 mostra as 

comparações entre as médias das notas globais e por domínios (afetivo, cognitivo 

e psicomotor), numa escala de 0 a 100, dos avaliadores “sombras” e “fixos”. Não 

foram encontradas diferenças significativas para as comparações entre as médias 

das notas globais que tiveram como resultado uma diferença média de +0,6; IC 

95%: -0,1 a +1,2 e P = 0,070. Assim como não foram encontradas diferenças 

significativas para as médias das notas dadas para os avaliadores “sombras” e 

“fixos” entre os itens classificados com sedo dos domínios psicomotor (diferença 

média -0,1; IC 95%: -1,4 a +1,2 e P = 0,865) e cognitivo (diferença média +0,7; IC 

95%: -0,1 a +1,5 e P = 0,070). 
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 Para os itens classificados como afetivos, as médias das notas dadas pelos 

avaliadores “sombras” foram significativamente maiores do que as notas dadas 

pelos avaliadores “fixos”. Entretanto, a magnitude desta diferença foi muito 

pequena (+3.0 numa escala de 0-100; 95% IC: +0,2 a +5,8; P = 0,035) tal como 

pode ser visualizada na Tabela 3. 

  

Tabela 3 - Teste t de Student para comparação entre as médias das notas dos 

avaliadores “sombras” e “fixos”.  

  “Sombras”  “Fixos”  Médias das diferenças P 

Afetivo 70,4 ± 38,7 67,4 ± 40,0 +3,0 (+0,2 to +5,8) 0,04 

Psicomotor 83,5 ± 21,7 83,6 ± 22,6 -0,1 (-1,4 to +1,2) 0,87 

Cognitivo 77,2 ± 18,2 76,5 ± 18,2 +0,7 (-0,1 to +1,5) 0,07 

Global * 78,9 ± 15,2 78,3 ± 15,5 +0,6 (-0,1 to +1,2) 0,07 

Global * = soma das notas de todos os itens em uma determinada aplicação de 

estação 

 

Análises com gráficos de Bland-Altman foram realizadas para análises de 

concordância entre as notas dos avaliadores “sombras” vs “fixos” atribuídas aos 

estudantes nas aplicações OSCEs do estudo, assim como para visualização dos 

padrões observados nas diferenças entre estas notas.  

Gráficos de Bland-Altman possibilitam a avaliação de vieses. Verifica-se a 

distribuição das diferenças entre as notas “sombras” vs “fixos” ao longo do 

domínio das médias das notas atribuídas. Além disto é possível observamos 

outliers e tendências.  

Abaixo são mostrados os gráficos de Bland-Altman para as notas globais, 

definidas como a soma das notas de todos os itens de uma determinada aplicação 

de estação OSCE, e para as notas por domínios (afetivo, psicomotor e cognitivo), 

definidas como as somas das notas de todos os itens classificados como aquele 

determinado domínio em uma aplicação de estação OSCE. 
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 Cada ponto nestes gráficos de dispersão de Bland-Altman representa uma 

aplicação de estação OSCE para um estudante que foi avaliado concomitante e 

de forma independente por um avaliador “sombra” e um avaliador “fixo”. No eixo 

das abscissas encontram-se as médias das notas dadas por estes avaliadores e 

no eixo das ordenadas as diferenças entre estas notas (os vieses). Os limites de 

concordância foram calculados a partir do viés e do seu desvio-padrão. Tanto o 

viés como os limites de concordância foram incluídos nos gráficos nas formas de 

retas pontilhadas paralelas ao eixo das abscissas, respectivamente, nas cores 

vermelhas e azuis acompanhadas de seus limites de confiança. Todas as notas 

são apresentadas em uma escala de 0 a 100.  

 Em todos os gráficos é possível observar que os vieses aproximam-se de 

zero, o que demonstra uma boa concordância entre as notas atribuídas pelos 

estudantes pelos avaliadores “sombras” vs “fixos”. Estas concordâncias são 

estatisticamente significativas, com exceção das notas no domínio afetivo. Os 

limites de concordância são variáveis, sendo menores nas notas globais e maiores 

nas notas do domínio afetivo. 

 No gráfico de Bland-Altman para as notas no domínio afetivo, apesar do 

viés estar muito próximo de zero, há uma diferença estatisticamente significativa 

entre as notas atribuídas aos estudantes pelos avaliadores “sombras” vs “fixos”. 

Este viés não parece ter relação com os valores das médias. Tratam-se de 

medidas correlacionadas não concordantes constantes.   
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Figura 5 Gráfico de Bland-Altman para comparação das notas globais dadas 
pelos avaliadores “sombras” e “fixos” 

                        
 
Figura 6 Gráfico de Bland-Altman para comparação das notas no domínio 

afetivo dadas pelos avaliadores “sombras” e “fixos” 
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Figura 7 Gráfico de Bland-Altman para comparação das notas no domínio 
psicomotor dadas pelos avaliadores “sombras” e “fixos” 

                      
Figura 8 Gráfico de Bland-Altman para comparação das notas no domínio 

cognitivo dadas pelos avaliadores “sombras” e “fixos” 
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4.3 Resultados das opiniões dos estudantes em relação ao “OSCE Sombra” 

 No período do estudo de comparações, 11 de fevereiro de 2012 a 31 de 

maio de 2014, houve a participação de 415 internos do 6º ano FMUSP nos 

OSCEs com “avaliadores sombras”. Destes 415 estudantes, 316 foram 

randomizados para participar do estudo envolvendo a comparação entre os 

avaliadores “sombras” e “fixos”. Como as perguntas tratadas nos fóruns (ou 

questionários de opinião) sobre as características dos OSCEs com “avaliadores 

sombras” independiam da avaliação do “fixo”, os questionários de opinião foram 

aplicados aos 415 estudantes.  

  Dos 415 fóruns aplicados, 409 foram respondidos totalizando uma perda 

de 6 fóruns o que corresponde a 1,37% do total de fóruns aplicados. Abaixo os 

resultados de opinião são apresentados na forma de tabela 4 onde constam a 

pergunta ou a afirmação, o número de respostas por item e a porcentagem destas 

respostas, totalizando 10 itens analisados. 

 Os 6 primeiros itens dos questionários eram afirmações onde os estudantes 

respondiam, em uma escala Likert, se não concordavam totalmente até se 

concordavam totalmente com a afirmação proposta. Os próximos 2 itens eram 

relacionados ao tempo da atividade e do feedback e os estudantes tinham 3 

opções de respostas: curto, suficiente ou longo. Os 2 últimos itens estavam 

relacionados à qualidade dos manequins e organização dos OSCEs e as 

respostas possíveis seguiam uma escala Likert que permitia responder de 

péssima a ótima.   
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Tabela 4 – Resultado dos fóruns aplicados aos estudantes no período de 2012 a 2014 

Questionamento ou afirmação 1 2 3 4 5 9 

É importante que o estágio mantenha  

este tipo de atividade para todas as 

turmas. 

01 

(0,2%) 
0 0 

01 

(0,2%) 

407 

(99,6%) 
0 

A realização desta atividade  

contribui para minha formação médica. 

01 

(0,2%) 
0 

01 

(0,2%) 

15 

(3,7%) 

390 

(95,4%) 

02 

(0,5%) 

A realização desta prova com médicos 

assistentes contribui para uma qualidade 

melhor da atividade. 

01 

(0,2%) 

01   

(0,2%) 

08 

(2,0%) 

21 

(5,2%) 

377 

(92,2%) 

01 

(0,2%) 

O Feedback realizado pelo avaliador que 

me acompanhou por todas as estações 

contribui para minha formação médica. 

01 

(0,2%) 
0 

02 

(0,5%) 

10 

(2,5%) 

392 

(95,8%) 

04 

(1,0%) 

O Feedback realizado nesta atividade é 

mais efetivo para minha formação  

médica do que as outras formas de 

Feedback realizadas nas outras provas 

práticas das quais eu participei durante 

toda a graduação da FMUSP. 

02 

(0,5%) 

02   

(0,5%) 

23 

(5,6%) 

80 

(19,5%) 

298 

(72,9%) 

04 

(1%) 

Este tipo de Feedback é melhor realizado 

por profissionais mais experientes, com 

um tempo de atuação como médico 

maior. 

05 

(1,2%) 

03   

(0,7%) 

48 

(11,7%) 

68 

(16,6%) 

283 

(69,3%) 

02 

(0,5%) 

 Curto Suficiente  Longo 9 

  O tempo destinado à realização da prova 

foi: 

09 

(2,2%) 

385 

(94,1%) 

13 

(3,2%) 

02 

(0,5%)     

O tempo destinado à realização do 

Feedback foi: 

23 

(5,7%) 

385 

(94,1%) 
0 

01 

(0,2%)     

 Péssima  Ruim Regular Boa Ótima 9 

A qualidade dos manequins utilizados 

nesta atividade é: 
0 

02   

(0,5%) 

15 

(3,7%) 

175 

(42,8%) 

216 

(52,8%) 

01 

(0,2%) 

Na minha opinião, a organização desse  

OSCE foi: 
0 0 0 

40 

(9,8%) 

368 

(90,0%) 

01 

(0,2%) 

1 = Não concordo totalmente; 2 = Não concordo parcialmente; 3 = Indiferente; 4 = Concordo 

parcialmente; 5 = Concordo totalmente; 9 = Não respondeu / Ignorado   
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5.1 Experiências e aprendizados nas aplicações dos OSCEs com 

“avaliadores sombras” no HU USP 

A ideia da modificação na dinâmica de atuação do avaliador no OSCE 

surgiu no final do ano de 2010, mas a criação, de fato, do “avaliador sombra”, com 

suas características específicas e bem definidas de atuação, com o formato de 

feedback estruturado, individualizado e direcionado, surge somente a partir do 

projeto piloto realizado no ano de 2011 com as aplicações de 6 OSCEs durante 

este ano.  

Para a caracterização do formato deste “avaliador sombra”, as 

colaborações dos estudantes, dos médicos assistentes e da coordenação das 

provas, por meio de suas críticas e sugestões de melhorias, foram essenciais. 

Características como a quantidade de tempo e a forma do feedback foram 

aperfeiçoadas a partir destas sugestões. Por exemplo, no início das aplicações 

dos “OSCEs Sombras” foram elaboradas questões teóricas a respeito dos 

conteúdos das estações que eram discutidas no momento feedback. Mas, após 

críticas dos estudantes e dos médicos assistentes a este tipo de atividade, que 

ocupava um tempo precioso que poderia ser usado para o feedback relacionado 

ao conteúdo prático da atividade, estas questões foram retiradas. Uma decisão 

estratégica em relação do feedback que contou com a colaboração dos 

estudantes e dos assistentes, foi em relação à sua duração. Foi chegado a um 

consenso de 40% do tempo total das atividades práticas após inúmeras 

discussões a respeito deste assunto.  

Um outro fator que ficou mais claro neste projeto piloto foi a necessidade de 

se priorizar o feedback no momento da elaboração das estações. Ao se elaborar 

uma estação OSCE com “avaliador sombra” é importante prever como a 

complexidade dos temas da estação interferirá no momento da realização de 

feedback ao estudante. A pessoa ou a equipe responsável pela elaboração da 

estação também precisa estar atenta às possibilidades de sugestões de melhorias 

a serem realizadas aos estudantes com desempenhos ruins nas tarefas avaliadas. 

No “OSCE Sombra” é possível afirmar que todo o desenho de uma estação com 

suas tarefas e checklist seja feito em função do seu potencial formativo. Do ponto 
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de vista conceitual, estações com pouco potencial formativo são ruins no modelo 

OSCE com “avaliador sombra”, mesmo que sejam estações bastante 

discriminativas.   

Durante as discussões com os médicos assistentes participantes como 

“avaliadores sombras”, durante o período de fevereiro de 2011 a maio de 2014, e 

com os estudantes submetidos às avaliações, foi criado um ambiente de ensino 

favorável às discussões do processo pedagógico de avaliação. Apesar de não ter 

sido realizado um estudo direcionado a comprovar este fato, foi notório que esta 

nova estratégia de avaliação dentro da disciplina fez com que os médicos 

assistentes pensassem no processo de avaliação de uma forma diferente da 

habitual, até porque quase todos os médicos nunca haviam participado de uma 

avaliação tipo OSCE. Além disto, todos os participantes tiveram que se habituar e 

criticar um novo processo de avaliação que estava sendo formulado naquele 

momento. Também foi notado que uma parte dos estudantes passaram a ter uma 

observação mais crítica do processo de avaliação por conta das discussões 

realizadas durante o momento feedback que envolviam aspectos que 

extrapolavam os itens abordados no checklist tais como as questões relacionadas 

com atitudes e profissionalismo.   

O projeto piloto realizado no ano de 2011 também trouxe desenvolvimento 

nos aspectos técnicos relacionados com a elaboração de estações em “OSCEs 

Sombras”. O sistema de orientações por escrito com antecedência, por exemplo, 

agilizou em muito o processo de treinamento dos médicos assistentes. No 

contexto do “OSCE Sombra” com aspecto formativo, este formato de orientação 

não foi um grande problema por conta de não haver uma preocupação em 

demasia com a questão do sigilo. Em um modelo de prova somativa em que o 

sigilo seja essencial por conta do risco de divulgarem as estações, esta forma de 

orientação poderia ser considerada inadequada. No ANEXO G encontra-se uma 

cópia da primeira carta de orientação entregue aos assistentes participantes do 

primeiro “OSCE Sombra” realizado no HU USP no dia 19 fevereiro de 2011 pela 

disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica Médica II). No ANEXO H, 
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encontra-se um exemplo das orientações que eram entregues aos avaliadores e 

atores participantes da atividade. 

Por último, o processo de criação de checklists também contou em muito 

com a colaboração dos avaliadores. Seja na questão da ponderação com 

valoração dos itens como na questão de como eles deveriam ser apresentados. 

Algo que ficou claro também durante o processo de análise dos checklists é que 

valeria a pena evitar o termo “parcialmente adequado” por melhor que seja a sua 

descrição, pois aumenta a chance de erro de preenchimento de checklists.  No 

Anexo C encontram-se exemplos de cheklists criados no ano de 2011 e aplicados 

no estudo de comparações no período de 11 de fevereiro de 2012 a 31 de maio de 

2014. 

 

5.2   O estudo de comparações entre os “avaliadores sombras” e “fixos” 

No estudo realizado no período de fevereiro de 2012 a maio de 2014 foi 

descrita uma mudança no formato do avaliador, o “avaliador sombra”, com o 

objetivo de melhorar o aspecto formativo da avaliação OSCE e ao mesmo tempo 

não apresentar vieses em relação à capacidade de avaliar, discriminar, quando 

comparado ao formato original de avaliador no OSCE.  

Existia a expectativa de que o “avaliador sombra” tivesse o papel de prover 

um feedback estruturado, individualizado e direcionado ao estudante durante a 

realização de uma prova OSCE sem interferir nas características somativas do 

modelo de avaliador no OSCE. 

 

5.2.1 Discussão sobre os resultados das comparações  

Nas análises estatísticas, comparando-se as notas globais e pelos domínios 

psicomotor e cognitivo dadas aos estudantes, entre os avaliadores “sombras” e 

“fixos”, foram observadas correlações positivas moderadas a grandes. No entanto, 

para o domínio dos itens classificados como afetivos foi  observado que as notas 

dadas pelos avaliadores “sombras” apresentavam um pequeno viés (3%), sendo 

maiores do que as notas dadas pelos avaliadores “fixos”.  
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As análises realizadas não utilizaram somente testes de correlação, pois os 

coeficientes de correlação podem até mesmo serem altos em vigência de vieses 

significativos ou concordâncias inadequadas entre duas medidas113-115. Os 

resultados também foram apresentados em gráficos de Bland-Altman. Estes 

gráficos de Bland-Altman permitem determinar se existem vieses significantes 

entre 2 medidas e se estas diferenças de medidas entre as notas dos avaliadores 

são homogêneas ao longo das escalas de medidas realizadas116. De forma geral, 

as avaliações realizadas pelos “avaliadores sombras” e “fixos” são concordantes. 

Os padrões das diferenças foram similares para todas as faixas de notas, exceto 

para notas com médias muito altas (próximas a 100), quando, como era esperado, 

as diferenças entre as notas dos avaliadores “sombras” e “fixos” foram muito 

pequenas. 

Também foi utilizado o teste-t para comparações das médias das notas 

globais e específicas por domínios (afetivo, psicomotor e cognitivo) entre os 

avaliadores “sombras” e “fixos”. Como observado nos resultados, não existem 

vieses significantes para a maioria das notas, dado que os intervalos de confiança 

para as diferenças das médias entre as notas dadas pelos avaliadores “sombras” 

e “fixos” incluem o resultado nulo (zero). A única exceção foram as diferenças 

entre as médias das notas do domínio afetivo, pois apesar do viés ser muito 

pequeno é significativo. As diferenças para as notas globais e por domínios 

apresentam-se de forma muito semelhante como é possível visualizar nos gráficos 

de Bland-Altman porque todos os pontos distribuem-se de forma inespecífica 

adotando um padrão semelhante a uma nuvem.  

Para realizar uma análise mais aprofundada em relação à diferença 

pequena mas significativa ocorrida entre as notas dadas pelos avaliadores 

“sombras” e “fixos” no domínio afetivo, foram separados os 39 itens classificados 

como itens condizentes com a avaliação de habilidades afetivas. Foram realizadas 

análises de concordância das avaliações realizadas entre os avaliadores 

“sombras” e “fixos” em relação a estes itens. Após as análises de concordâncias 

entre estes itens, foram discriminados os itens com concordâncias iguais ou 

inferiores a 70%. Todos estes itens estavam relacionados com as seguintes 
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habilidades: cumprimentar os pacientes; solicitação de autorização para realização 

de procedimentos; auto qualificação como estudante ou membro da equipe de 

saúde; e comunicação a respeito de procedimento a ser realizado em linguagem 

adequada ao paciente. Todos estes itens estão relacionados com habilidades de 

comunicação e empatia. É possível que o relacionamento mais próximo do 

avaliador “sombra”, por conta do fato dele acompanhar o estudante em todas as 

estações, possa levar a algum viés no momento de realizar este tipo de avaliação 

favorecendo o estudante. Outra possibilidade é que o “avaliador sombra” por conta 

da proximidade com o estudante passe a interpretar as atitudes do estudante de 

uma forma contextualizada deixando de ser rigoroso na observação dos fatos tal 

como exige o preenchimento do instrumento padronizado de avaliação.  

 

5.2.2 Vantagens e desvantagens do “avaliador sombra” em comparação ao 

modelo de avaliador original do OSCE 

O feedback tem um papel estratégico na avaliação formativa que pode ser 

realizada através do OSCE e neste caso deveria estar integrado à própria 

avaliação117. A avaliação OSCE pode ser utilizada como uma ferramenta de 

aprendizado através do feedback. O “avaliador sombra” foi desenhado com o 

principal objetivo de ser uma ferramenta de ensino através do feedback, já o 

avaliador original do OSCE foi desenhado com o principal objetivo de ser uma 

ferramenta de avaliação justa através da aplicação correta do checklist. Se o 

principal objetivo de uma aplicação OSCE for o aspecto formativo, é possível 

supor que o “avaliador sombra” tenha alguma vantagem neste sentido.  

Um feedback efetivo em OSCE deveria permitir que o estudante tivesse 

acesso ao seu desempenho em todos os aspectos da avaliação, como as 

competências clínicas e as atitudes observadas durante a atividade. O OSCE com 

“avaliador sombra” apresenta como vantagem o fato de ter uma estratégia de 

feedback incorporada ao seu modelo a qual permite ao estudante ter acesso a 

todo o seu desempenho, inclusive sobre aspectos relacionados às atitudes. Isto 

nem sempre ocorre nas avaliações OSCEs e apesar de feedback ser uma 
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recomendação pelo alto impacto educacional, nem sempre se utilizam desta 

estratégia.  

Uma das características mais importantes durante a realização de feedback 

em OSCE é que ele ocorra no momento oportuno118.  É evidente na literatura que 

o feedback está relacionado a uma melhor retenção do conteúdo pelo estudante e 

uma melhora do desempenho quando comparado à não realização de feedback. 

Feedback realizado durante um OSCE pode levar a um maior ganho de 

competência pelo estudante119. Durante a realização do OSCE com “avaliador 

sombra”, o feedback é realizado imediatamente após o término da atividade em 

um momento que existe uma grande sensibilização do estudante e do avaliador 

em relação às competências avaliadas.  

Realizar feedback com os estudantes otimiza e incrementa o aprendizado, 

e o feedback realizado aos estudantes durante um OSCE pode levar a uma 

melhoria no desempenho62,120. O feedback realizado durante um OSCE deve 

apresentar as mesmas características de um bom feedback. É importante que 

este feedback possibilite a melhoria do desempenho estudantil em acordo com as 

expectativas das competências avaliadas em cada estação do OSCE. O feedback 

deve ser específico, positivo e claro. As orientações durante o feedback deveriam 

abranger todo o conteúdo avaliado nas estações como técnica de anamnese, 

realização de exame físico, habilidades de comunicação, realização de 

procedimentos, habilidades cognitivas e assim por diante. Estas características do 

bom feedback fazem parte da estrutura treinada com todos os “avaliadores 

sombras”, o que não necessariamente ocorre nos OSCEs com “avaliadores fixos”.   

Como já é conhecido, o impacto educacional da realização de feedback em 

avaliações OSCEs não é fácil de ser atingido120-122. Além disto, feedback aos 

estudantes durante realização de atividades educacionais é frequentemente não 

realizado ou realizado de maneira inadequada64.  No OSCE com “avaliador 

sombra” o feedback é sempre realizado e questionários para avaliação das 

opiniões dos estudantes e fóruns com os assistentes demonstraram ótima 

aceitação deste modelo tanto pelos estudantes como pelos avaliadores e sugerem 

um bom impacto educacional. 
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Acredita-se que o método “OSCE Sombra” aplicado na disciplina MCM 

0656 durante estágio hospitalar no HU USP potencialize a avaliação formativa 

através da metodologia OSCE porque conta seu feedback estruturado, 

personalizado e direcionado ao estudante que realiza a atividade. Estas 

características permitem que o feedback provido pelo “avaliador sombra” atinja 

muitas das características positivas listadas acima.  

O feedback é chamado de estruturado porque existem algumas regras que 

são fixas para todos os participantes. São elas: o feedback só é realizado após o 

término completo da atividade (caso o estudante termine a estação antes do 

tempo pré-estabelecido, em hipótese alguma o feedback deve ser iniciado, pois o 

momento específico para isso é somente ao término completo da atividade); existe 

uma duração pré-estabelecida para a sua realização que é de no máximo 40% do 

tempo total destinado à atividade; necessariamente aborda-se todas as estações 

realizadas pelo estudante durante as explicações; necessariamente são 

apresentados todos os itens de checklist ao estudante.  

O feedback realizado pelo “avaliador sombra” é individualizado (ou 

personalizado) porque ele ocorre de forma individual entre o avaliador e o avaliado 

em um momento dedicado somente ao avaliado. Desta maneira, este feedback 

atende às necessidades específicas do estudante. É neste momento que o 

“avaliador sombra”  pode fazer uma grande diferença em relação ao “avaliador 

fixo”, pois ele consegue ter uma ideia evolutiva da atuação do estudante em 

diferentes situações, como, por exemplo, em cenários diferentes de atendimento 

(no estudo: enfermaria, ambulatório e UTI). É como se o “avaliador sombra” 

tivesse acesso ao filme da atividade e não somente a uma foto de uma 

determinada estação. O fato do feedback ser individualizado também possibilita 

que se otimize o tempo do feedback para o que realmente é necessário 

especificamente àquele estudante. O feedback deve ser aproveitado para que 

sejam orientadas competências relacionadas aos aspectos afetivos também, além 

de aspectos cognitivos e psicomotores. Além disto, o feedback abrange todos os 

estudantes o que pode ser uma vantagem educacional. É conhecido que 



5. Discussão                                                                             53 
 

 

 

estudantes com desempenho pior durante as atividades são menos receptivos a 

receber orientações a respeito do seu desempenho. 

 E por fim, o feedback do “avaliador sombra” é caracterizado como 

direcionado porque ele se limita e otimiza o ganho de aprendizado para 

habilidades e competências clínicas específicas que foram elaboradas para serem 

avaliadas e treinadas durante a atividade. É necessário cuidado para não se 

dispersar do objetivo principal que são as competências clínicas pré-determinadas 

por quem elabora as estações. Isto se faz necessário por 2 motivos principais: 

primeiro, otimização da retenção de conteúdo pelo estudante (temos que 

direcionar todos os esforços para a aquisição daquelas competências específicas 

para a qual foram criados um cenário e tarefas); segundo, otimização do tempo. 

Desta maneira, se o caso de uma estação aborda uma determinada doença, não 

se deve abrir uma discussão ampla sobre esta doença durante o feedback, mas 

sim direcionar o feedback para as competências específicas abordadas sobre este 

tema naquela estação. Estudantes preferem feedback baseado na estação ao 

invés de um feedback mais genérico a respeito das competências acessadas 

durante o OSCE123. O feedback direcionado realizado pelo “avaliador sombra” 

atinge este objetivo.  

O feedback ao estudante a respeito de todo seu desempenho, realizado 

somente ao final de toda a atividade, sem interferência com o andamento habitual 

do OSCE, só foi possível porque o “avaliador sombra” é responsável pelo 

preenchimento de todos os checklists e deve necessariamente observar todos os 

passos realizados pelo estudante em todas as estações, o que propicia uma visão 

mais global do estudante nos domínios cognitivo, psicomotor e afetivo e, desta 

forma, permite que o avaliador dê orientações específicas ao estudante que vão 

além dos seus desempenhos psicomotor e cognitivo realizados durante o 

cumprimento das tarefas como, por exemplo, prover orientações contextualizadas 

envolvendo mais de uma competência. De uma maneira metafórica, como já dito 

anteriormente, é como se o “avaliador sombra” pudesse ver o filme do 

desempenho do estudante e o “avaliador fixo” somente pudesse ver uma foto 

isolada de seu desempenho. Essa característica permite que o feedback seja 
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realizado com mais dinamismo, quando comparado ao “avaliador fixo” porque é 

possível identificar mudanças no tempo entre as diferentes estações durante o 

OSCE, não é estático. Esta característica parece ser uma grande vantagem do 

“avaliador sombra”.  

Uma limitação para a realização de feedback durante o OSCE na literatura 

é que o tempo destinado ao feedback é curto. Além disto, a realização de 

feedback durante o OSCE aumenta o tempo de atividade total. Para os 

examinadores é difícil prover feedback detalhado a respeito das estações com 

pouco tempo disponível entre os candidatos em estações curtas66. O OSCE com 

“avaliador sombra” tem um tempo programado que foi uma conclusão de 

consenso entre estudantes e avaliadores e mostrou-se suficiente nas opiniões dos 

mesmos. 

 Por outro lado, o feedback realizado pelo “avaliador sombra” apresenta 

algumas dificuldades, quando comparado a outras formas de feedback em 

OSCEs, que são possíveis desvantagens. O treinamento dos “avaliadores 

sombras” deve ser realizado em diferentes estações, o que pode dificultar a 

retenção das informações necessárias por conta da maior quantidade de 

conteúdo. Uma prova OSCE com muitos cenários, tarefas diferentes e muitas 

estações pode dificultar este treinamento. É possível que haja necessidade de um 

profissional mais experiente para que o feedback tenha uma eficiência maior nas 

orientações de ordem prática e profissional no caso de envolver muitas situações 

diferentes, tal como ocorre no feedback realizado pelo “avaliador sombra” que 

envolve diferentes cenários e tarefas. Existe a necessidade de um tempo maior de 

prova devido ao aumento na duração da atividade pelo incremento do feedback 

imediatamente após o término de todas as estações do OSCE. Há uma relação de 

proximidade maior entre o estudante e o “avaliador sombra” por conta deste 

avaliador acompanhar o estudante por toda a atividade e ainda prover feedback 

individualizado, o que poderia de alguma maneira levar a uma avaliação 

tendenciosa.  
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5.2.3 Limitações do estudo  

Neste estudo de 11 de fevereiro de 2012 a 31 de maio de 2014 foram 

realizadas múltiplas aplicações de estações OSCEs, com  um número 

relativamente grande de alunos de medicina participantes. Os avaliadores 

“sombras” e “fixos” avaliaram os estudantes de forma independente. Para a 

classificação dos itens do checklists em domínios (afetivo, psicomotor e cognitivo), 

dois médicos experientes em educação médica fizeram as classificações de forma 

independente. Entretanto, este estudo tem que ser interpretado no contexto de 

suas limitações.  

Estas limitações incluem o fato de que analisamos dados de um único curso 

de medicina no Brasil. Não é possível afirmar que o “avaliador sombra” seja 

confiável, válido e reprodutível em outros cenários. Como dito anteriormente, este 

modelo foi aplicado somente para uma especialidade médica (clínica médica). 

Embora é provável que não haja vieses em outras áreas da medicina, não é 

possível afirmar isto categoricamente. Fica a questão de que se este modelo é 

factível para uma avaliação OSCE para mais do que uma área da medicina.  

No estudo realizado, todos os “avaliadores sombras” eram profissionais 

experientes em educação médica, levando-se em consideração o treinamento 

para múltiplas estações e a necessidade de realização de feedback estruturado, 

individualizado e direcionado, é possível que estes resultados não possam ser 

estendidos a outros cenários em que não tenham profissionais com estas 

características. 

 

5.2.4 Sugestões para trabalhos futuros 

Apesar do OSCE com “avaliador sombra” apresentar como principal 

proposta as melhorias no aspecto formativo da avaliação OSCE através da 

introdução de feedback estruturado, individualizado e direcionado e de haver 

grande aceitação pelos estudantes a respeito do novo método no estudo 

realizado, faz-se necessário um estudo direcionado a responder se, de fato, o 
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“OSCE Sombra” traz melhorias no feedback quando comparado a outros OSCEs 

formativos com outras formas de feedback. 

Um novo estudo aplicando o OSCE com “avaliador sombra” em uma 

avaliação envolvendo estações de áreas médicas diferentes como, por exemplo, 

um OSCE incluindo estações de pediatria, clínica, cirurgia, ginecologia e 

obstetrícia com o objetivo de avaliar a aplicabilidade, viabilidade e confiabilidade 

do “avaliador sombra” neste cenário também seria útil. Além disto, é possível 

estudar a aplicação do OSCE com “avaliador sombra” em outras áreas da saúde 

como, por exemplo, enfermagem, odontologia, veterinária, fisioterapia, 

fonoaudiologia e terapia ocupacional. 

Por fim, um trabalho multicêntrico com um número de estudantes maior do 

que o estudo atual analisando aspectos como aplicabilidade, viabilidade e 

confiabilidade do OSCE com “avaliador sombra” contribuiria para o aprimoramento 

desta nova ferramenta de ensino.  

 

5.3 Opiniões dos estudantes a respeito do OSCE com “avaliador sombra” 

Considerando que esta foi a primeira vez em que esta nova estratégia de 

avaliador (“sombra”) foi aplicada, nós realizamos questionários de opinião com os 

estudantes participantes de todos os OSCEs com avaliadores sombras.  

O total de estudantes que foram submetidos ao método do avaliador 

“sombra” foi de 415 estudantes do 6º ano da FMUSP, apesar de somente 316 

estudantes terem sido submetidos ao estudo de serem avaliados concomitante 

pelo avaliador “sombra” e “fixo”.  De acordo com os questionários aplicados aos 

415 estudantes, o feedback realizado pelos “avaliadores sombras” contribuem 

para o treinamento de habilidades e mais do que 90% dos estudantes 

concordaram que o feedback realizado pela “avaliador sombra” é  mais efetivo do 

que outras estratégias de feedback realizadas em outras aplicações de OSCE 

durante o curso de graduação de medicina até aquele momento. 

Em relação ao tempo destinado para realização de feedback, equivalente a 

40% do total das atividades práticas, a grande maioria (94%) considerou como 
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suficiente mostrando que o projeto piloto em 2011 definiu este tempo de uma 

maneira satisfatória sob o ponto de vista dos estudantes.  
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Foi descrita uma nova estratégia para o OSCE por meio de modificações no 

papel do avaliador, o “avaliador sombra”, focada no aspecto formativo da atividade 

através da realização de feedback estruturado, individualizado e direcionado.  

As aplicações dos OSCEs com “avaliadores sombras”, realizadas no 

período de 19 de fevereiro de 2011 a 31 de maio de 2014, mostraram-se viáveis e 

propiciaram discussões sobre um novo método de avaliação com a realização de 

treinamentos de médicos na metodologia OSCE fortalecendo o ambiente de 

ensino dentro da Divisão de Clínica Médica do Hospital Universitário.    

As modificações introduzidas pelo “avaliador sombra” não levaram a vieses 

significativos nas notas globais dos estudantes quando comparados ao modelo de 

avaliador original do OSCE, assim como nos domínios psicomotores e cognitivos. 

Houve uma diferença significativa no domínio afetivo, embora muito pequena.  

Os questionários de opinião aplicados aos estudantes evidenciaram ótima 

aceitação deste novo modelo. A maior parte dos estudantes concordam que o 

feedback realizado pelo “avaliador sombra” é mais efetivo do que outras formas de 

feedback realizadas durante toda graduação deles até o momento daquela prova. 

O “avaliador sombra” pode promover importantes ideias para melhorias das 

avaliações OSCEs em relação aos aspectos formativos.  
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ANEXO A: Nomes e números de colaborações por ano dos médicos 

participantes dos OSCEs como “avaliadores sombras” de 2011 a 2014 

Médicos participantes dos 
“OSCEs Sombras” 

6 OSCEs 
2011 

6 OSCEs 
2012 

6 OSCEs 
2013 

3 OSCEs 
2014 

Total 
Participações 

1) Ana Paula Curi 1 2 2 1 6 

2) Angelina M. M Lino 0 0 5 2 7 

3) Bruno Arantes Dias 0 0 2 0 2 

4) Carla Romagnoli 0 3 4 3 10 

5) Caterine K. O. Miranda 1 1 0 0 2 

6) Célia Maria Kira 2 5 4 3 14 

7) Edna Harumi Goto 1 3 0 0 4 

8) Edson Yassushi Ussami 6 5 6 3 20 

9) Eduardo Humes 0 0 0 1 1 

10) Elieser Hitoshi Watanabe 0 3 0 0 3 

11) Elisa Luri Endo 0 0 2 0 2 

12) Elizabeth I. M. Kim 1 0 0 0 1 

13) Emerson Q. Muller 4 3 2 0 9 

14) Érique J P Miranda 0 6 6 3 15 

15) Fábio César G Olivieri 1 1 0 1 3 

16) Fábio Franco 1 0 0 0 1 

17) Felício Lopes Roque 3 1 2 0 6 

18) Fernando V. Andrigueti 4 3 1 2 10 

19) Flavio Luengo Gimenez 0 0 1 0 1 

20) Gerson S S Oliveira 4 4 5 1 14 

21) Henrique Lane Staniak 1 0 5 2 8 

22) Hu Chieh Chih 0 0 2 2 4 

23) Itamar de Souza Santos 6 4 4 0 14 

24) Jairo Degenszajn 3 0 2 0 5 

25) Juliana S de Santana 1 1 0 0 2 

26) Leandro Teixeira Castro 0 5 4 2 11 

27) Leonardo da C. Lopes 1 0 0 0 1 

28) Liz Andréa K Yoshihara 6 4 6 2 18 

29) Lucas Fernandes Oliveira 5 4 2 2 13 

30) Lucia Mendes Pinto 3 1 0 1 5 

31) Luciana Avena 1 1 2 0 4 

32) Luciana Maragno 2 4 2 1 9 

33) Maíra S C dos Santos 0 0 0 1 1 

34) Marcelo A V M Rodrigues 6 6 6 3 21 

35) Márcia Y. Kanegae 5 2 0 0 7 

36) Marcio Bergamini 4 4 4 3 15 

37) Marcio Veronesi Fukuda 0 0 6 2 8 

38) Maria José Souza 3 2 0 0 5 

39) Maurício Seckler 5 4 4 1 14 

40) Milton Roberto F. Crenitte 0 0 0 1 1 

41) Patrícia F Branquinho 1 1 0 0 2 

42) Paolo Biselli 1 2 0 0 3 

43) Rafael Kitayama Shiraiwa 0 0 0 2 2 

44) Raimundo J P PJunior 0 0 2 0 2 

45) Rodrigo Diaz Olmos 3 5 3 1 12 

46) Rodrigo Martins Brandão 1 2 1 1 5 

47) Rosana Mandelbaum 2 1 0 1 4 

48) Sandro Vestri 4 2 0 0 6 

49) Sérgio S. da Cruz 1 0 0 0 1 

50) Tiago Kunitake 0 6 3 1 10 

51) Victor Faria Seabra 2 1 1 0 4 

52) Wagner Issao Hoshino 3 3 2 0 8 

Total de participações por ano 99 105 103 49 ------------------ 
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ANEXO B: Fichas técnicas com dados  dos “OSCEs Sombras” realizados no 

período de 19 de fevereiro de 2011 a 31 de maio de 2014. 

 

1) 1º OSCE Sombra realizado no dia 19 fevereiro de 2011 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 3 Corredores 

- 5 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- 1 Estação de 12 minutos para preenchimento de questionário sobre estilo de 

aprendizagem. 

- Número de rodízios: 2. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 15 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 23.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: 17. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 23. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 29. 

Nenhuma falta. 

 

2) 2º OSCE Sombra realizado no dia 09 de abril de 2011. 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 4 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 10 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 
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- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 15 minutos. Neste OSCE tivemos um tempo destinado ao feedback 

maior do que 25% do tempo total da atividade, cerca de 35% em relação ao tempo 

destinado à atividade. 

- Número de Rodízios: 4. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 15. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: 02. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 04. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 29. 

Nenhuma falta. 

 

3) 3º OSCE Sombra realizado no dia 28 de maio de 2011. 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 5 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 10 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- 1 Estação de 10 minutos no formato de auto-avaliação*.  

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 15 minutos. Neste OSCE tivemos um tempo destinado ao feedback 

de 30% em relação ao tempo destinado à atividade. 

- Número de Rodízios: 3. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 15.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: 02. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 02. 
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- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 28. 

Nenhuma falta. 

 

4) 4º OSCE Sombra realizado no dia 30 de julho de 2011. 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 4 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 10 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 15 minutos. Neste OSCE tivemos um tempo destinado ao feedback 

maior do que 25% do tempo total da atividade, cerca de 35% em relação ao tempo 

destinado à atividade. 

- Número de Rodízios: 4. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 16.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: Zero. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 03. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 32. 

Nenhuma falta. 

 

5) 5º OSCE Sombra realizado no dia 17 de setembro de 2011. 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 4 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 10 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 
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- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 15 minutos. Neste OSCE tivemos um tempo destinado ao Feedback 

maior do que 25% do tempo total da atividade, cerca de 35% em relação ao tempo 

destinado à atividade. 

- Número de Rodízios: 4. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 14.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: 01. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 01. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 30. 

Nenhuma falta. 

 

6) 6º OSCE Sombra realizado no dia 05 de Novembro de 2011. 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 4 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 10 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 15 minutos. Neste OSCE tivemos um tempo destinado ao feedback 

maior do que 25% do tempo total da atividade, cerca de 35% em relação ao tempo 

destinado à atividade. 

- Número de Rodízios: 4. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 16.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: 02. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 03. 
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- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 25. 

Faltas = 05 alunos. 

 

7) 7º OSCE Sombra realizado no dia 11 fevereiro de 2012 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 5 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- 1 Estação de 12 minutos de auto-avaliação*.  

- Número de rodízios: 3. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 25 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 19.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: 01. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 03. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 27. 

Nenhuma falta. 

 

8) 8º OSCE Sombra realizado no dia 31 março de 2012 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 5 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- 1 Estação de 12 minutos de auto-avaliação*.  

- Número de rodízios: 3. 
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- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 25 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 18.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: Zero. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 01. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 25. 

Nenhuma falta. 

 

9) 9º OSCE Sombra realizado no dia 26 maio de 2012 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 5 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- 1 Estação de 12 minutos de auto-avaliação*.  

- Número de rodízios: 3. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 25 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 18.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: Zero. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: Zero. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 25. 

Nenhuma falta. 

 

10) 10º OSCE Sombra realizado no dia 28 julho de 2012 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 
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- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 5 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- 1 Estação de 12 minutos de auto-avaliação*.  

- Número de rodízios: 3. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 25 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 16.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: Zero. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 01. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 30. 

Nenhuma falta.   

 

11) 11º OSCE Sombra realizado no dia 15 de setembro de 2012 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 5 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- 1 Estação de 12 minutos de auto-avaliação*.  

- Número de rodízios: 2. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 25 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 16.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: Zero. 
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- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: Zero. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 20. 

Houve 07 faltas, estes alunos optaram por fazer a atividade com a próxima turma 

por conta de feriado judaíco.   

 

12) 12º OSCE Sombra realizado no dia 27 de outubro de 2012 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 3 Corredores 

- 4 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- Número de rodízios: 3. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 17 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 18.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: Zero. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: Zero. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 34. 

Houve 07 estudantes que faltaram no 11º OSCE que fizeram a atividade com esta 

turma. Por este motivo o número elevado de 34 alunos do 6º ano de graduação da 

FMUSP.   

 

13) 13º OSCE Sombra realizado no dia 23 de fevereiro de 2013 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 
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- 5 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- 1 Estação de 12 minutos de auto-avaliação*.  

- Número de rodízios: 3. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 25 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 14.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: 02. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 03. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 28. 

Houve 01 falta. Este estudante realizou a prova no dia 13 abril 2013.   

 

14) 14º OSCE Sombra realizado no dia 13 de abril de 2013 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 5 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- 1 Estação de 12 minutos de auto-avaliação*.  

- Número de rodízios: 3. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 25 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 18.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: 0. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 0. 
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- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 30. Não 

houve falta.   

 

15) 15º OSCE Sombra realizado no dia 25 de maio de 2013 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 5 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- 1 Estação de 12 minutos de auto-avaliação*.  

- Número de rodízios: 3. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 25 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 15.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: 0. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 1. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 28. Não 

houve falta.   

 

16) 16º OSCE Sombra realizado no dia 27 de julho de 2013: 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 5 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- 1 Estação de 12 minutos de auto avaliação*.  

- Número de rodízios: 3. 
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- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 25 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 20.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: 02. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 02. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 28. Não 

houve falta.   

 

17) 17º OSCE Sombra realizado no dia 14 de setembro de 2013: 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 4 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- Número de rodízios: 3. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 22 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 17.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: 01. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 01. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 23. 

Nenhuma falta.   

 

18) 18º OSCE Sombra realizado no dia 12 de outubro de 2013: 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 
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- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 4 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Enfermaria, Ambulatório, UTI, Pronto Atendimento) 

- Número de rodízios: 4. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 22 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 19.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: zero. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: zero. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 32. 

Nenhuma falta.   

 

19) 19º OSCE Sombra realizado no dia 22 de fevereiro de 2014: 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 5 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Ambulatório, UTI e 2 estações de Pronto 

Atendimento) 

- 1 Estação de 12 minutos de auto-avaliação*.  

- Número de rodízios: 3. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 25 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 20.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: 02. 
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- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 03. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 27. Não 

houve falta.   

 

20) 20º OSCE Sombra realizado no dia 12 de abril de 2014: 

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores 

- 5 Estações em cada corredor 

- 4 Estações de 12 minutos (Ambulatório, UTI e 2 estações de Pronto 

Atendimento) 

- 1 Estação de 12 minutos de auto-avaliação*.  

- Número de rodízios: 3. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 25 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 17.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: Zero. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: 01. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 30. Não 

houve falta.   

 

21) 21º OSCE Sombra realizado no dia 31 de maio de 2014:  

- Local: Setor de ambulatório do Hospital Universitário da USP 

- Atividade realizada pela disciplina MCM 0656 (Estágio Hospitalar em Clínica 

Médica II) da graduação da FMUSP 

- 2 Corredores  

- 5 Estações em cada corredor 
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- 4 Estações de 12 minutos (Ambulatório, UTI e 2 estações de Pronto 

Atendimento) 

- 1 Estação de 12 minutos de auto-avaliação*.  

- Número de rodízios: 3. 

- Momento feedback individualizado, somente realizado ao término de toda a 

atividade, de 25 minutos. 

- Quantidade de médicos assistentes do HU USP participantes: 13.  

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE: Zero. 

- Médicos assistentes que nunca haviam participado de alguma atividade 

envolvendo OSCE Sombra: Zero. 

- Quantidade de alunos do 6º ano da graduação da FMUSP participantes: 28. Não 

houve falta.   

Observação: 

*Estação de auto avaliação: tratava-se de uma estação teórica envolvendo a 

avaliação de exames complementares pertinentes às competências da disciplina 

MCM 0656. O gabarito da estação era disponibilizado dentro da estação e o 

estudante era responsável por sua própria avaliação. Esta estação era somente 

abordada no feedback caso o aluno apresentasse dúvidas que eram sanadas de 

forma pontual. Todo o restante do tempo de feedback prioriza as outras 4 

estações práticas. 
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ANEXO C: Exemplos de checklists de “OSCEs Sombras” realizados no 

período do estudo (11 de fevereiro de 2012 a 31 de maio de 2014) para 

comparação dos “avaliadores sombras” vs. “fixos” 
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ANEXO D: Questionário de reação aplicado aos estudantes que participaram 

dos “OSCEs Sombras” no período de 11 de fevereiro de 2012 a 31 de maio 

de 2014 
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ANEXO E: Solicitação de dispensa da aplicação do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) 
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ANEXO F: Cópia da aprovação do estudo pela Comissão de Ética em 

Pesquisa (CEP) da FMUSP 



116                                                                                     8. Anexos 

 

 
 



8. Anexos                                                                                    117 
 

 

 

 



118                                                                                     8. Anexos 

 

 

 



8. Anexos                                                                                    119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G: Primeira Carta de Orientações Gerais aos Médicos Assistentes 

participantes do 1º “OSCE Sombra” do HU realizado no dia 19 fevereiro de 

2011 
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Orientações sobre a Pasta 
1º OSCE HU 

19 fev 2011 – sábado 
 

 
 Mais uma vez agradeço pela colaboração na realização dessa prova prática com 
os internos. Acredito que desta maneira você está contribuindo para o aprimoramento e a 
manutenção da excelência em ensino do nosso serviço.  
 
 Você está recebendo uma pasta onde constam todas as estações pelas quais os 
internos passarão durante a prova prática. O modelo adotado será uma prova nos moldes 
do OSCE (Objective Structured Clinical Examination).   
 
 De forma bem resumida, OSCE é um método de avaliação onde podemos avaliar 
competências e habilidades clínicas como comunicação, realização de procedimentos, 
exame clínico, prescrições, análise de exames complementares, entre outros. 
 
           Como é a primeira vez que realizamos esta avaliação, a atividade não valerá nota 
para ser computada na média. A ideia é que esta avaliação tenha um caráter mais 
formativo do que somativo. Uma característica importante desta atividade visando atingir 
esse objetivo é que você, avaliador, acompanhará o interno por todas as estações e no 
final deverá fazer um feedback reforçando os acertos, apontando os erros e sugerindo 
mudanças. Além disso, algumas das estações terão uma argüição final que esteja 
relacionado com o tema abordado na estação com o objetivo de proporcionar uma 
retenção de conteúdo maior pelo aluno.  
 
           Você que será ator(atriz) tem um papel fundamental nesta forma de avaliação que 
envolve, além da caracterização do cenário, uma “ferramenta” essencial ao aprendizado: o 
contato com o paciente, neste caso de uma forma simulada. 
 
           Iniciem a leitura deste material pelas “Orientações aos Atores” pois ficará mais fácil 
de acompanhar os objetivos da estação. Depois, façam a leitura da estação como o 
interno deverá fazer no dia tentando resolver a estação. Por último, faça uma revisão da 
estação. 
 
           O treinamento para o dia da prova começa no momento da entrega desta pasta 
quando já darei algumas orientações. Com a leitura do material, dúvidas surgirão. Estarei 
à disposição para esclarecer as dúvidas por telefone, e-mail ou pessoalmente. As últimas 
fases do treinamento serão realizadas no dia da prova, 19 de fevereiro de 2011, das 8:00h 
às 8:45h, com orientações rápidas, um tira-dúvidas final e na sequência uma breve 
simulação no setor de provas. 
 
À disposição, 
 
 
                     Marcelo A. V. Rodrigues (Bacalhau) 
                    (11) 9622-0567; m_arlindo2003@yahoo.com.br 

 

     

 

mailto:m_arlindo2003@yahoo.com.br
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ANEXO H: Modelo das “Orientações aos atores e avaliadores” que eram 

entregues, por escrito, aos Médicos Assistentes participantes dos OSCEs do 

HU. Exemplo da estação 4 do 1º “OSCE Sombra” do HU realizado no dia 19 

fevereiro de 2011 
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                     MCM 0656 – Estágio Hospitalar em clínica médica II  
HU 

1º OSCE Clínica HU 
Estação 4 - Derrame Pleural 

 
Orientação aos atores e avaliadores 
 
 
Objetivos desta estação :  
- Avaliar habilidade técnica do(a) aluno(a) na realização de procedimentos simples, 
neste caso uma punção de tórax para diagnóstico de derrame pleural.  
- Avaliar relação médico-paciente na explicação de procedimentos. 
- Avaliar se o(a) aluno(a) sabe como iniciar a investigação diagnóstica de um paciente 
com derrame pleural. 
- Avaliar se o aluno sabe confirmar/afastar diagnóstico de Exsudato e derrame pleural 
secundário à tuberculose pleural.  
 
Cenário:  
- Pronto-Socorro da clínica médica do HU, paciente sendo reavaliado na porta 2 
(meio). O jovem Valnir procura o Pronto-Socorro por quadro clínico de tosse seca + 
dor torácica ventilatório-dependente + dispneia + cansaço + calafrios (ideia = febre não 
aferida).  
- Não apresenta qualquer patologia prévia e está clinicamente estável. 
 
Participantes:  
- 1 Manequim para simulação de punção de tórax. 
- 1 Ator-paciente, que fará o papel do Valnir e para o qual  o (a) aluno(a) deverá 
explicar o procedimento a ser realizado (punção de tórax).  
- No momento da realização do procedimento, este ator deverá mostrar o manequim 
que estará na sala coberto por lençóis. 
- No caso de falta de pessoal, o avaliador que está acompanhando o aluno deverá 
fazer o papel de ator. Neste caso, o avaliador deve dizer ao aluno que está no papel 
do paciente (lembre-se que o aluno precisa se apresentar, estabelecer a relação 
médico-paciente inicial  e pedir autorização para a realização do procedimento). 
- Permita imediatamente que o aluno realize o procedimento e apresente o manequim 
que está coberto por lençóis. 
- IMPORTANTE: Os materiais necessários para esta estação deverão permanecer 
escondidos dentro da sala.  Desta maneira, ao acabar a estação não esqueçam de 
esconder os materiais e cobrir o manequim com lençol novamente. 
 
Descrição da Estação:  
- Ao início da estação o aluno deverá ler o prontuário que se encontra sobre a mesa e, 
então, avaliar a radiografia de tórax que foi solicitada pelo médico assistente da 
triagem. Neste primeiro momento não há conversação com o aluno. 
- O diagnóstico radiológico (vide checklist) deve ser relatado pelo aluno, não é 
necessário que ele escreva. O avaliador deverá pontuar conforme o checklist. 
- Após decorridos 2 minutos, você deverá informar o aluno que já se passaram 2 
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minutos. Se após 4 minutos o aluno não tiver terminado a tarefa 1, você deverá 
entregar a tarefa 2 e deixar a cargo do aluno o seguimento da estação. Neste 
momento ele automaticamente não pontuará mais na tarefa 1, mesmo que ele fale o 
diagnóstico radiológico correto, pois a próxima tarefa dá dica do diagnóstico 
radiológico. Conta-se tudo a partir da tarefa 2. 
- Na tarefa 2 espera-se que o aluno indique a punção torácica. Neste momento 
deve-se avaliar os itens 2 e 3 do checklist. 
- Caso o aluno solicite uma radiografia em decúbito lateral direito ou perfil, você deve 
relatar radiografias com alterações diagnósticas de derrame pleural (Perfil = 
Opacificação posterior; DLD = Líquido escorre formando opacificação de 3 cm de 
altura) e, imediatamente a seguir, você deve insistir mostrando a tarefa 2 novamente. 
É aceitável que o aluno siga esta sequência e, neste caso, ele não deve perder 
pontos. 
- Caso o aluno solicite USG de tórax, diga que o aparelho do hospital está quebrado e 
mostre novamente a tarefa 2.  
-. Excepcionalmente, o avaliador fará o papel (vide acima em participantes) de 
paciente e, neste caso, deve-se apresentar como tal. 
- Após indicado a punção do derrame pleural, você (avaliador/ator) deverá expor o 
manequim que se encontra coberto por lençol e solicitar ao aluno que realize a tarefa 
especificada.  
- É importante que você seja imparcial e se o aluno lhe fizer perguntas, diga que as 
informações suficientes para a realização da estação se encontram no papel sobre a 
mesa.  
- Espera-se que o(a) aluno(a) solicite todos os materiais necessários à punção de 
tórax.  
- Todos os materiais deverão estar escondidos e entregues conforme solicitação do 
aluno.  
- Observe o aluno realizar a punção torácica e pontue conforme o checklist.  
- Você (avaliador) deverá cronometrar 6 minutos. Avise se o tempo ao aluno caso ele 
ultrapasse este tempo. 
- A solicitação dos exames diagnósticos necessários, tanto do líquido pleural quanto 
do sangue, é responsabilidade do aluno (explícito na tarefa 2). Pontue conforme 
checklist.  
- O aluno pode solicitar os exames antes ou depois da punção de tórax, independente 
do momento e da ordem da solicitação, pontue conforme checklist.   
- Você deve evitar ao máximo interferir na estação.  
- Verificar funcionamento do manequim 
 


