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RESUMO 

 

 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar diretrizes de gestão para o 

desenvolvimento e implementação de um núcleo de ensino, pesquisa e extensão em 

medicina – oftalmologia. A metodologia, baseada em fundamentação teórica, 

incorpora contribuições dos principais autores da área e entrevistas com responsáveis 

por núcleos de pesquisa, ensino e extensão em oftalmologia. O resultado obtido é a 

validação dos contructos descritos pelos autores como importantes para o 

desenvolvimento e implementação de um núcleo de ensino e a absoluta unanimidade 

na importância dos quesitos apresentados na pesquisa de campo. 

 

Palavras-chave: Gestão estratégica em centros de pesquisa. Ensino e extensão. 

Gestão Organizacional. Gestão da Saúde e Educação. Inovação em medicina - 

Oftalmologia.  



ABSTRACT 
 

 

 

 

This research aims to identifying management guidelines for the development and 

implementation of a core teaching, research and extension in medicine - 

ophthalmology. The methodology, based on a theoretical basis, incorporates 

contributions from leading authors in the field and interviews with those responsible for 

core researching, teaching and extension in ophthalmology. The result is items 

validation described by the authors as important for the development and 

implementation of a nucleus of education and absolute unanimity on the importance of 

the questions presented in the research field. 

 

Keywords: Strategic management at research. Teaching and extension. 

Organizational Management. management of health and education. innovation in 

medicine-Ophthalmology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

A nomenclatura pesquisada aponta a sigla NEPE como usual para a agregação 

de todas as instituições voltadas para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Os 

Núcleos de Ensino, Pesquisa e Extensão (NEPE) são organizações que desenvolvem 

conhecimento com foco na ciência, tecnologia e inovação.  As Instituições, 

Faculdades, Centros de Estudos, dentre outros que atuem realizando estas atividades 

tríplices (ensino, pesquisa e extensão), são descritos nesta dissertação como NEPE 

(AMANDA et al., 2004; SILVA, 2005; HAMAMOTO FILHO, 2009; PINHEIRO, 2009). 

Neste contexto, o NEPE da área médica, neste trabalho com ênfase na 

especialidade de Oftalmologia, além de propagar o conhecimento médico, oferece 

serviços que atribuem um valor adicional, pois permitem o enriquecimento do 

aprendizado dos estudantes com a vivência prática oriunda do contato com pacientes. 

Ao mesmo tempo, possibilita a oferta a estes pacientes de um atendimento médico 

alternativo ao do Sistema Único de Saúde (SUS), muitas vezes saturado. No Brasil, 

existe uma notável carência de produção científica e de Núcleo de Ensino e Pesquisa 

(NEPE) com ênfase na área médica oftalmológica. 

Segundo Rockart (1978), os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são um limitado 

número de áreas nas quais resultados satisfatórios assegurarão sucesso no 

desempenho competitivo da organização. Outro termo utilizado, neste tipo de 

pesquisa, é o fator de sucesso, empregado por Crawford (2002) e muito citado por 

outros autores, porém sem uma definição do termo. Já Andersen, Henriksen e Aarseth 

(2006) abordam esses fatores, definindo-os como melhores práticas na implantação 

e operação em grandes organizações. Nesta pesquisa, a abordagem se abrange nas 

melhores práticas na formulação dos núcleos de ensino, pesquisa e extensão (NEPE). 

Como forma de minimizar o determinismo dos FCS, adota-se, portanto, o 

conceito de Melhor Prática (MP), fatores comuns que devem ser enfatizados para 

contribuir com o sucesso do NEPE, mas não o determinam ou o garantem, conforme 

Andersen, Henriksen e Aarseth (2006).  
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1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 

As referências bibliográficas identificadas são aplicadas a áreas distintas da 

medicina – oftalmologia de procedimentos metodológicos consolidados e de 

referência, para a estruturação de investigações empíricas dedicadas à compreensão 

de diretrizes voltadas ao desenvolvimento e implementação de um núcleo de ensino 

pesquisa e extensão em medicina – oftalmologia. A presente pesquisa procura 

contribuir para o estreitamento dessa lacuna teórica, dedicando-se ao 

desenvolvimento de uma das diretrizes da educação em oftalmologia.  

Lee (2005) descreve acerca da ausência de itens, no estabelecimento de 

diretrizes de gestão para o desenvolvimento e implementação de um núcleo de 

ensino, pesquisa e extensão em medicina – oftalmologia, os quais precisam ser mais 

bem desenvolvidos, por serem necessários. Quando do desenvolvimento do núcleo, 

antes da sua implementação, devem ser exploradas as possibilidades inerentes a uma 

tríade, levando-se em consideração: 

 

 a pesquisa, que é responsável por ampliar o campo de conhecimento, o 

saber produzido; 

 o contato com a sociedade, que é estimulado através da extensão, 

responsável por ultrapassar as barreiras teóricas da sala de aula, dando a 

vida prática ao que foi aprendido, por meio da prestação de serviços no 

atendimento de uma população; e 

 o ensino, base que sustenta a formação do conhecimento do profissional. 

 

Logo, o NEPE permite: a sustentabilidade, com atração de recursos para a sua 

manutenção; a formação de graduação, com foco na agregação de competências; 

prestação de serviços à sociedade, com exercício de responsabilidade social; a 

produção científica, permitindo a inovação do NEPE (CANUTO et al., 2009; 

FEUERWERKER, 1998; THOMAS, R, 2008; SEBASTIANI, 2009).  

Apesar da existência de informações na literatura sobre os desenvolvimentos 

de melhores práticas na implementação dos NEPE, estas informações apresentadas 

não são específicas para medicina – oftalmologia.  
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1.3 QUESTÃO DA PESQUISA 

 

 

Lakatos e Marconi (2001, p. 103) fazem a seguinte afirmação: “A formulação 

do problema prende-se ao tema proposto: ela esclarece a dificuldade especifica com 

a qual se defronta e que se pretende resolver por intermédio da pesquisa”. 

Diante desta afirmação, pretende-se, através desta dissertação, responder às 

questões sobre a seguinte questão de pesquisa: 

 

 Quais são as diretrizes para o desenvolvimento e implementação de um 

núcleo de ensino, pesquisa e extensão em medicina – oftalmologia?  

 

 

1.4 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar, na literatura e na prática do 

mercado, as diretrizes de projeto para o desenvolvimento e implementação de 

Núcleos de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

O objetivo específico refere-se ao caso do desenvolvimento e implementação 

de um NEPE dedicado à medicina-oftalmologia. 
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1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 

Encontram-se informações na literatura sobre estruturação de núcleos de 

outras áreas do conhecimento oriundas da adoção de técnicas de implementações 

sem demonstração de melhores práticas, descrições de diretrizes estruturadas ou 

propostas de diretrizes, porém elas não são claramente apresentadas como resultado 

de um trabalho científico associado à mensuaração dos fatores, quiçá de seus 

resultados ou literatura não é clara na descrição sobre NEPs na àrea específica de 

oftalmologia. 

No levantamento bibliográfico, observou-se que a literatura predominante (LEE, 

2005; CANUTO et al., 2009; FEUERWERKER, 1998; THOMAS, R, 2008; 

SEBASTIANI, 2009) trata de fontes de outros segmentos da medicina (AGUIAR; 

CORDEIRO, 2004; AMANDA et al., 2004; BARRO, 1999; ROSSI, BATISTA, 2006; 

entre outros) em detrimento das de oftalmologia (LEE, 2005; GOGATE, 2008; 

THOMAS 2008; TEMPORINI, 2010; STERN 2011; CORDES, 1961), apesar de alguns 

autores descreverem trabalhos específicos relacionados às demandas de ensino. 

 

1.6 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

Neste estudo, foram selecionados artigos nacionais e internacionais, com 

ênfase nos artigos dos últimos cinco anos ou aqueles mais citados pelos autores, 

conforme o estudo bibliométrico. A aplicação do questionário foi efetuada por  

preenchimento assistido e por e-mail, no período de março a maio de 2011. Os dados 

foram coletados junto aos responsáveis e profissionais envolvidos pelos núcleos de 

ensino, pesquisa e extensão em medicina – oftalmologia no Brasil. 

A Figura 01, a seguir, apresenta a fundamentação teórica da pesquisa. 
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    Figura 01 - Fundamentação teórica 
    Fonte: Elaborado pelo autor (2011) 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o estado da arte em relação ao tema 

desta pesquisa. A apresentação desta revisão está estruturada em duas seções: a 

primeira apresenta a revisão de textos relevantes no contexto da pesquisa; a segunda 

seção apresenta uma revisão feita com base em um estudo bibliométrico que gerou 

um conjunto de textos escolhidos, usando o critério de relevância e complementando 

a revisão bibliográfica. 

 

 

2.1 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

 

 

Nesta seção, é apresentada uma revisão bibliográfica que será complementada 

pelos textos identificados no estudo bibliométrico e apresentados na seção seguinte. 

Para que o tema de ensino, pesquisa e extensão na área médica seja revisado, é 

necessário realizar uma breve passagem pelo contexto histórico do ensino médico 

brasileiro e suas influências educacionais. Para tal, foi utilizada a base de dados do 

portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPs), 

com acesso ao portal ISI WEB of Knowledge. Lançado em novembro de 2000, o Portal 

de Periódicos da CAPES oferece aos cientistas brasileiros de todas as áreas uma 

infraestrutura moderna e democrática de acesso ao conhecimento. (OLIVEIRA, M. A. 

F, 2007). 

Com o objetivo de conhecer os autores mais citados na revisão de literatura, 

foram identificadas algumas palavras-chave, através do estudo bibliométrico, pelo 

portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPs). A 

figura 02 demonstra o levantamento dos autores mais citados no tema geral de 

medicina e foram utilizadas as palavras-chave: health and education; ophthalmic 

education; academic knowledge. 

 

 

 

 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
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                      Figura 02 - Autores mais citados (palavras-chave: health and education;  ophthalmic 
                      education  academic knowledge) 
                      Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

 
A figura 03 apresenta os autores mais citados no tema específico em oftalmologia, 

sendo utilizadas como palavras-chave: núcleo em ensino e pesquisa de oftalmologia. 
 

 

 
               Figura 03 - Autores mais citados (palavras-chave: Núcleo em ensino e pesquisa de  
               oftalmologia) 
               Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 
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2.2 HISTÓRIA DO ENSINO MÉDICO NO BRASIL 

 

 

O primeiro curso de Medicina no Brasil foi criado em fevereiro de 1808 em 

Salvador, após a chegada da família real portuguesa e do príncipe regente na Bahia. 

Em abril do mesmo ano, criou-se a Escola de Anatomia e Cirurgia no Rio de Janeiro. 

Essas escolas eram “escolas de cirurgia”, pois formavam cirurgiões e não médicos, 

pois estes continuavam a se formar na Europa, sobretudo em Portugal. Esse foi o 

marco do início do ensino médico e do próprio ensino superior no País. O curso tinha 

duração de quatro anos, com frequência obrigatória, e os alunos, após se submeterem 

a exames, recebiam certidão de competência, sob juramento dos Santos Evangelhos, 

em se encarregar dignamente da saúde pública. Antes, a assistência à saúde era 

prestada pelos eminentes missionários da comitiva de Tomé de Souza que, no Brasil, 

atuavam também como médicos, boticários e enfermeiros. No século XVIII, existiam 

boticas (farmácias) ou hospitais instalados nos colégios dos jesuítas, em algumas 

vilas e cidades. A arte médico-cirúrgica era proveniente da Europa; era exercida por 

físicos, cirurgiões curiosos e feiticeiros, pelos indígenas, africanos e jesuítas com suas 

culturas (BATISTA et al., 2010). 

As primeiras reformas dessas duas escolas médicas, que passaram a ser 

chamadas Academias Médico-Cirúrgicas, ocorreram entre 1812 e 1815, e a duração 

dos cursos foi ampliada para cinco anos. A passagem do Brasil a Reino e a 

consequente ruptura dos laços culturais e científicos surgem os doutores das escolas 

nacionais, em 1822. Em 1826, D Pedro I firma a lei que estabelece a autonomia 

dessas escolas, concedendo-lhes o direito de diplomar seus alunos. As duas 

instituições são transformadas em Faculdades de Medicina, adotando as regras e 

programas da Escola Médica de Paris, com a duração de seis anos, em 1832. Na 

realidade, historicamente, os cursos de Medicina já tinham a duração mínima de seis 

anos: em 1240, Frederico II teria conferido o direito de graduar médicos à escola de 

Salermo, num curso com cinco anos de duração e mais um ano de prática 

supervisionada em hospital-escola. Só o profissional com diploma poderia trabalhar. 

Em um período de reforma, houve ampliação de cinco para 14 disciplinas, com 

presença obrigatória, e os alunos recebiam o título de “Doutor em Medicina, 

Pharmacêutico e Parteiro”, ao concluírem o curso. O ensino era centrado na 

observação clínica, a despeito de focos isolados de outras características, com a 
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ênfase na patologia local, que era dada na Bahia. A influência francesa foi marcante 

no ensino médico no Brasil: todo o material escolar – livros, métodos, regulamentos, 

programas, leituras – era importado daquela cultura, eminentemente teórica. 

Desde a criação do primeiro curso de Medicina no Brasil, todas as propostas 

de reforma tinham o enfoque voltado para a questão metodológica, visando a melhorar 

a capacitação técnica dos formandos (BATISTA, 2006) 

Os primórdios assistenciais, com uma formulação de política pública específica 

dos núcleos de ensino, pesquisa e extensão (NEPE), tiveram inicio nos anos 80, ao 

definir a saúde como um direito social e eleger a universalidade, a integralidade e a 

equidade da atenção à saúde como os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O Brasil colocou-se, desde 1988, em consonância com as tendências existentes nos 

países mais avançados, e a grande ampliação na cobertura do sistema público de 

saúde foi um ganho incontestável dos últimos anos, fazendo parte fundamental do 

aprendizado dos futuros médicos (BATISTA et al., 2010) 

. 

 

2.3 A OFTALMOLOGIA 

 

 

A oftalmologia é uma ciência médica onde os médicos se especializam no 

atendimento clínico e cirúrgico dos olhos e do sistema visual, assim como na 

prevenção de doenças nos olhos e lesões (LEE et al., 2004). 

Um oftalmologista é um especialista com formação médica, que pode prestar 

cuidados de olho (ou seja, os serviços de visão, exames oftalmológicos, atendimento 

oftalmológico e cuidados médicos de cirurgia ocular), diagnóstico de doenças em geral 

do corpo e tratar as manifestações oculares de doenças sistêmicas.1  

                                            
1 Fonte: http://www.icoph.org/ about/what_are_ophthalmologists.html. 
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2.4 O CONSELHO PARA A EDUCAÇÃO DA GRADUAÇÃO MÉDICA - ACGME 

(ACCREDITATION COUNCIL FOR GRADUATE MEDICAL EDUCATION) 

 

 

O Conselho para a Educação da Graduação Médica - ACGME (Accreditation 

Council for Graduate Medical Education) determinou que todos os programas de 

residência implementem um processo de avaliação de seis competências essenciais: 

 

1. participação em clubes de revista;  

2. a observação direta do desempenho operacional e exame clínico; 

3. uma ficha do histórico do aluno; 

4. aplicação de provas escritas e orais; 

5. um formulário de avaliação 360 ° global, utilizando múltiplos observadores 

de diferentes perspectivas, incluindo enfermeiros, técnicos e demais 

moradores, e os pacientes, para fornecer uma avaliação mais ampla; e 

6. acesso à tecnologia de pesquisa. A avaliação de competência cirúrgica 

também está incluída no mandato.  

 

Estas competências são importantes para avaliar as melhores práticas (LEE et 

al., 2006; GOGATE et al., 2008). 

 

 

2.5 EDUCAÇÃO EM MEDICINA - OFTALMOLOGIA 

 

 

O treinamento de oftalmologistas em NEPE é crucial para combater a cegueira 

no Brasil. É importante que os residentes sejam treinados no exame moderno, 

diagnóstico e técnicas cirúrgicas. Além disso, o treinamento e o atendimento 

oftalmológico, em departamentos de ensino, devem obedecer a padrões modernos e 

seguir padrões de prática preferencial. No entanto, é sabido que a maioria dos recém-

formados oftalmologistas são obrigados à buscar uma formação complementar, 

principalmente em cirurgia. A fim de melhorar a qualidade da cirurgia de catarata e 

cuidado do olho, o Governo da Índia, por exemplo, e do Banco Mundial apoiaram um 

programa de converter os cirurgiões de cirurgia de catarata extracapsular com lentes 
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intraoculares (LIO) para que os cirurgiões aprendessem a moderna técnica de 

facoemulsificação. Portanto, incorporar modernas técnicas oftalmológicas, em 

programas de residência, poderia evitar a necessidade de futuras atualizações mais 

dispendiosas para o Governo, segundo Lee et al. (2006). 

O treinamento em NEPE, bem como a prestação de cuidados de qualidade aos 

olhos da população é determinante na formação do médico oftalmologista. Deve-se 

estar consciente das limitações no financiamento público dos NEPE.No entanto, 

existem serviços públicos e privados no país que podem competir com os melhores 

do mundo. Asssim, torna-se necessário conhecer as melhores práticas para que se 

possa comparar os programas de treinamento com o que é possível no país. Em 

contrapartida, a comunidade se beneficia e fica satisfeita com a formação dos futuros 

oftalmologias. Entretanto, os padrões de ensino e prestação de cuidados em todos os 

NEPE, por vezes, não conseguem cumprir os critérios especificados, tanto nas 

avaliações quanto no uso de equipamentos de qualidade (e de formação no seu uso) 

(LEE et al, 2006).  

Os pacientes atendidos em NEPE participam no processo de aprendizagem dos 

residentes. Os Docentes envolvidos devem trabalhar para aumentar a probabilidade 

de melhores resultados a ser alcançada, se todos os doentes forem cuidadosamente 

analisados, não apenas do ponto de vista da formação, mas, também, do ponto de 

vista da seleção. Além disso, todas as cirurgias devem ser ensinadas por cirurgiões 

experientes, usando a instrumentação recomendada. Para os casos iniciais, isto 

requer um cirurgião experiente, habilidoso e ativamente ajudado através do residente 

observador. Além disso, todas as complicações em uma situação de formação devem 

ser geridas da melhor forma possível para minimizar a morbidade e maximizar os 

resultados aceitáveis. Ao residente (aluno do NEPE), deve ser ensinado o manejo das 

complicações. Isto requer um cirurgião experiente para ajudar o aluno, utilizando uma 

instrumentação moderna. O manejo das complicações se estende até o pós-

operatório, sendo realizada a rotina pré-operatória. A rotina de exames pré e pós-

operatório, a assistência durante a cirurgia e o tratamento das complicações (e seu 

ensino) devem existir nestes Núcleos (THOMAS et al., 2008; GOGATE et al., 

2008).
Em outras regiões, os NEPE de graduação e a pós-graduação aumentaram 

rapidamente na era pós-independência no sul da Ásia, exceto no Butão e Maldivas, 

que não têm escolas médicas. Agora, só na Índia, 136 escolas médicas admitem mais 
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de 6.000 estagiários em programas de pós-graduação. A satisfação com o número de 

pessoas que tenham concluído o ensino de pós-graduação esconde os desafios 

enfrentados por estas regiões. A formação especializada é no estilo tradicional de 

aprendizagem ao invés de uma abordagem de avaliação baseada na teoria 

educacional moderna. Alguns exames de pós-graduação contam com avaliações 

eficientes, tais como ensaios e os estudos de casos. A formação em investigação, 

questões éticas, os conceitos de trabalho em equipe e gestão de saúde são variáveis 

de cada Núcleo de Ensino (THOMAS et al., 2008). 

As normas para o credenciamento dos NEPE são mal definidas e não 

uniformemente aplicadas. Os programas de treinamento raramente são submetidos a 

avaliação externa ou de controle de qualidade interno. Os conselhos nacionais de 

medicina deverão definir e manter padrões, pois não conseguiram introduzir medidas 

de garantia de qualidade em uma paridade com o Reino Unido Geral, Conselho de 

Medicina ou pela Comissão de Ligação de Educação Médica nos países dos Estados 

Unidos. Alguns NEPEs, no entanto, têm iniciativas para atender a estes desafios. Os 

NEPEs do Sri Lanka e do Colégio de Médicos e Cirurgiões do Paquistão, por exemplo, 

convidam observadores externos para seus exames finais, na maior parte das 

faculdades reais Reino Unido, mas também da Austrália, Índia, Cingapura e Nova 

Zelândia. Os examinadores externos também reveem os programas de estudo e 

oferecem treinamento para educadores locais. Os estagiários, em nível de 

especialista no NEPE do Sri Lanka, devem completar um ano de treinamento em um 

centro autorizado no Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Singapura. Essas 

medidas têm ajudado o desafio de manter os padrões de qualidade previamente 

requiridos. Em Bangladesh, todos os cursos de pós-graduação em escolas médicas 

do Estado estão sujeitas ao controle de qualidade (MENDIS et al., 2004). 

Barata et al. (2010) defendem que sejam diferenciados os serviços somente 

assistenciais daqueles como os NEPEs que podem fixar professores e os melhores 

médicos e pesquisadores no quadro da instituição, fato fundamental para que estes 

serviços se mantenham como principais referências em ensino e pesquisa, 

desenvolvendo a incorporação tecnológica, recuperando seu papel tradicional neste 

setor da saúde. Segundo Barata, para tanto, torna-se importante internalizar as 

práticas privadas, isto é, permitir que seus profissionais realizem atendimentos 

privados, bem como os hospitais que atendam convênios privados, ampliando as 

fontes de recursos destas entidades (AGUIAR; CORDEIRO, 2004). 
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Há uma crescente pressão externa sobre pós-graduação, sobre os educadores 

médicos e para a reforma e reestruturação do processo educacional. Estas forças 

externas incluem o público em geral, as agências reguladoras governamentais, 

organismos de políticas públicas, especialidades profissionais e conselhos e terceiras 

fontes pagadoras (FEUERWERKER, 1998). 

A maneira mais fácil e, atualmente, a ferramenta de medição mais utilizada é o 

exame escrito. Os exames escritos podem cobrir o fundo de amplo conhecimento de 

um currículo. Os resultados da Associação Internacional de Oftalmologia, exame 

escrito, podem ser usados como uma referência para a eficácia do programa em 

oftalmologia, para avaliação de competência e do conhecimento médico (THOMAS et 

al., 2008). 

As vantagens dos testes escritos são de familiaridade do avaliador com o 

avaliado, a capacidade de testar um grande número de residentes, simultaneamente. 

A normalização dos testes, a facilidade de classificação, a objetividade, a 

reprodutibilidade e a validade psicométrica são algumas das vantagens extras. Os 

exames de múltipla escolha podem ser quantitativamente marcados, sendo aferidos 

internamente e externamente. Os testes de resposta curta e longa são mais difíceis 

de pontuação do que o teste de múltipla escolha e são de tempo intensivo. As 

vantagens destes testes de múltipla escolha são: mais informações podem ser obtidas 

nos anos avaliados; mais profundidade de sondagem de tomada de decisão e do 

fundo de conhecimento; e há menos "recompensa" de adivinhação. No formato de 

múltipla escolha, a resposta é, por necessidade, contida na pergunta do teste. Na 

resposta curta, o examinando pode criar uma resposta ao invés de simplesmente 

selecionar uma. 

Todos os formatos de prova escrita têm dificuldade em medir aspectos 

qualitativos da relação médico-paciente, comunicação e habilidades interpessoais, e 

profissionalismo comparado a um formato de prova escrita. Além disso, pode não 

haver uma correlação do conhecimento médico sobre a cirurgia e reais habilidades 

cirúrgicas. 

Thomas (2008) considerou que para a Câmara Americana de Cirurgia o teste 

de formação media os conhecimentos, mas não os correlacionava com a habilidade 

técnica ou operacional do desempenho do avaliado. 

A Câmara Americana de Oftalmologia atualmente emprega um processo de 

análise autosselecionada de diagnósticos específicos como parte de sua 
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recertificação do processo. Os tamanhos de amostra entre 8 e 10 registros são 

provavelmente suficientes para testar a confiabilidade de um diagnóstico ou 

procedimento, e um estudo 08/06 informou que as seleções aleatórias gráfico 

escritório pode ser uma amostra suficiente para avaliar a assistência à paciente (LEE 

et al., 2002). 

Um portfólio pode recolher, documentar evidências de residente de 

aprendizagem e a sua realização. Este portfólio pode incluir qualquer dos seguintes 

procedimentos (LEE et al., 2004): 

 

•  Um plano de aprendizagem em escrita.  

•  As listas de críticos ou eventos sentinela paciente cuidado (positivo ou negativo). 

•  Escrita e oral dos resultados nos testes. 

•  Registros de educação médica continuada. 

• Os registros do número e tipo de procedimentos, intervenções cirúrgicas, ou 
individuais encontros com os pacientes. 

•  A documentação de conclusão do aprendizado independente. 

•  Classificação de resultados globais. 

•  Vídeo ou gravações de áudio cartas. 

•  Paciente de advocacia ou elogio. 

•  Exemplos de dilemas éticos resolvidos. 

•  As sessões de aconselhamento com os pacientes. 
Quadro 01 - Procedimentos possíveis de inclusão em portfólio de residente de aprendizagem 

 

 

2.6 MELHORES PRÁTICAS EM IMPLEMENTAÇÃO DO NEPE 

 

 

Segundo Rockart (1978), os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são um limitado 

número de áreas nas quais resultados satisfatórios assegurarão sucesso no 

desempenho competitivo da organização. São variáveis estruturais básicas que mais 

afetarão o sucesso ou fracasso no alcance de seus objetivos. Estas variáveis (FCS) 

devem receber constante e cuidadosa atenção dos gerentes. 

A partir da definição de Rockart (1978), percebe-se um determinismo nos 

resultados da organização, quando se define que os fatores críticos de sucesso 

assegurarão sucesso no desempenho competitivo da organização. Este determinismo 

encontra obstáculos quando se consideram variáveis relativas ao ambiente externo à 

organização, que independem da atuação da organização, tais como política nacional 

e internacional, situação da economia do país e economia global.  
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A ideia por trás deste tipo de pesquisa em gestão é que eventos procedem 

como planejados, a não ser que alguma força não prevista no plano tenha ação sobre 

os eventos, produzindo uma saída não contemplada no plano (KEPNER; TREGOE, 

1972; COOPERRIDER et al., 1987).  

Cooperrider et al. (1987) pontuam que, nesta visão de modelo orientado a 

problema, o universo de pesquisa seria amplamente predeterminado, definido, 

composto por variáveis manipuláveis e delimitado em escopo. Além disso, há uma 

visão que o universo humano é previsível, controlável, racional e sequenciado por uma 

série de causas e efeitos. 

Como forma de minimizar as críticas ao determinismo de modelos de pesquisa 

como FCS, adota-se o conceito de Melhor Prática (MP), onde o resultado esperado 

com a aplicação de uma MP – aumento do sucesso do EGP – não é quantitativamente 

definido, ou seja, não é determinístico. 

Andersen, Henriksen e Aarseth (2006) definem, como melhores práticas, 

fatores comuns, positivos ou negativos, que predizem a taxa do sucesso do EGP. São 

fatores que devem ser enfatizados, no caso dos fatores positivos, ou evitados, no caso 

dos fatores negativos. A aplicação destas práticas contribui para o sucesso do EGP, 

mas não o determina ou o garante. Block e Frame (2001) corroboram esse conceito, 

tratando esses elementos como fatores que contribuem com o sucesso. 

O termo fator de sucesso é empregado por Crawford (2002), o qual é muito 

citado por outros autores, porém sem uma definição do termo. Já Andersen, Henriksen 

e Aarseth (2006) abordam esses fatores, definindo-os como melhores práticas na 

implantação e operação de EGP em grandes organizações. 

Os fatores tratados como MP serão uniformes para os projetos de implantações 

de EGPs, ou seja, se aplicarão a todas as implantações. Uma vez empregadas, essas 

práticas contribuirão para o sucesso do EGP. Analogamente, a não aplicação dessas 

práticas aumentará a possibilidade de fracasso. Os fatores, a seguir, foram 

identificados na literatura como fatores que contribuem com o sucesso do NEPE: 

Amoretti (2005) descreveu alguns atributos no ensino médico que poderiam 

nortear os objetivos das melhores práticas no desenvolvimento de novos profissionais 

pelos NEPEs (Quadro 02): 

 

Atributos da vocação desse novo profissional médico 
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Desenvolvimento de uma visão reflexiva e crítica a respeito de sua profissão e de suas 
práticas. 

Ampliação de conhecimentos humanísticos em ciências sociais, antropologia e filosofia, 
capazes de propiciar esta reflexividade crítica. 

Manutenção e renovação permanente dos conhecimentos científico-tecnológicos 
propiciados pela moderna tecnociência, que de forma alguma podem ser abandonados, 
mas precisam ser incorporados e utilizados com senso crítico e racionalidade. 

Aumento dos conhecimentos baseados na epidemiologia, para a assistência resolutiva 
das patologias prevalentes nas populações. 

Maior participação coletiva na gestão do sistema público de saúde. 

Conhecimentos de comunidade, família e técnicas grupais. 

Ampliação dos conhecimentos e das práticas multidisciplinares e interdisciplinares 
necessárias ao trabalho em equipe multiprofissional e integração com os profissionais das 
demais profissões da área da saúde. 

Aumento dos conhecimentos em psicologia, saúde mental e construção de subjetividade, 
que são recursos de relacionamento fundamentais às práticas dos profissionais da saúde. 

Ampliação dos conhecimentos em saúde coletiva, gestão da saúde e informação em 
saúde, segundo as diretrizes do SUS. 

Incorporação dos conhecimentos de educação para a promoção da saúde, de métodos de 
ensino-aprendizado e de técnicas pedagógicas de preceptoria, tutoria e outras. 

Incorporação dos conhecimentos sobre cuidados e responsabilização das equipes de 
saúde às pessoas assistidas, com continuidade da assistência em toda a linha de atenção 
à sua saúde, desde o cenário pré-hospitalar, no hospitalar e também no pós-hospitalar. 

Integração dos conhecimentos e práticas da assistência, do ensino e da pesquisa, com 
prioridade para as ações de atenção às necessidades concretas de saúde da população. 

Inclusão da bioética como paradigma de orientação ética pelos direitos humanos das 
pessoas, das populações e das gerações futuras, nas práticas cotidianas e atenção para 
todos os fatores éticos necessários às mudanças na cultura médica. 

  Quadro 02 - Atributos da vocação desse novo profissional médico 
  Fonte: Amoretti et al. (2005) 

 

 

2.7 ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM MEDICINA 

 

 

A partir da perspectiva e das estratégias geradas pela metodologia da medicina 

baseada em evidência, surgiu a colaboração da Educação Médica Baseada na Melhor 

Evidência (EMBE), em forma de rede internacional. Seu objetivo prioritário é recolher 

e promover o nível de maior evidência para colocar à disposição dos professores e 

dos NEPEs, a fim de avaliar o rigor e a qualidade dos atuais e dos novos métodos de 

ensino e avaliação, visando à formação cada vez mais qualificada de médicos 

(AMANDA et al., 2004). 

A prática docente dos profissionais graduados em Medicina se caracteriza por 

ser desempenhada, tradicionalmente, em três momentos distintos, mas integrados – 

ao ensino, pesquisa e extensão através da assistência, com notável diferença de 
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enfoque e de hierarquia entre os três processos que permeiam estes saberes e 

fazeres. 

Na assistência, os professores têm várias oportunidades para se manter 

atualizados em seu fazer médico. Na pesquisa, buscam sempre novas maneiras de 

compreender e desenvolver a prática médica, promovendo um processo permanente 

de capacitação, até se tornarem pesquisadores independentes. Na docência, como 

demonstraram Manfroi et al. (2008), através de pesquisa, entre tantas outras, a grande 

maioria dos professores das escolas médicas brasileiras não tem preparo pedagógico.  

Para completar este quadro de tríplice atuação, ao assumirem sua função 

docente, parecem abandonar todo o enfoque crítico sobre o que funciona e o que não 

funciona, orientando-se pela tradição e pelo NEPE (AMANDA et al., 2004). 

Nesse sentido, Manfroi et al. (2008) citam que Ceccim e Feuerwerker (1998) 

afirmam que na educação “como setor específico das políticas públicas, não se 

observa a discussão da docência e do ensino-aprendizagem orientado para as 

profissões de saúde”, e salientam que a área da formação é uma das mais carentes 

quanto à formulação de políticas para o Sistema Único de Saúde. 

Os estudiosos da educação médica têm acompanhado os esforços da 

Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), por meio da Rede de Apoio à 

Educação Médica (RAEM), para organizar um cadastro da produção científica neste 

campo. A ABEM disponibiliza instrumental teórico e metodológico que auxilie a 

reflexão sobre o processo educativo, visando a apoiar a transformação da educação 

médica e a estimular a produção científica sobre educação médica e áreas correlatas. 

O empreendimento, certamente, enfrenta obstáculos, como a ausência de 

sistematização da produção científica no campo da educação médica no País 

(denotando, de alguma forma, a baixa visibilidade desse campo de investigação). 

Salienta-se que a maioria das investigações nesse campo está fora da escola médica. 

Uma das maneiras de modificar esta situação é investir tempo e esforço no 

desenvolvimento de projetos de investigação em Educação e Saúde, para dispor de 

métodos educativos inovadores que possam ser avaliados com suficiente evidência 

científica. Encontram-se, em andamento, diversas opções de mudanças, incluindo-se 

reformas curriculares, experiências novas de ensinar, umas testadas, outras em 

curso, em diversos centros nacionais e internacionais sobre educação em saúde. 

Essas experiências têm contribuído para o exercício de um novo olhar no processo 

ensino-aprendizagem, por incorporarem, nos NEPEs, metodologias para o ensino 
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ativo, contribuindo para a implementação da mudança de paradigma na formação dos 

profissionais da saúde. 

Acresce-se a esses princípios a imperiosa necessidade que as escolas 

médicas têm de se adaptar às Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação, que 

substituem o Currículo, mínimo por variáveis de competências, e modificam 

substancialmente as metodologias e os cenários de ensino, privilegiando o trabalho 

em pequenos grupos, centrado no aluno e empregando o sistema de avaliação 

formativa, para atender ao perfil do médico (MANFROI et al., 2008) 

Almeida et al. (2008) descreveram algumas críticas e autocríticas na 

construção do ensino médico como se segue no Quadro 03 abaixo: 

 

Registro de críticas e autocríticas sobre o campo de conhecimento 
 e de prática em medicina 

Primeira Crítica/Autocrítica Autossuficiência Médica 

Segunda Crítica/Autocrítica Dicotomia Acadêmica e Administrativa 

Terceira Crítica/Autocrítica A Primazia do Bombeiro frente ao Estrategista 

Quarta Crítica/Autocrítica Educação permanente de docentes 

Quinta Crítica/Autocrítica Formar e manter equipes 

Sexta Crítica/Autocrítica Parcerias Incompletas 

Sétima Crítica/Autocrítica Ensino Multiprofissional 

Oitava Crítica/Autocrítica Trabalho em Rede 

Nona Crítica/Autocrítica Produção Teórica 
          Quadro 03 - Registro de críticas e autocríticas na construção do ensino médico 
          Fonte: Almeida et al.(2008 
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2.8 ENSINO INTERDISCIPLINAR EM MEDICINA 

 

 

No ensino em medicina, o tema interdisciplinaridade refere-se ao perfil da 

formação geral do médico, às necessidades de saúde da população, à desvalorização 

de abordagens no que tange à ética, à humanização e ao cuidado, ao deslocamento 

do aluno para a posição do sujeito que recebe passivamente a informação e à 

centralidade do processo pedagógico no professor como fonte única de saber 

(AMORETTI et al., 2005). 

Quando se fala deste ensino, unem-se práticas educativas e de saúde, 

configurando encontro de múltiplos saberes e fazeres (AGUIAR; CORDEIRO, 2004).  

 

 

2.9 ENSINO MULTIPROFISSIONAL 

 

 

O ensino multiprofissional é uma recomendação dos organismos internacionais 

de educação médica e das Diretrizes Curriculares Nacionais (AGUIAR; CORDEIRO, 

2004).  

 
 
2.10 CONSELHO INTERNACIONAL DE OFTALMOLOGIA (ICO) 

 

 
O Conselho Internacional de Oftalmologia (ICO) representa e serve as 

associações profissionais de médicos oftalmologistas em todo o mundo. A ICO foi 

discutida em 1857, quando 150 oftalmologistas de 24 países se reuniram em Bruxelas 

para o primeiro Congresso Mundial de Oftalmologia. Os participantes do Congresso 

fundaram a OIC, em 1927, em Scheveningen, na Holanda, com a missão de trabalhar 

com as sociedades oftalmológicas e outros para melhorar a educação oftálmica, o 

acesso à maior qualidade dos cuidados de olho, a fim de preservar e restaurar a visão 

para a população mundial. 

A OIC está trabalhando para construir uma "Aliança Mundial para a Sight", de 

liderança, estimulando e apoiando os esforços das sociedades oftalmológicas, os 
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departamentos de olho e organizações afins em todo o mundo, para melhorar a 

educação e cuidados oftalmológicos olho. 

O ICO é o Conselho Internacional responsável pela criação de normas de 

ensino, pesquisa e extensão utilizados no Brasil e em outros paises filiados.2  

 

 

2.11 A FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

Rodrigues (2002) aborda que a complexidade da formação de recursos 

humanos para a saúde é grande, sendo preciso situar minimamente o contexto sócio-

histórico e evolutivo em que ela ocorre. Desde a segunda metade do século XX, a 

área da saúde foi palco de transformação com impacto mundial de grandes 

proporções, pelas mudanças científico-tecnológicas em relação às épocas anteriores 

e pelas contradições ideológicas, filosóficas e éticas daí decorrentes (STELLA et al., 

1997). 

O desenvolvimento científico aplicado, sustentado pelas tecnologias de 

informática e automação, aumentou a eficácia dos procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos. A produção de medicamentos, de instrumentos de alta precisão, de 

técnicas cirúrgicas avançadas, propiciada pelos equipamentos e uso dessas drogas, 

tornou a medicina resolutiva para um grande número de doenças agudas, crônicas, 

traumáticas, congênitas ou hereditárias, nas quais, anteriormente, poucos resultados 

positivos se poderiam obter. Transplante de órgãos, uso de próteses artificiais e 

orgânicas, angioplastia, ecografia, tomografia computadorizada, ressonância 

eletromagnética, equipamentos a LASER, genética molecular, terapias gênicas e toda 

sorte de equipamentos eletrônicos e medicamentos farmacológicos são a expressão 

da parte mais visível desses avanços (URTIGA, 2011).  

Esta revolução nas ciências biomédicas impulsionou um mercado mundial 

altamente especializado, restrito e agressivo, capaz de girar e concentrar um grande 

volume de dinheiro e promover lucros significativos. A saúde transformou-se 

rapidamente numa banca globalizada de negócios multinacionais, com um disputado 

movimento de inclusão, nele, de especialistas de diferentes categorias. Este potente 

                                            
2 http://www.icoph.org/about.html 
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fator estrutural promoveu um processo sem precedentes de cooptação passiva ou 

ativa de profissionais, não exclusivamente da área médica, que passaram a ser 

parceiros essenciais das emergentes indústrias farmacêuticas, de equipamentos, 

materiais e insumos. Esta eficaz parceria não foi, contudo, isenta de desvios e 

sequelas. A incorporação tecnológica desenfreada passou a determinar tanto a 

organização e gestão dos hospitais, clínicas, faculdades e consultórios, como a 

formação dos profissionais (STERN et al., 2011).. 

O foco das práticas médico-hospitalares concentrou- se, progressivamente, na 

realização dos procedimentos propiciados por meio de instrumentos de diagnóstico e 

tratamento e no uso de drogas. A lógica da produtividade tomou conta da relação 

profissional-paciente. 

Na área médica, a mais afetada neste processo, a renovação tecnológica em 

velocidade sem precedentes passou a determinar a necessidade de atualização 

permanente nos conteúdos do aprendizado e na formação dos profissionais. 

Fundamentos e conceitos anteriores de uma medicina baseada na relação médico-

paciente, na escuta dos problemas, no humanismo e na consideração da unidade 

indissolúvel do corpo e mente foram muitas vezes deixados de lado. A pessoa e suas 

necessidades, as populações e suas necessidades, atendidas em domicílio pelo 

médico da família, até então tidas como objetos importantes da medicina e da saúde 

pública, foram sendo relegadas, com o argumento da eficácia dos resultados obtidos, 

fossem eles em termos de diagnóstico ou de terapêutica clínica ou cirúrgica 

(RODRIGUES, 2002). 

A pesquisa biomédica afirmou, progressivamente, os bons resultados da nova 

clínica. As práticas baseadas nas evidências demonstradas por procedimentos, 

medicamentos e técnicas produziram a emergência permanente de novos produtos e 

inovações. O ensino se concentrou decisivamente nos hospitais, constituindo o 

moderno modelo hospitalocêntrico de assistência médica e o principal campo da 

formação. Pesquisa, inovações, ensino e assistência se reforçaram constantemente 

e deram um direcionamento irresistível às aplicações do conhecimento científico neste 

período (AMORETTI et al., 2005). 

Segundo Boaventura de Sousa Santos (falta ano): 
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a nova racionalidade científica é também um modelo totalitário, na medida 
em que nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento que não 
se pautarem pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras 
metodológicas, É esta a sua característica fundamental e a que melhor 
simboliza a ruptura do novo paradigma científico com os que o precedem. 
Está consubstanciada com crescente definição, na teoria heliocêntrica do 
movimento dos planetas de Copérnico, nas leis de Kepler sobre as órbitas 
dos planetas, nas leis de Galileu sobre a queda dos corpos, na grande síntese 
da ordem cósmica de Newton e, finalmente, na consciência filosófica que lhe 
conferem Bacon e, sobretudo, Descartes. 

 

Este pano de fundo marcou profundamente o ensino dos médicos e demais 

especialistas da área da saúde a partir dos anos 70. O diversificado desenvolvimento 

tecnológico impulsionou a divisão do trabalho especializado, influenciando de maneira 

sistemática os conteúdos curriculares, com a departamentalização curricular. 

Na medicina, a necessidade de treinamento e capacitação dos profissionais 

para o uso das tecnologias consagrou as residências médicas e a lógica da formação 

em serviço, com aumento da formação de especialistas nos hospitais de ensino. A 

gestão político-administrativa das instituições de saúde, públicas ou privadas, 

orientou-se, no geral, nesta direção (AMORETTI et al., 2005). 

 

 

2.12 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) INTEGRADO AO ENSINO MÉDICO 

 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) e seu novo modelo assistencial foram um 

acontecimento raro e precioso. Tornou-se um dos maiores sistemas públicos de saúde 

do mundo, organizado em rede de serviços e garantindo acesso universal e gratuito a 

todas as pessoas, constituindo um fator de democratização e distribuição equitativa 

dos recursos aplicados. Traduziu-se, assim, em um exemplo da participação do 

Estado na garantia dos direitos humanos e na realização da cidadania e justiça social 

(BARATA et al., 2010; TEIXEIRA, 1997). 

Segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente, cerca de 90% da 

população brasileira é usuária do SUS e somente 8,7% não o utilizam. Uma parcela 

de 28,6% dos brasileiros tem como único recurso de assistência o SUS, e cerca de 

61,5% utilizam os serviços assistenciais do sistema único complementado com algum 

plano de saúde ou atendimento particular, o que demonstra sua magnitude e 

importância. 
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Na alta complexidade, onde ocorrem os maiores gastos, 94% dos transplantes 

de órgãos, por exemplo, são realizados e financiados atualmente pelo SUS. O Brasil 

tem o maior programa mundial de transplantes de órgãos, proporcionalmente à 

população. 

Pode-se dizer que a organização dos serviços de assistência e cuidados em 

saúde conta, especialmente, nos principais Hospitais Universitários de ensino e 

pesquisa do nosso país, com as tecnologias mais complexas disponíveis nos países 

avançados. Entretanto, em muitas regiões rurais e mesmo nas áreas urbanas, ainda 

persistem estruturas de saúde arcaicas, ineficientes e ineficazes, sendo que, em 

muitos municípios, sequer existe médico (BARATA et al. 2010; TEIXEIRA, 1997). 

Estas são algumas das principais variáveis na discussão da formação dos 

recursos humanos necessários à saúde no Brasil, sendo imperioso harmonizar a 

medicina eficaz com o uso racional das tecnologias disponíveis, em um sistema bem 

organizado. 

A qualificação dos profissionais de todas as categorias da saúde, para uma 

assistência integral, humanizada e com responsabilidade, leva à continuidade dos 

cuidados prestados a este sistema de saúde organizado. 

Os conhecimentos diferenciados e nichos de poder promoveram a autonomia 

corporativa e influenciaram tanto a assistência quanto o ensino e a pesquisa. Os 

serviços de saúde, entre eles os hospitais, buscaram a alta tecnologia. Sendo assim, 

os Hospitais, ora livres de iniciativas e não das necessidades reais de saúde da 

população, prevaleceram nesse processo. 

As garantias do consumo de equipamentos, materiais e medicamentos 

coincidiram com o favorecimento do mercado das empresas fabricantes, em harmonia 

com o reconhecimento do papel central dos profissionais envolvidos na execução dos 

procedimentos. O modelo hospitalocêntrico da saúde afirmou, com uma nova lógica, 

o poder institucional dos médicos, fortemente ancorado no conhecimento 

especializado. O procedimento técnico ganhou centralidade nas práticas médicas. As 

possibilidades de reconhecimento e afirmação social e econômica produziram uma 

indução irresistível ao desenvolvimento das múltiplas especialidades. O mercado do 

trabalho médico cresceu nesta direção, para onde as empresas farmacêuticas e de 

equipamentos biomédicos e depois os sistemas público e privado da saúde dirigiram 

elevados investimentos financeiros (BARATA et al., 2010; TEIXEIRA, 1997). 
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Neste cenário, o ensino, principalmente da medicina, organizou-se, então, 

quase totalmente segundo esta lógica, fragmentando-se em disciplinas por 

especialidades. O grande acúmulo de conhecimento científico acompanhou o 

aparecimento das novas tecnologias (TEMPORINI, 2010; AMANDA et al., 2004).  

A pesquisa científica, orientada pela lógica da evidência e da eficácia dos 

procedimentos, impulsionou o desenvolvimento de renovadas tecnologias e 

medicamentos. A própria ciência foi assim “apropriada” pela indústria e o comércio, 

assumindo o papel quase inevitável de avalizar a eficácia das novas tecnologias e 

medicamentos, que logo são disponibilizados neste mercado mundial que mobiliza e 

concentra, a cada ano, bilhões e bilhões de dólares (TEMPORINI, 2010; AMANDA et 

al., 2004). 

Nos hospitais, a organização e a expansão dos serviços também foram 

harmônicas com as necessidades de diagnósticos e tratamentos possibilitados pelos 

recursos disponíveis. 

Todo profissional, de nível superior ou médio, que não estivesse diretamente 

vinculado à utilização da “tecnologia de ponta”, perdeu visibilidade e teve seu prestígio 

institucional restrito. “A Modernização do parque tecnológico” tornou-se quase 

sinônimo de qualidade e resolutividade, almejadas a qualquer preço. 

A busca de expansão dos serviços hospitalares, segundo esta lógica, orientou 

o crescimento de vagas nas diferentes residências médicas das especialidades. A 

produtividade focada nos procedimentos tornou indispensável ampliar os serviços, 

com o consequente aumento dos recursos humanos, materiais e financeiros 

disponíveis. A residência médica, de formação em serviço, passou a representar mão 

de obra especializada incorporada ao serviço, tornando-se vital à continuidade da boa 

assistência hospitalar (BARATA et al., 2010; TEIXEIRA, 1997). 

A expansão da formação em serviço, representada pela residência médica, 

passou a ocorrer, então, pela necessidade de organização dos próprios serviços 

médicos para as práticas hospitalares em cada contexto específico, e não pelas 

necessidades sociais de incremento da formação de profissionais de determinada 

especialidade. Contudo, esta mão de obra especializada adicional é temporária e 

precisa ser regularmente renovada, para que o benefício de sua presença seja 

permanente. Estes serviços especializados funcionam adequadamente segundo a 

sua própria lógica, mas, simultaneamente, lançam, no mercado de trabalho, todos os 

anos, um número crescente de especialistas. A definição das vagas, nos programas 
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das residências médicas, ocorre, na maior parte das vezes, de forma autônoma e 

quase automática, segundo as próprias necessidades ou o desejo da especialidade. 

A presença de múltiplos especialistas, trabalhando como generalistas em 

unidades básicas do sistema público, em equipes do Programa de Saúde da Família 

(PSF) ou fazendo plantões em clínicas de pronto atendimento, prejudica o processo 

da assistência, pois eles não foram preparados para este tipo de trabalho. 

Assim, um círculo vicioso se estabeleceu, capaz de promover uma progressiva 

e nefasta distorção, qualitativa e quantitativa, na formação dos recursos humanos, 

diante das necessidades do SUS e das demandas prevalentes de saúde da 

população. 

 

 

2.13 O PERFIL DO EGRESSO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

 

 

O perfil predominante do profissional médico da segunda metade do século XX, 

induzido pelas necessidades de uso das tecnologias, apresenta um conjunto de 

características gerais (BARROS et al., 1999; ALMEIDA, 2008). 
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Essencialmente positivista, com enfoque biologicista e utilitário, já que estas são as 
características desenvolvidas tanto pelo referencial técnico-científico das instituições 
formadoras quanto pelas exigências de busca de produtividade e competitividade 
constituídas no próprio mercado de trabalho. 

Alto grau de competência profissional, pois sem este atributo um profissional que lida com 
alta tecnologia não tem possibilidades de se afirmar. 

Fortemente centrado em sua especialidade, à qual se dedica quase na íntegra. 

Predisposto à utilização de novas tecnologias, equipamentos e técnicas, devido à 
formação tecnicista. 

Medicalizar o processo saúde-doença e a incorporar equipamentos e insumos. 

Atualizado, assíduo nos estudos e na formação em serviço, já que precisa renovar 
constantemente seus conhecimentos, sob pena de ficar defasado e superado. 

Marcadamente individualista, pois toda a sua formação colabora neste sentido. 

Formado num modelo idealizado, coerente com práticas profissionais liberais e 
privativistas, construindo uma mentalidade elitista da saúde e estimulado à realização de 
procedimentos motivados por interesses econômicos. 

Resistente a trabalhar em igualdade de condições com as outras profissões da área da 
saúde, o que se acentua pelo fato de que a medicina se particularizou no uso da 
tecnologia, afirmando-se, assim, uma lógica de poder pelo saber. 

Paternalista na relação com o paciente e seus familiares, sendo este um dos aspectos que 
historicamente marcou a relação médico-paciente. 

Onipotente na crença da cura das doenças, tendo este aspecto se intensificado com o 
aumento da eficácia dos procedimentos médicos. 

Altamente corporativista na defesa da manutenção das situações estabelecidas em torno 
do poder e do controle do saber constituído. 

Crítico do SUS e defensor de uma visão liberal e autônoma da profissão, condição que 
hoje, paradoxalmente, quase inexiste em nosso país, fato que decorre da influência da 
cultura dos docentes, pesquisadores e preceptores médicos, sejam acadêmicos ou dos 
hospitais de ensino. 

Pouco conhecimento e nenhum compromisso com a organização do Sistema Único de 
Saúde, sendo este um fator político e ideológico que tem acompanhado a educação 
médica, afastando-a também dos estudos de saúde coletiva, prevenção e promoção de 
saúde. 

Pouco envolvimento com aspectos administrativos e gerenciais da gestão da saúde 
pública. 

Pouca compreensão da importância do trabalho em equipe multiprofissional, com 
integração de conhecimentos interdisciplinares, para uma assistência focada na pessoa e 
em suas necessidades. 

Fraca formação humanística, psicológica, sociológica e filosófica necessária a um 
profissional médico. 

Despreparado para o atendimento das patologias prevalentes segundo a epidemiologia 
das diferentes regiões do país. 

Pouco preparado psicologicamente para o exercício de sua profissão. 

Não comprometido com aspectos políticos e sociais que propiciem a busca de soluções 
para os problemas de saúde da população; fraco conhecimento da realidade situacional, 
do ambiente e das condições de vida das famílias nas comunidades. 

Resistente a mudanças e, geralmente, defensor da manutenção do status quo vigente na 
saúde. 

 Quadro 04 - Perfil predominante do profissional médico - 2º metade do século XX  
 Fonte: Barros et al.(1999); Almeida (2008) 
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2.14 A FORMAÇÃO DO OFTALMOLOGISTA 

 

 

A formação do novo médico está condicionada à mudança na educação 

também dos demais profissionais da área da saúde, de níveis superior e técnico. Este 

processo deve ser simultâneo, integrado, progressivo e solidário. O foco no médico 

significa que é em torno dele que se estrutura grande parte da distorção da educação 

atual e que a mudança na formação dos profissionais da medicina é central, embora 

não exclusiva e nem suficiente para o êxito deste processo. É preciso que a educação 

médica se estabeleça definitivamente em novos cenários, lá onde as práticas 

assistenciais estejam ocorrendo e não somente no hospital. A integração entre ensino, 

pesquisa e serviço deve ser ampliada, abrangendo as unidades sanitárias, os postos 

de saúde, os prontos-atendimentos, as emergências, os programas de assistência 

domiciliar, os centros de atenção psicossocial, as escolas e outros locais. Os alunos 

e os residentes precisam compor com os profissionais de todas as categorias que 

trabalham na saúde, compreender as dificuldades e as possibilidades das práticas 

conjugadas em saúde e viver o cotidiano do SUS. Estes estudantes dos NEPEs 

necessitam de conhecimentos gerais de sua área e conhecimentos em gestão do 

trabalho profissional (ALMEIDA et al., 2008). 

Os programas de residências multiprofissionais em saúde, integradas com as 

residências médicas, são também um forte estímulo indutor de mudanças positivas 

para a qualificação do modelo de assistência. São muitos os espaços coletivos, 

formais e informais que buscam reorientar a formação médica no Brasil, inclusive as 

políticas públicas do governo federal. 

Cabe destacar, primeiramente, o Programa de Incentivo a Mudanças 

Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED). Trata-se de uma ação 

interministerial (MS/MEC) de apoio às escolas médicas, para a adequação do ensino 

e a produção do conhecimento e dos serviços no país, na lógica da reafirmação das 

orientações contidas nas Diretrizes Curriculares dos Cursos Médicos, e na qual estão 

incluídas vinte universidades brasileiras de diferentes regiões, que tiveram seus 

projetos de mudanças selecionados para participar. 

Importantes movimentos já institucionalizados em diversas instâncias formais, 

reunindo, também, as entidades médicas, buscam avaliar a qualidade do ensino 

médico. Por intermédio da Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das 
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Escolas Médicas (CINAEM) já recomendam, como um dos princípios de 

desenvolvimento da docência nas escolas médicas, a atuação prática em serviços 

e/ou comunidade, desde o início do curso, em todas as atividades docentes, com 

integração ensino- serviço. O projeto CINAEM reúne entidades representativas 

ligadas à comunidade acadêmica, universitária e da classe médica; com o objetivo 

principal de avaliar os componentes da qualidade para a transformação da realidade 

revelada do ensino médico no Brasil. 

Alguns instrumentos legais são referências decisivas para as mudanças 

discutidas, entre eles: a Constituição Federal (1988); a Lei Orgânica do SUS (nº 8.080, 

de 1990); a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394, de 1996); o 

parecer sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem, Medicina e Nutrição (nº 1.133/1997), do Conselho Nacional de 

Educação; a Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e 

Ação, da Unesco (1998); o Plano Nacional de Graduação do Forgrad (1999); os 

Relatórios das Conferências Nacionais de Saúde, particularmente o da 11ª 

Conferência (2000); a Resolução nº 4 do CNE, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (2001); a Portaria Interministerial nº 

610 do MEC e a MS (2002), que institui o Promed (BATISTA; SILVA, 1998; BARATA, 

2010). 

As portarias interministeriais de nºs. 1.000, 1.005, 1.006 e 1.007 (2004), que 

estabelecem critérios de certificação dos hospitais de ensino, prevendo a 

contratualização do financiamento através de Contratos de Metas, pactuados com os 

gestores municipais, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, e também a 

constituição dos Polos de Educação Permanente, propostos pelo Ministério de Saúde 

como estratégias de mudança e integração da formação dos profissionais da saúde 

(2003-2004), sinalizam novos caminhos para a formação no Brasil. E, ainda, a 

resolução nº 335 do CNS (nov./2003) sobre a Política Nacional de Formação e 

Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde, e 

a Portaria nº 198 (fev./2004) do Ministério da Saúde, que institui a Política Nacional 

de Educação Permanente em Saúde, consolidam a atual legislação (mais informações 

disponíveis no site do Ministério da Saúde3 (AMORETTI et al., 2005). 

                                            
3www.saude.gov.br 
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2.15 HOSPITAIS DE ENSINO E O SISTEMA UNICO DE SAÚDE 

 

 
Ao definir a saúde como um direito social e eleger a universalidade, a 

integralidade e a equidade da atenção à saúde como princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS), o Brasil colocou-se, desde 1988, em consonância com as tendências 

existentes nos países mais avançados, e a grande ampliação na cobertura do sistema 

público de saúde foi um ganho incontestável dos últimos vinte e dois anos (BATISTA 

; SILVA,1998; BARATA, 2010). 

Entre as questões que se colocam como desafios para a continuidade do 

desenvolvimento do SUS, pode-se destacar a formação de profissionais de saúde 

aptos a enfrentarem os problemas de saúde prioritários da população brasileira; a 

pesquisa, o desenvolvimento de novas técnicas, procedimentos e terapias, bem como 

a incorporação de tecnologias desenvolvidas em outro lugar, para atender 

adequadamente a estes problemas; e, finalmente, a garantia do acesso da população 

aos cuidados de alta complexidade em saúde, imprescindíveis para concretizar a 

integralidade da assistência. Em todos esses temas, a contribuição dos Hospitais de 

Ensino (HEs) é condição fundamental para que se consiga efetivamente melhorar a 

saúde de todos os brasileiros. 

O desenvolvimento da assistência realizada pelos HEs, bem como de suas 

atividades didáticas e de pesquisa, por vezes estruturou-se de forma isolada dos 

demais serviços assistenciais, razão pela qual é muito importante discutir e 

aperfeiçoar sua integração com a rede SUS. Nos tópicos que se seguem, estes 

assuntos são detalhados sugerindo-se algumas propostas no sentido de aprimorar a 

participação do HE no SUS, em benefício à assistência médica de toda a população 

usuária do sistema, sem esquecer a importância destes serviços na formação de 

recursos humanos e na produção de conhecimentos, tecnologia e pesquisa em saúde 

(BARATA et al., 2010). 
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2.16 O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO 

DOCENTE ASSISTENCIAL EM SAÚDE 

 

 

Uma das diretrizes da atual política de saúde mental no país é estimular 

práticas de ensino, pesquisa e extensão que possibilitem aos futuros profissionais 

novas atitudes em relação ao processo saúde-doença. A partir dessa diretriz, pode-

se afirmar que a mudança na qualidade de assistência à saúde passa, também, pelo 

redirecionamento de qualificação da força de trabalho em saúde e que as escolas têm 

responsabilidades na formação de atores comprometidos com projetos de 

transformação (BARROS et al., 1999). 

 

 
                  Figura 04 - Organograma Institucional do Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) do Centro 
                  de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira - o CAPS Itapeva. 
                  Fonte: Barros et al. (1999) 

 

 

2.17 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

 

Na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), está 

explicitada a importância da Integração Docente Assistencial (IDA), deixando 

ressaltado que a formação universitária deve propiciar integração do ensino com a 
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pesquisa e com as atividades de extensão à comunidade (AGUIAR; CORDEIRO, 

2004). 

Recomenda-se a união de esforços para propiciar formas de articulação entre 

instituições de ensino e de serviço na área da saúde, respaldadas pelo 

reconhecimento das necessidades reais da população, pela produção de novos 

conhecimentos e pela formação de recursos humanos adequados ao contexto da 

prática e do ensino em serviços de saúde. Dentro de tal perspectiva, a IDA apresenta-

se como uma solução para conseguir uma articulação mais efetiva entre docência-

assistência, levando às modificações esperadas. 

Apesar do reconhecimento das possibilidades de IDA, no âmbito da 

enfermagem, entende-se que a escola tem dado pouca importância ao seu papel 

transformador na educação e na prática profissional. Segundo esta autora, há 

necessidade de que o enfermeiro docente conheça os problemas vivenciados na 

prática assistencial, de modo que reflita, analise e proponha as alternativas de 

intervenção que contribuam para modificar a situação do exercício profissional 

(BECCARIA et al., 2006). 

 

 

2.18 A IMPORTÂNCIA DA DOCÊNCIA 

 

 

A docência tem sido objeto de análises e estudos no movimento de 

transformação do ensino superior em saúde no Brasil. Diferentes inovações 

educacionais, incluindo integração disciplinar, aprendizagem baseada em problemas, 

currículo centrado na comunidade e currículo nuclear, têm sido implantadas e 

avaliadas. Elas traduzem, produzem e são geradas por concepções diversas e devem 

ser submetidas à reflexão crítico-teórica (BATISTA; SILVA, 1998). 
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2.19 A BUSCA DE CONHECIMENTO 

 

 

Deveria, assim, este médico em formação, adquirir a habilidade e a 

competência para ter curiosidade científica e interesse permanente pela 

aprendizagem, com iniciativa na busca de conhecimento.  

Acredita-se que, para fundamentação crítica validada, é necessária não só a 

procura e a aquisição de conhecimento, mas também a produção e a publicação do 

conhecimento, um grupo de estudantes. 

Os resultados das pesquisas devem: promover mudanças na maneira como se 

encara e como se faz o ensino médico na instituição; fornecer evidências científicas 

que corroborem, fundamentem e consolidem críticas às falhas curriculares; 

acrescentar seriedade à maneira como se vislumbram as opiniões discentes; fornecer 

subsídios para o fortalecimento das discussões de educação médica na escola, e 

render publicações (HAMAMOTO et al., 2009). 

 

 

2.20 OS PROGRAMAS DE EXTENSÃO EM ENSINO 

 

 

Discutir sobre diferentes conceitos de extensão universitária existentes, chama 

a atenção para a exiguidade da literatura sobre o tema e também sobre as diferentes 

conotações que o termo apresentou e vem apresentando ao longo do tempo. Esses 

conceitos foram agrupados pelo autor em cinco categorias: a extensão como curso; a 

extensão como prestação de serviços; a extensão como complemento; a extensão 

como “remédio” e a extensão como instrumento político-social (THOMAS et al., 2008)  

Desse modo, discutiu o papel da extensão, sob várias perspectivas: como uma 

simples oferta de cursos à população, apoiada em ideias oriundas da Europa; como 

prestação de serviços sociais seguindo o exemplo dos Estados Unidos da América; 

como promoção de qualquer evento pela universidade; como atividade filantrópica ou 

como qualquer tipo de relação e comunicação entre universidade e comunidade; como 

atividade complementar ao ensino e à pesquisa; como compensação às falhas do 

ensino regular, em especial, a alienação da realidade social e, finalmente, como 

instrumento institucional utilizado para manter a ordem vigente ou como reduto de 
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agrupamento de pessoas progressistas dentro das universidades e instrumento de 

mudanças sociais. 

As práticas dos programas de extensão justificam-se plenamente ao colocarem 

o aluno em contato direto e precoce com o mundo real, vivência imprescindível para 

sua formação, permitindo a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos na sala 

de aula em situações do dia a dia. Entretanto, ao favorecer esse contato, 

inevitavelmente surgem frustrações e a clara percepção da dificuldade de operar em 

situações concretas, entendendo que operar nos remete a determinada ética e 

implicação no contexto social brasileiro de extrema desigualdade e injustiça – muito 

mais do que simplesmente aplicar uma técnica ou deslocar um conhecimento para 

fora dos muros da academia (HENNINTON et al., 2005). 

 

 

2.21 PROMOÇÃO A SAÚDE 

 

 

Apresenta, como principais objetivos, desenvolver atividades de extensão 

coadunadas com o ensino e a pesquisa, incentivar práticas coletivas e 

interdisciplinares em saúde e prestar assessoria e consultoria, constituindo-se num 

campo de estágio para alunos de graduação e de pós-graduação (HENNINTON et al., 

2005). 

 

 

2.22 ENSINO DEFICITÁRIO NA FORMAÇÃO DE GRADUAÇÃO 

 

 

Estudos realizados nos Estados Unidos e no Reino Unido enfatizam a 

inadequação e insuficiência do ensino de Oftalmologia na graduação médica e 

sugerem que o ensino deveria ser direcionado para o atendimento médico primário e 

complementado por treinamento adicional e cursos de atualização (KARA JOSE et al., 

2007). 

 

2.23 INOVAÇÃO - INTEGRAÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  
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O desafio do século XXI será a integração do ensino, da pesquisa e da 

extensão de forma a viabilizar um sistema de ambiente que não inclui o aprendizado 

somente, e sim, a absorção do conhecimento. Sem ela, não serão resolvidos os sérios 

problemas de transmissão, ganho,e confiabilidade nas pesquisas. Vale dizer que 

esses problemas são inter-relacionados e devem ser abordados interdisciplinarmente, 

sempre em consonância com o comportamento da inovação. 

A inovação é um típico papel da indústria. Isso é tão verdadeiro que 

frequentemente afirma-se que o setor que não inovar, cedo estará fora do mercado. 

Portanto, inovar significa prolongar ou dar “vida” a um empreendimento (Inovação 

entendida como a introdução de novidade no ambiente produtivo ou social, que resulte 

em novos produtos, processos ou serviços – Lei da Inovação, Nº 10.973, de 

02/12/2004). Os elementos-chave do processo de inovação são: gestão, cooperação 

e financiamento. Na gestão e na cooperação, os recursos humanos são a questão de 

ordem. Sem equipe capacitada e motivada não há gestão. A cooperação envolve 

parcerias permanentes entre as empresas e Universidades, Centros de Pesquisa, 

Centros Tecnológicos, ICTIs e suas estruturas laboratoriais, por exemplo. O 

financiamento, condição sine qua non à inovação, pode advir de investimentos das 

próprias empresas, de subvenções econômicas, de incentivos fiscais e de 

financiamentos cooperativos, com ou sem retorno. 

 

 

2.24 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Conforme foi abordado, se faz necessária a criação de propostas para a 

implementação de diretrizes de núcleos de ensino, pesquisa e extensão, com o 

objetivo de identificar, na literatura e na prática do mercado, conceitos de trasmissão 

do conhecimento e, com isso, formular estratégias de trabalho. 

 

 

 

2.25 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com a revisão da literatura foi possível compreender: os autores mais citados; 

a evolução do história da medicina; o que é a especialidade de oftalmologia; como se 

estrutura a educação médica com ênfase em oftalmologia; abordagem do ensino, da 

pesquisa e da extensão; a integração do ensino médico no Brasil; a importância do 

conhecimento, da promoção da saúde e da inovação na área médica; a apresentação 

de pontos-chave na transmissão do conhecimento médico – oftalmológico; propor 

diretrizes a partir da pesquisa bibliográfica, baseada nos autores mais citados; tentar 

entender a importância prática, aplicando uma pesquisa de campo; fazer uso da 

escala likert para obtenção da importancia do uso prático para os profissionais 

envolvidos; apresentar os dados como forma de propor diretrizes para a 

implementação de um núcleo de ensino, pesquisa e extensão em  medicina-

oftalmologia.  Uma vez selecionadas as principais Instituições para a aplicação da 

pesquisa de campo, foi possivel determinar que os responsáveis das instituições se 

apresentam em consonância com a literatura estudada. 

 

 

2.26 CORRELAÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO-PROBLEMA E OS OBJETIVOS  

 

 

A situação-problema apresenta uma tríade levando em consideração: a 

pesquisa, que é responsável por ampliar o campo de conhecimento; a extensão, 

responsável por ultrapassar as barreiras teóricas da sala de aula dando a vida prática 

ao que foi aprendido, onde este contato ocorre através da prestação de serviços no 

atendimento de uma população; e o ensino, base que sustenta a formação do 

conhecimento do profissional. A presente pesquisa tem o objetivo de contribuir para o 

estreitamento dessa lacuna teórica, dedicando-se ao desenvolvimento de uma das 

diretrizes da educação em oftalmologia. Com isso, são apresentados os itens 

considerados na revisão de literatura, como os principais para a conclusão do objetivo 

central desta pesquisa, que é identificar, na  literatura  e  na  

prática do mercado, as diretrizes de projeto para o desenvolvimento e implementação 

de Núcleos de Ensino, Pesquisa e Extensão em medicina –oftalmologia. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

De acordo com o objeto de estudo e os objetivos propostos na Tese, conforme 

Rodrigues (2006), a presente pesquisa pode ser classificada quanto à sua natureza, 

forma de abordagem do problema e objetivos, conforme ilustra a Figura 05.  

 

Metodologia

Classificação da Pesquisa

Natureza

Abordagem

Objetivos

Aplicada

Qualitativa

Exploratória

Procedimentos 

para coleta de

dados

Definição dos 

Objetivos

Pesquisa 

Bibliográfica

Fluxograma da

Pesquisa

 

                   Figura 05 - Metodologia 
                   Fonte: Elaborado pelo autor (2011) 
 

Quanto à natureza, de acordo com Rodrigues (2006), a investigação proposta 

pode ser classificada como pesquisa aplicada, na medida em que objetiva a produção 

de conhecimentos que tenham aplicação prática e dirigidos à solução de problemas 

reais específicos, envolvendo verdades e interesses locais. 

Quanto à forma de abordagem do problema, a presente pesquisa pode ser 

classificada como:  

 

 qualitativa: segundo o entendimento de Neves & Domingues (2007), trata-

se de uma investigação em que se consideram relevantes os fatores 
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sociais, econômicos, políticos, históricos, além dos técnicos, que 

circunscrevem o sistema estudado; 

 quantitativa: quando se procura atribuir graus de importância sobre os itens 

apresentados na pesquisa de campo. 

 

Quanto aos objetivos, pode-se classificar o estudo como pesquisa exploratória, 

uma vez que visa a proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo explícito ou a construir hipóteses (RODRIGUES, 2006).  

Este capítulo tem por objetivo principal apresentar a metodologia a ser utilizada 

para o desenvolvimento da pesquisa. O desenvolvimento deste estudo está 

estruturado nas seguintes etapas: 

 

1. Definição dos objetivos de pesquisa. 

2. Pesquisa na literatura sobre casos relacionados a desenvolvimento de 

núcleos de Ensino, Pesquisa e Extensão em Medicina – Oftalmologia 

(NEPE). 

3. Organização das práticas de projeto, implementação e monitoramento de 

NEPE  em quadro descritivo.  

4. Fluxograma da Pesquisa. 

 

 
                       Figura 06 - Fluxograma da pesquisa 
                       Fonte: Elaborado pelo autor (2011) 

O Fluxograma da pesquisa demonstra as etapas de trabalho que foram 

previamente organizadas. Seleção das melhores práticas sugeridas pelos autores na 
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revisão de literatura; definido o número de entrevistas pelo critério de acessibilidade; 

definido o número de questões a serem aplicadas; estruturado o questionário tabulado 

com a escala likert para a gradução de importância dos ítens apresentados; coleta da 

pesquisa e análise dos dados; comparação e resultados apresentados. 

 

 

3.2 DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 

A formatação de um NEPE ocorre através de uma “tríade” (pesquisa, contato 

com a sociedade e ensino, já descritos na seção 1.2. Portanto, o NEPE permite a 

sustentabilidade, com atração de recursos para a sua manutenção; a formação de 

graduação, com foco na agregação de competências; prestação de serviços à 

sociedade, com exercício de responsabilidade social; a produção científica permitindo 

a inovação do NEPE. Dessa forma, este estudo pretende registrar as melhores práticas 

para o desenvolvimento e implementação de um núcleo de ensino, pesquisa e 

extensão em medicina – oftalmologia, fornecendo uma importante base de 

informações que auxiliam na estruturação de um NEPE (LEE, 2005; GOGATE, 2008; 

THOMAS, 2008; TEMPORINI, 2010; STERN, 2011; CORDES, 1961). 

O objeto de estudo será através de núcleos de ensino, pesquisa e extensão em 

medicina – oftalmologia. 

 

 

3.3 DEFINIÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados serão coletados junto aos responsáveis pelos núcleos de ensino, 

pesquisa e extensão em medicina – oftalmologia. Para facilitar a coleta de dados, foi 

aplicado um questionário com perguntas inerentes aos fatores críticos de sucesso nos 

resultados dos Núcleos de Ensino Pesquisa e Extensão que os adotam. Com base na 

revisão bibliográfica, que identificou aspectos importantes relacionados aos fatores 

críticos de sucesso, foi elaborado o instrumento de coleta de dados, apresentado a 

seguir. 
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Quanto ao conteúdo, os critérios adotados foram definidos com base na revisão 

bibliográfica e estão apresentados juntamente com os questionários I e II (Apêndice 

A). Quanto ao conteúdo, o questionário foi estruturado segundo a fundamentação 

teórica identificada na revisão da literatura deste trabalho. 

Quanto à escala de avaliação de percepções, adotou-se a escala ilustrada na 

Figura 07, baseada em LIkert (1932), Miller (1954) e também nos trabalhos de Oliveira 

(2008) e COSTA et al. (2007). 

 

Muito Positivo  Positivo Regular Negativo 
Muito 

Negativo 

 
Não quero 

opinar 

2 1 0 -1 -2 N 
Figura 07 - Escala para julgamento da classificação dos impactos das questões 
Fonte: Costa et al. (2007) 

  

A escala de Likert, no questionário desta pesquisa, definirá a identificação das 

melhores práticas (ou fatores estruturantes) para desenvolvimento e implementação 

de um NEPE e permitirá aos respondentes expressarem neutralidade e não opinarem 

ou não terem como opinar sobre o assunto. O modelo do questionário, resultante 

desta pesquisa, foi elaborado da seguinte forma: 2- Muito positivo, refere-se à 

pontuação máxima, quando o entrevistado considerar-se plenamente a favor do 

quesito perguntado. 1- Positivo, refere-se à pontuação que o entrevistado considerar 

que completa a maior parte a favor do quesito perguntado. 0- Regular, refere-se à 

pontuação que o entrevistado considerar que completa a metade a favor do quesito 

perguntado. -1 Negativo, refere-se à pontuação que o entrevistado considerar que 

completa a menos a favor do quesito perguntado. -2 Negativo, refere-se à pontuação 

que o entrevistado considerar que não completa favor do quesito perguntado.  

 

3.4 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados foram coletados junto aos responsáveis e profissionais envolvidos 

pelos núcleos de ensino, pesquisa e extensão em medicina – oftalmologia,  através 

de um questionário estruturado previamente elaborado e enviado por e-mail, cuja 

aplicação foi efetuada por preenchimento assistido e por e-mail, no período de março 

a  maio de 2011. 
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Por meio do Banco de dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, foram 

selecionados quarenta Núcleos de Ensino, Pesquisa e Extensão, aleatoriamente. 

Priorizou-se a escolha de profissionais provenientes de núcleos de ensino, pesquisa 

e extensão já consagrados para serem entrevistados.. Destes quarenta núcleos, 

apenas oito responderam. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

. 

 

Os dados dos questionários foram tabulados no aplicativo Excel, após o qual 

foi utilizado o software Sistemas para Análises Estatísticas e Genéticas (SAEG, 

versão 9.1). A análise descritiva consistiu na apresentação das frequências relativas, 

médias e erros-padrão, sendo apresentados os resultados gerais e estratificados por 

gênero. Também foram obtidos os coeficientes de correlação entre os itens e a faixa 

etária, tempo de atuação na empresa e tempo da instituição. 

A aplicação dos questionários foi realizada através do critério de acessibilidade, 

por meio de envio para os profissionais ligados à NEPE de Medicina – Oftlamologia. 

Com a obtenção de resultados, pode-se relacioná-los com a literatura como se segue 

(Tabela 01):  

  

Tabela 01 - Relação dos resultados com a literatura - Questionários I e II 

Questão Item (Questionário I) -2 -1 0 1 2 

Q1_1 Ligação NEPE – SUS 0,0 12,5 12,5 12,5 62,5 

Q1_2 Promoção de Saúde no aprendizado 0,0 0,0 0,0 12,5 87,5 

Q1_3 Sessões clínicas 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Q1_4 Trabalhos científicos 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Q1_5 Competitividade 0,0 0,0 25,0 25,0 50,0 

Q1_6 Acompanhamento em atividades 
práticas 

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Q1_7 Questões éticas 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Q1_8 Assuntos ligados a gestão de saúde 0,0 0,0 0,0 12,5 87,5 

Q1_9 Troca de informações entre NEPEs  0,0 0,0 0,0 25,0 75,0 

Q1_10 Especialização da mão de obra no 
NEPE 

0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Q1_11 Valorização profissional 0,0 0,0 0,0 25,0 75,0 

Q1_12 Trabalho em equipe 0,0 0,0 0,0 12,5 87,5 

Questão Item (Questionário II)      

Q2_1 Participação – clubes de revista 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Q2_2 Desempenho operacional e exame 
clínico 

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Q2_3 Ficha do histórico do aluno 0,0 0,0 0,0 12,5 87,5 

Q2_4 Provas escritas e orais 0,0 0,0 0,0 25,0 75,0 

Q2_5 Formulário de avaliação 360° 0,0 0,0 0,0 12,5 87,5 

Q2_6 Acesso à tecnologia de pesquisa 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
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                  Gráfico 0I – Gráfico de ações Questionários I e II – Confrontação do total de pontos e o 

                      número de quesitos             
                      Fonte: Elaborado pelo autor (2011) 
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No Gráfico 01, pode-se observar a confrontação do total de pontos obtidos nos 

questionários I e II (Apêndice A) e o número de quesitos. 

 

1. Com relação aos quesitos do questionário I: 

 

 No quesito I do questionário I, aborda-se o tema: A importância da 

ligação do NEPE com o Sistema Único de Saúde. Barata et al. (2010) 

sugerem que esta ligação é importante, pois funcionam como polos 

formadores de recursos humanos, desenvolvimento de pesquisas, 

técnicas e procedimentos para a Saúde Pública. De acordo com as 

respostas obtidas neste quesito observa-se uma disparidade na 

aplicação de valores referentes à importância deste tema. Havendo 

assim, uma polaridade nos resultados. 

 No quesito II do questionário I, aborda-se o tema: A importância da 

Promoção de Saúde no aprendizado. Silvia et al.(2007) concluíram que 

a promoção da saúde é tomada como decisão política para mudança na 

formação do profissional, apesar de esta incorporação ser incipiente e 

heterogênea quanto à formulação teórica, indicando a necessidade de 

ampliação dos espaços de discussão conceitual e operacional. De 

acordo com as respostas obtidas neste quesito, observa-se que a 

maioria dos entrevistados atribuiu a pontuação máxima neste item.  

 No quesito III do questionário I, aborda-se o tema: Desenvolvimento de 

sessões clínicas nos NEPE. Manfroi et al. (2008) descreveram que a 

organização do trabalho pedagógico, como as sessões clínicas por 

exemplo, com foco centrado na instituição, promove o ganho de 

experiência do aprendiz. De acordo com as respostas obtidas neste 

quesito, observa-se que a maioria dos entrevistados atribuiu a pontuação 

máxima neste item.  

 No quesito IV do questionário I, aborda-se o tema: O desenvolvimento 

de trabalhos científicos. Manfroi et al. (2008) descreveram que a prática 

docente dos profissionais graduados em Medicina se caracteriza por ser 

desempenhada, tradicionalmente, em três momentos distintos, mas 

integrados – a assistência, o ensino e a pesquisa –, com notável 

diferença de enfoque e de hierarquia entre as três no processo que 
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permeia estes saberes e fazeres e evidenciam a importância dos 

trabalhos científicos. De acordo com as respostas obtidas neste quesito, 

observa-se que a maioria dos entrevistados atribuiu a pontuação máxima 

neste item.  

 No quesito V do questionário I, aborda-se o tema: Incentivo à 

competitividade no NEPE. Manfroi et al. (2008) descreveram a 

importância da competitividade e o aspecto de crescimento científico. De 

acordo com as respostas obtidas neste quesito, observa-se que a 

maioria dos entrevistados atribuiu a pontuação máxima neste item.  

 No quesito VI do questionário I, aborda-se o tema:. Acompanhamento do 

aluno em suas atividades práticas. Segundo Thomas et al. (2008), as 

atividades práticas necessitam de acompanhamento de profissionais 

com mais tempo de experiência profissional para orientação dos 

aprendizes. De acordo com as respostas obtidas neste quesito, observa-

se que a maioria dos entrevistados atribuiu a pontuação máxima neste 

item.  

 No quesito VII do questionário I, aborda-se o tema: Desenvolvimento de 

questões éticas. Segundo Mendis et al. (2004), a postura ética, com 

formação de valores, são fundamentais para o ato profissional. De 

acordo com as respostas obtidas neste quesito, observa-se que a 

maioria dos entrevistados atribuiu a pontuação máxima neste item.  

 No quesito VIII do questionário I, aborda-se o tema: Abordagem de 

assuntos ligados à gestão de saúde. Segundo Mendis et al. (2004), os 

conhecimentos ligados à gestão de saúde orientam os trabalhos dos 

profissionais de forma organizada. De acordo com as respostas obtidas 

neste quesito, observa-se que a maioria dos entrevistados atribuiu a 

pontuação máxima neste item.  

 No quesito IX do questionário I, aborda-se o tema: Troca de informações 

precisas e confiáveis entre os NEPE. Segundo Manfroi et al. (2008), as 

informações são importantes fontes de conhecimentos e devem ser 

divididas para o auxílio no crescimento profissional. De acordo com as 

respostas obtidas neste quesito, observa-se que a maioria dos 

entrevistados atribuiu a pontuação máxima neste item.  
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 No quesito X do questionário I, aborda-se o tema: Especialização seletiva 

da mão de obra no NEPE. Segundo Manfroi et al. (2008) relatam que a 

especialização da mão de obra favorece a organização das atividades 

dos NEPE e contribuem com a divisão de tarefas. De acordo com as 

respostas obtidas neste quesito, observa-se uma divisão da pontuação 

dos entrevistados neste item.  

 No quesito XI do questionário I, aborda-se o tema: Valorização do 

profissional no NEPE. Manfroi et al. (2008) relatam que a valorização 

favorece a melhora da autoestima dos profissionais. De acordo com as 

respostas obtidas neste quesito, observa-se que a maioria dos 

entrevistados atribuiu a pontuação máxima neste item. 

 No quesito XII do questionário I, aborda-se o tema: Trabalho em equipe. 

Manfroi et al. (2008) relatam a necessidade de estimular o trabalho em 

equipe para se transpor as barreiras do trabalho. De acordo com as 

respostas obtidas neste quesito, observa-se que a maioria dos 

entrevistados atribuiu a pontuação máxima neste item. 

 

2. Com relação aos quesitos do Questionário II: 

 

 No quesito I do questionário II, aborda-se o tema: Participação em clubes 

de revista. Segundo Lee et al. (2005), o uso deste recurso auxilia no 

aprendizado.  

 No quesito II do questionário II, aborda-se o tema: A observação direta 

do desempenho operacional e exame clínico. Segundo Lee et al.(2005), 

o acompanhamento dos processos de aprendizagem facilita a 

organização do ensino.  

 No quesito III do questionário II, aborda-se o tema: Uma ficha do histórico 

do aluno. Segundo Lee et al. (2005), o histórico do aluno torna-se 

necessário para compreender a evolução do aprendizado. 

 No quesito IV do questionário II, aborda-se o tema: Aplicação de provas 

escritas e orais. Segundo Lee et al. (2005), são necessárias para avaliar 

o nível do conhecimento do aprendiz e do ensino oferecido pelo NEPE.  
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 No quesito V do questionário II, aborda-se o tema: Um formulário de 

avaliação 360 ° global (utilizando múltiplos observadores de diferentes 

perspectivas, incluindo enfermeiros, técnicos e demais moradores, e os 

pacientes, para fornecer uma avaliação mais ampla). Segundo Lee et al. 

(2005), esta avaliação permite o uso de outras fontes de informação para 

obtenção de um resultado mais amplo.  

 No quesito VI do questionário II, aborda-se o tema: Acesso à tecnologia 

de pesquisa. Segundo Lee et al. (2005), o uso cada vez mais frequente 

de dispositivos de tecnologia, como a internet, pode auxiliar o ensino. 

 

A Tabela 02 a seguir mostra a pontuação das respostas aos quesitos dos 

questionários I e II.  

 

Tabela 02 - Pontuação das respostas aos quesitos dos questionários I e II 

Questionário Item Descrição Médias 
Erros-
padrão 

Dados 

1 

1 Ligação NEPE – SUS 1,25 0,41 8 

2 
Promoção de Saúde no 
aprendizado 

1,88 0,13 8 

3 Sessões clínicas 2,00 0,00 8 

4 Trabalhos científicos 2,00 0,00 8 

5 Competitividade 1,25 0,31 8 

6 
Acompanhamento em atividades 
práticas 

2,00 0,00 8 

7 Questões éticas 2,00 0,00 8 

8 
Assuntos ligados à gestão de 
saúde 

1,88 0,13 8 

9 
Troca de informações entre 
NEPEs  

1,75 0,16 8 

10 
Especialização da mão de obra no 
NEPE 

1,50 0,19 8 

11 Valorização profissional 1,75 0,16 8 

12 Trabalho em equipe 1,88 0,13 8 

2 

1 Participação – clubes de revista 2,00 0,00 8 

2 
Desempenho operacional e 
exame clínico 

2,00 0,00 8 

3 Ficha do histórico do aluno 1,88 0,13 8 

4 Provas escritas e orais 1,75 0,16 8 

5 Formulário de avaliação 360° 1,88 0,13 8 

6 Acesso à tecnologia de pesquisa 2,00 0,00 8 
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             Gráfico 02 - Média do Questionário I 
             Fonte: Elaborado pelo autor (2011) 

 

No Gráfico 02, verifica-se a média, do questionário I, dos valores da escala likert 

atribuídos aos quesitos. Nota-se que a nota máxima (2) foi a maior média. 
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Tabela 03 - Variáveis relacionadas à faixa etária dos entrevistados 

Variável Variável Observações Correlação Significância 

Q1_1 FAIX_ET 8 -0,92 0,0005 

Q1_2 FAIX_ET 8 -0,68 0,0328 

Q1_3 FAIX_ET 8 0,00 0,5000 

Q1_4 FAIX_ET 8 0,00 0,5000 

Q1_5 FAIX_ET 8 -0,94 0,0002 

Q1_6 FAIX_ET 8 0,00 0,5000 

Q1_7 FAIX_ET 8 0,00 0,5000 

Q1_8 FAIX_ET 8 -0,68 0,0328 

Q1_9 FAIX_ET 8 -0,77 0,0120 

Q1_10 FAIX_ET 8 -0,89 0,0014 

Q1_11 FAIX_ET 8 -0,77 0,0120 

Q1_12 FAIX_ET 8 -0,68 0,0328 

Q2_1 FAIX_ET 8 0,00 0,5000 

Q2_2 FAIX_ET 8 0,00 0,5000 

Q2_3 FAIX_ET 8 -0,68 0,0328 

Q2_4 FAIX_ET 8 -0,77 0,0120 

Q2_5 FAIX_ET 8 -0,68 0,0328 

Q2_6 FAIX_ET 8 0,00 0,5000 

 
 

  
 

 

Variável Variável Observações Correlação Significância 

Q1_1 TEMP_ATU 8 -0,90 0,0010 

Q1_2 TEMP_ATU 8 -0,53 0,0887 

Q1_3 TEMP_ATU 8 0,00 0,5000 

Q1_4 TEMP_ATU 8 0,00 0,5000 

Q1_5 TEMP_ATU 8 -0,95 0,0001 

Q1_6 TEMP_ATU 8 0,00 0,5000 

Q1_7 TEMP_ATU 8 0,00 0,5000 

Q1_8 TEMP_ATU 8 -0,53 0,0887 

Q1_9 TEMP_ATU 8 -0,81 0,0076 

Q1_10 TEMP_ATU 8 -0,88 0,0020 

Q1_11 TEMP_ATU 8 -0,81 0,0076 

Q1_12 TEMP_ATU 8 -0,53 0,0887 

Q2_1 TEMP_ATU 8 0,00 0,5000 

Q2_2 TEMP_ATU 8 0,00 0,5000 

Q2_3 TEMP_ATU 8 -0,53 0,0887 

Q2_4 TEMP_ATU 8 -0,81 0,0076 

Q2_5 TEMP_ATU 8 -0,53 0,0887 

Q2_6 TEMP_ATU 8 0,00 0,5000 

     

Variável Variável Observações Correlação Significância 

Q1_1 TEMP_INS 8 -0,93 0,0004 

Q1_2 TEMP_INS 8 -0,60 0,0574 

Q1_3 TEMP_INS 8 0,00 0,5000 

Q1_4 TEMP_INS 8 0,00 0,5000 

Q1_5 TEMP_INS 8 -0,91 0,0010 

Q1_6 TEMP_INS 8 0,00 0,5000 
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Q1_7 TEMP_INS 8 0,00 0,5000 

Q1_8 TEMP_INS 8 -0,60 0,0574 

Q1_9 TEMP_INS 8 -0,82 0,0067 

Q1_10 TEMP_INS 8 -0,80 0,0091 

Q1_11 TEMP_INS 8 -0,82 0,0067 

Q1_12 TEMP_INS 8 -0,60 0,0574 

Q2_1 TEMP_INS 8 0,00 0,5000 

Q2_2 TEMP_INS 8 0,00 0,5000 

Q2_3 TEMP_INS 8 -0,60 0,0574 

Q2_4 TEMP_INS 8 -0,82 0,0067 

Q2_5 TEMP_INS 8 -0,60 0,0574 

Q2_6 TEMP_INS 8 0,00 0,5000 

 

 
            Gráfico 03 - Flutuação da idade dos entrevistados 
            Fonte: Elaborado pelo autor (2011) 

 

No Gráfico 03, verifica-se a flutuação da idade dos entrevistados, destacando a idade 

mediana (30-34 anos) dos profissionais envolvidos. 
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                 Gráfico 04 - Média do Questionário II 
                 Fonte: Elaborado pelo autor (2011) 

 

No Gráfico 04, verifica-se a média do questionário II dos valores da escala likert 

atribuídos aos quesitos. Nota-se que a nota máxima (2) foi a maior média.   



 62 

5 PROPOSTAS DE DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DE UM NÚCLEO DE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 

As propostas de diretrizes para o desenvolvimento de um núcleo de ensino, 

pesquisa e extensão são demonstradas e validadas através da pesquisa de campo 

conforme demonstra o Quadro 05 abaixo: 

 
Importância da ligação do NEPE com o Sistema Único de Saúde 
(BARATA, L. R. B. et al., 2010) 

Importância da Promoção de Saúde no aprendizado 
(SILVA, K. L. et al., 2007) 

Desenvolvimento de sessões clínicas 
(MANFROI, W. C. et al., 2008) 

Desenvolvimento de trabalhos científicos 
(MANFROI, W. C. et al., 2008) 

Incentivo à competitividade no NEPE 
(MANFROI, W. C. et al., 2008) 

Acompanhamento do aluno em suas atividades práticas 
(THOMAS, R., 2002) 

Desenvolvimento de questões éticas 
(MENDIS, L. et al., 2004) 

Abordagem de assuntos ligados à gestão de saúde 
(MENDIS, L. et al., 2004) 

Troca de informações precisas e confiáveis entre os NEPEs  
(MANFROI, W. C. et al., 2008) 

Especialização seletiva da mão de obra no NEPE 
(MANFROI, W. C. et al., 2008) 

Valorização do profissional no NEPE 
(MANFROI, W. C. et al., 2008) 

Trabalho em equipe 
(MENDIS, L et al., 2004) 

Participação em clubes de revista Ouvir 
(LEE, A.G. et al., 2005)  

A observação direta do desempenho operacional e exame clínico 
(LEE, A.G. et al., 2005) 

Uma ficha do histórico do aluno 
(LEE, A.G. et al., 2005) 

Aplicação de provas escritas e orais 
(LEE, A.G. et al., 2005) 

Um formulário de avaliação 360 ° global (utilizando múltiplos 
observadores de diferentes perspectivas, incluindo enfermeiros, 
técnicos e demais moradores, e os pacientes, para fornecer uma  
avaliação mais ampla). 
(LEE, A.G. et al., 2005) 

Acesso a tecnologia de pesquisa 
(LEE, A.G. et al., 2005) 

                       Quadro 05 - Pesquisas de campo para validação de propostas  de NEPE 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS 

 

 

Esta dissertação procurou fundamentar o que está consolidado sobre as 

melhores práticas (fatores estruturantes) no desenvolvimento e implementação em 

núcleos de ensino, pesquisa e extensão em medicina – oftalmologia. Foi possível 

consolidar itens para uma proposta de diretrizes de ensino, pesquisa e extensão em 

medicina – oftalmologia. Apesar do pouco tempo disponível dos entrevistados, da 

dificuldade de obtenção das respostas na pesquisa, do pequeno número de 

questionários respondidos, foi possível obter a validação necessária, tendo em vista 

a absoluta unanimidade na importância dos quesitos apresentados. 

Foi exposto um modelo potencial, para enfrentar o desafio de avaliar as 

melhores práticas no ensino, pesquisa e extensão (ACGME- Accreditation Council for 

Graduate Medical Education) em oftalmologia e traduzir o mandato nacional em 

conformidade com padrões locais. 

Observa-se a necessidade do uso de técnicas para transmissão do 

conhecimento (ensino), do financiamento e organização para ampliação da inovação 

do saber (pesquisa), da integração dos cursos de medicina com o sistema único de 

saúde (extensão). 

Por fim, as mudanças no ambiente de cuidados da saúde e as crescentes 

necessidades das partes interessadas (docentes, discentes e comunidade) têm criado 

uma demanda por um novo conjunto de competências em treinamento de ensino, 

pesquisa e extensão.  

Este trabalho descreve as melhores práticas no ensino pelo Conselho de 

Educação Médica; descreve as ferramentas que podem ser usadas para medir essas 

competências; introduz conceitos e termos no campo da educação médica e resume 

um plano de implementação para oftalmologia. Desta forma, conclui-se que a 

coordenação, a reflexão e o esforço padronizado serão obrigados a enfrentar o 

desafio da educação médico-oftalmológica (Lee et al., 2008). 
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                                                            APÊNDICE 

 
APÊNDICE A - MODELO DE QUESTIONÁRIOS  I e II 

 
QUESTIONÁRIO i - UTILIZADO COMO INSTRUMENTO À REVISÃO DE 

LITERATURA 

 
QUESTÃO 

Desempenho 

2 1 0 1 2 N 

2   

2.1 Importância da ligação do NEPE com o 
Sistema Único de Saúde  
BARATA, L. R. B. et al., 2010) 

      

2.2 Importância da Promoção de Saúde no 
aprendizado 
(SILVA, K. L. et al. ,2007) 

      

2.3 Desenvolvimento de sessões clínicas 
(MANFROI, W. C. et al., 2008) 

      

2.4 Desenvolvimento de trabalhos científicos 
(MANFROI, W. C. et al., 2008) 

      

2.5 Incentivo à competitividade no NEPE 
(MANFROI, W. C. et al., 2008) 

      

2.6 Acompanhamento do aluno em suas 
atividades práticas 
(THOMAS, R., 2002) 

      

1.7 Desenvolvimento de questões éticas 
(MENDIS, L et al., 2004) 

      

1.8 Abordagem de assuntos ligados a gestão de 
saúde 
(MENDIS, L et al., 2004) 

      

1.9 Troca de informações precisas e confiáveis 
entre os NEPEs  
(MANFROI, W. C. et al., 2008) 

      

1.10 Especialização seletiva da mão-de-obra no 
NEPE 
(MANFROI, W. C. et al., 2008) 

      

1.11 Valorização do profissional no NEPE 
(MANFROI, W. C. et al., 2008) 

      

1.12 Trabalho em equipe 
(MENDIS, L et al., 2004) 
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APÊNDICE A - MODELO DE QUESTIONÁRIOS I e II  

 

QUESTIONÁRIO II - UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

DO CONSELHO PARA A EDUCAÇÃO DA GRADUAÇÃO MEDICA (ACGME – 

ACCREDITATION COUNCIL FOR GRADUATE MEDICAL EDUCATION). 

  
QUESTÃO 

Desempenho 

2 1 0 1 2 N 

2 O Conselho para a Educação da Graduação Médica 
deterrminou que todos os programas de residência 
implementassem um processo de avaliação de 6 de 
competências essenciais. Avaliação da competência 
cirúrgica também está incluída no escopo. (LEE, A.G. 
et al.) 

 

2.1 Participação em clubes de revista 
(LEE, A.G. et al., 2005) 

      

2.2 A observação direta do desempenho 
operacional e exame clínico 
(LEE, A.G. et al., 2005) 

      

2.3 Uma ficha do histórico do aluno 
(LEE, A.G. et al., 2005) 

      

2.4 Aplicação de provas escritas e orais 
(LEE, A.G. et al., 2005) 

      

2.5 Um formulário de avaliação 360 ° global 
(utilizando múltiplos observadores de 
diferentes perspectivas, incluindo enfermeiros, 
técnicos e demais moradores, e os pacientes, 
para fornecer uma avaliação mais ampla). 
(LEE, A.G. et al., 2005) 

      

2.6 Acesso à tecnologia de pesquisa 
(LEE, A.G. et al., 2005) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


