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RESUMO  

Introdução: A residência médica é considerada o mais importante passo após a 

graduação e o melhor método de ensino para cirurgiões Em 2020, o Brasil atingiu a 

marca de quinhentos mil médicos. Por ser um país de grandes dimensões, com 
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diversidades culturais e desigualdade socioeconômica, conhecer o estado atual do 

ensino nos Programas de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia (PRMGO) é 

essencial para melhorar a qualidade do ensino aos médicos e a assistência aos 

pacientes. Objetivo: Caracterizar o ensino de laparoscopia nos PRMGO do Brasil. 

Objetivos secundários: Avaliar as características dos preceptores dos programas de 

laparoscopia e determinar os cenários das práticas dos treinamentos. Método: Estudo 

descritivo transversal, com avaliação de questionário enviado aos Coordenadores dos 

PRMGO brasileiros, no período de fevereiro de 2019 a abril 2021. Resultados: Enviou-

se o questionário para 175 Coordenadores de PRMGO e houve 90 respostas (51,4%). 

Foram excluídos 5 registros. Dos 85 programas, 67 têm treinamento em laparoscopia. 

Os programas localizavam-se em 50% no Sudeste, concentrando-se nas capitais. Os 

coordenadores têm média 45,4 anos, 62,7% são do sexo masculino e 37,3% realizam 

ativamente laparoscopia. O responsável pelo setor de laparoscopia apresenta 

experiência avançada na maior parte dos serviços, assim como os preceptores. Os 

residentes participam ativamente das cirurgias exceto em 1 serviço e em 39,4% têm 

treinamento em laboratório ou centro de treinamento cirúrgico. No laboratório, a maior 

parte tem treinamento com simulador físico. Apenas 28,9% dos serviços sem 

laboratório têm planejamento de montar estrutura nos próximos 3 anos. Dos 26 serviços 

com treinamento fora do Centro cirúrgico, 80,8% têm treinamento como parte formal do 

currículo e 61,5% têm períodos reservados dentro da grade horária. Somente 46,2% 

têm mais de 20 horas de treinamento formal por ano. Em 38,5% dos serviços, o 

treinamento não é avaliado. A maior parte dos serviços avaliaram ser “importante” o 

treinamento em laparoscopia no laboratório antes de entrar em cirurgias, ser 

“importante” avaliação objetiva da aptidão em laparoscopia e ser “importante” ter um 

laboratório no serviço. Conclusão: O ensino de laparoscopia nos no Brasil apresenta 

ensino heterogêneo e desigual, sendo que 20% dos programas não apresentam ensino 

em laparoscopia. Os preceptores dos serviços com treinamento em laparoscopia têm 

experiência avançada e participam dos treinamentos de laboratório e de centro 

cirúrgico. Apenas 23,5% (20) programas analisados têm laboratório ou centro de 

treinamento próprio. Dos 65 serviços sem laboratório 29,9% não têm planejamento de 

montar a médio prazo um centro de treinamento. 
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Introduction: Medical Residency is considered the most important step after graduation 

and it’s the best method of training for surgeons. In 2020, Brazil hit the mark of five 

hundred thousand of physicians. As it is a huge country where cultural diversity and 

socioeconomic inequality are present, to improve the teaching quality for physicians and 

the assistance for patients, it’s crucial to understand the status of teaching in Medical 

Residency Programs in Obstetrics and Gynecology [PRMGO, in Portuguese] in Brazil.  

Objective: To characterize laparoscopy teaching in the PRMGO in Brazil. Secondary 

outcomes: To evaluate preceptors’ characteristics in laparoscopy programs and to 

determine the scenario of laparoscopic training practices. Methods: This is a descriptive 

cross-sectional study who evaluated questionnaire responses sent to the Coordinators 

of the Medical Residency Programs in Gynecology and Obstetrics, from February 2019 

to April 2021. Results: The questionnaire has been sent to 175 Coordinator of PRMGO 

and 90 replies have been received (51,4%). 5 registrations have been excluded. From 

the 85 analyzed replies, it’s been observed that 67 programs had laparoscopic training. 

50% of the programs were in Southeast concentrating in some capitals from the country. 

The coordinator median age observed has been 45.4 years old having a male 

predominance of 62.7% and 37.3% actively perform laparoscopy. The chief of 

Laparoscopy Sector has advanced experience in most services, as well as the 

preceptors. Residents actively participate in surgeries, except for 1 service (non-

practical classes) and 39,4% have training in a laboratory or surgical training center. In 

most of the laboratories, the training is performed in a physical simulator. A few 

programs perform training on animals (6 services), human corpse (1 service) or virtual 

simulator. Only 28.9% of the services without a laboratory plan to build one in the next 3 

years. From the 26 services with laparoscopy training outside the operating room, 80.8% 

perform formal training as part of the curriculum and 61.5% have a schedule for it. Just 

46.2% have more than 20 hours of formal training per year. The training is not evaluated 

in 38.5% of the services and only 3.9% is objectively evaluated. Most services assume 

as “important” the laparoscopy training in lab before performing a surgery, the objective 

assessment of aptitude in laparoscopy and the existence of a laboratory in service. 

Conclusion: The teaching of laparoscopy in Medical Residency Programs in Obstetrics 

and Gynecology in Brazil presents heterogeneous and unequal teaching, with 20% of 
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the program without teaching in laparoscopy. The preceptors have advanced experience 

and participate in laboratory and operating room training. Only 23.5% of the analyzed 

programs have their own laboratory or training center. From 65 services without a 

laboratory, 29.9% have no plan to set up a training center in a medium term. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

 A palavra “doutor” deriva do Latim docco, o que significa mestre ou professor, e 

pertence ao verbo do cere, isto é, ensinar. O respeito, dignidade, participação e 

satisfação emocional são componentes essenciais para ter motivação para ensinar e 

apreender (1). E o que os professores e doutores precisam para ensinar e apreender 

dentro de uma Residência Médica? Para compreendermos em que ponto estamos no 

ensino na Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia no Brasil precisamos 

conhecer como se encontra o momento atual do ensino médico no Brasil.  

 A instituição acadêmica deve educar e ser capaz de fornecer ferramentas para o 

aprendiz conseguir pensar por si. Não é suficiente ensinar e transferir conhecimento, 

mas criar possibilidades para sua produção. Adquirir competência em medicina requer 

treinar o uso habitual e criterioso da comunicação, conhecimento, habilidades técnicas 

e não técnicas: raciocínio clínico, emoções, valores éticos e reflexão na prática diária 

para benefícios dos pacientes. A competência gera capacidade de se adaptar às 

mudanças, encontrar e gerar novos conhecimentos, e melhorar o desempenho geral(2).  

Em 1889, William Stewart Halsted estabeleceu métodos de supervisão para o 

treinamento dos residentes no Hospital de John Hopkins, os chamados residentes 

devido ao fato de residirem no Hospital, pioneiramente iniciaram a residência médica(3). 

No Brasil, até meados do século 20 o médico intitulava-se especialista quando se 

julgava apto, após ter acompanhado alguém mais experiente ou trabalhado em serviço 

especializado. No Brasil, em 1940, iniciam-se as Residências Médicas, modalidades de 

ensino de pós-graduação, destinada à médicos sob forma de especialização, porém 

não havia regulamentação. A partir de 1977, o decreto n°80.281, de 5 de setembro de 

1977 determina como a Residência Médica (RM) deveria funcionar em Instituições de 

Saúde, Hospitais-Escola, sob a orientação de profissionais médicos de elevada 

qualificação ética e profissional, sendo considerada então o “padrão ouro” da 

especialização médica (3)(4).  

Apenas em 1990, o MEC (Ministério da Educação e Cultura) passa a integrar a 

Política Nacional de Educação. E em 2003, passa ter as competências de “Pesquisa e 
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Extensão Universitária”, a partir do  decreto número 4.791 (5)(6). 

Em 2016, ocorre a regulamentação da Comissão Mista de Especialidades (CME) 

composta pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira 

(AMB) e Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), disciplinando o 

reconhecimento das especialidades médicas e respectivas áreas de atuação nos 

Conselhos de Medicina. Os Cursos de Pós-Graduação se dividem então em dois 

grandes grupos:  

 Lato sensu – Residências Médicas e Cursos de Especialização 

 Stricto-sensu – Mestrado e Doutorado, relacionados à ampliação de 

conhecimentos para capacitação pedagógica e o exercício do magistério, 

pesquisa e publicações. 

A partir desse momento, somente as Residências Médicas autorizadas e 

reconhecidas pelo MEC conferem o certificado de especialidade da área cursada. Os 

Cursos de Especialização, por não possuírem equivalência de grade e carga horária 

das residências, mesmo autorizados pelo MEC, não conferem título de especialista. 

Nesses casos, os alunos precisam realizar a Prova de Título determinada por cada 

Sociedade Médica. O Programa de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia 

PRMGO tem duração de 3 anos desde 2006 (antes eram 2 anos).  

Cada especialidade médica tem publicada no portal do MEC uma matriz de 

competências com objetivo de nortear o ensino a ser seguido em cada 

subespecialidade dentro da Residência Médica. A Matriz de Competências em 

Ginecologia e Obstetrícia, foi aprovada pelas 20 Comissões Nacionais Especializadas 

da FEBRASGO. A primeira versão foi aprovada pela AMB em 2017, e pela Comissão 

Nacional de Residência Médica e MEC em 2018 (Resolução CNRM nº3, 2019). 

A Matriz de competência em Ginecologia e Obstetrícia do portal do MEC 

descreve de forma geral os objetivos a serem atingidos em cada ano da Residência 

Médica (5).  

Decorridos dois anos após a aprovação da primeira versão, em 2019, a COREME 

(Comissão de Residência Médica) e FEBRASGO, têm monitorado a aplicação da Matriz 

de Competência por meio das manifestações de preceptores, coordenadores de 
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programas e especialistas, desenvolvendo-se a 2ª versão válida até o momento.(7) 

Alguns termos foram utilizados na matriz de competências.: 

 Competência Médica: capacidade médica verificável que integra o 

conhecimento (C), habilidades (H), atitudes (A) e valores éticos (E) 

 Conhecimento (C): cognição não relacionada diretamente à ação ou à 

atividade médica 

 Habilidade Clínica (H): ação realizada pelo médico, relacionada ao 

cuidado. Pode contemplar um ou vários domínios como: habilidade de 

comunicação, habilidade para exame físico, prática processual e 

condução clínica do caso. Ao longo do treinamento, a aquisição das 

habilidades progride em termos de complexidade. O desenvolvimento 

destas habilidades está relacionado a três subcomponentes: 

o Conhecimento aplicado para contextualizar as indicações e a 

técnica (integração do conhecimento sobre “porque fazer” e “porque 

deve ser feito assim”) 

o Desenvolvimento de habilidades motoras necessárias (processual) 

o Contextualização clínica dos achados (raciocínio clínico) 

 Atitudes (A): inclui comportamentos observáveis, como senso de 

responsabilidade, dedicação, postura diante de situações difíceis, 

disposição para o trabalho em equipe, capacidade de receber críticas e 

percepção dos próprios limites. 

 Supervisão: consiste em fornecer orientação e resposta imediata aos 

residentes sobre seu desenvolvimento educacional, profissional e pessoal 

durante o processo de formação, visando garantir cuidados seguros e 

apropriados aos pacientes. O desempenho que precisa ser supervisionado 

e o tipo de supervisão se modificam a medida em que o residente progride 

em sua formação. De acordo com as normas dos PRM, são previstos dois 

tipos de supervisão e sua escolha deve considerar o grau de autonomia 

do residente: 

o Supervisão direta: o supervisor acompanha e observa diretamente 
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a atividade realizada pelo residente. 

o Supervisão indireta: o supervisor não acompanha diretamente a 

atividade realizada pelo residente, mas se encontra disponível no 

local da atividade para oferecer apoio imediato caso seja solicitado. 

 Aquisição de autonomia: ao longo do Programa de Residência Médica 

(PRM), espera-se que as novas competências sejam adquiridas sob 

supervisão direta, evoluindo progressivamente para supervisão indireta na 

medida em que o residente demonstre desempenho satisfatório na 

realização da atividade. Partindo do pressuposto que a aprendizagem 

baseada em competência segue um padrão crescente de complexidade, 

espera-se que a aquisição delas se processe da seguinte forma: 

o R1 (residente do primeiro ano): aquisição de competências clínica-

cirúrgicas de baixa complexidade sob supervisão direta 

o R2 (residente do segundo ano): aquisição de competências clínica-

cirúrgicas de alta complexidade sob supervisão direta e realização 

de competências clínica-cirúrgicas de baixa complexidade sob 

supervisão indireta 

o R3 (residente do terceiro ano): realização de competências clínico-

cirúrgica de baixa e alta complexidade sob supervisão indireta”. 

 

No presente estudo nos propusemos a avaliar parte da Matriz de Competência, o 

ensino em laparoscopia, descrita a seguir:   

 No R1 - VII- HABILIDADES TÉCNICAS EM PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS 

EM GINECOLOGIA (ENDOSCOPIA) 1- Demonstrar conhecimento da anatomia 

da parede abdominal e da cavidade abomino/pélvica sob visão laparoscópica; 2- 

Demonstrar conhecimento sobre os princípios e funcionamento da vídeo 

cirurgia, suas indicações, vantagens e limitações e sobre as implicações 

hemodinâmicas do pneumoperitôneo; 3- Posicionar paciente para a cirurgia 

ginecológica endoscópica; 4- Dominar a montagem e desmontagem de todo o 

sistema de insuflação, iluminação e demais equipamentos do set básico de 
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videolaparoscopia, verificar o seu bom funcionamento e ajustar os parâmetros 

no sistema; 5- Dominar a inserção e manuseio do manipulador uterino, da micro 

câmera e óticas de 0 e 30°; 6- Dominar a realização de punção umbilical pela 

técnica aberta; 7- Realizar incisões para laparoscopia simples e fechamento; 8- 

Executar a inserção de instrumentos endoscópicos. 

 No R2 – “VII- HABILIDADES TÉCNICAS EM PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS 

EM GINECOLOGIA (ENDOSCOPIA) 1- Dominar a utilização das diversas fontes 

de energia disponíveis para cirurgia endoscópica e a solicitação dos 

instrumentos necessários para o fluxo do procedimento; 2- Dominar a realização 

punção umbilical pela técnica Veres e direta. 3- Dominar a técnica de 

procedimentos ginecológicos de menor complexidade como laqueadura tubária, 

ooforoplastias simples e histeroscopia diagnóstica por via endoscópica sem 

complicações; 4- Avaliar e identificar complicações cirúrgicas em endoscopia e 

elaborar um plano inicial de abordagem do caso. 

 No R3 - VII- HABILIDADES TÉCNICAS EM PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS 

EM GINECOLOGIA (ENDOSCOPIA) 1- Dominar a realização de procedimentos 

ginecológicos endoscópicos de complexidade intermediária como histerectomia 

total não complicada e polipectomias por via histeroscópica; 2- Julgar a tomada 

de decisões intraoperatórias, incluindo a capacidade de modificar um plano 

cirúrgico inicial com base nos achados cirúrgicos; 3- Avaliar e tratar as 

complicações em cirurgia endoscópica, incluindo o uso adequado de consulta 

intraoperatória; 4-Avaliar e escolher novas tecnologias baseando-se em 

evidências científicas; 5- Dominar os conhecimentos necessários para o 

tratamento cirúrgico em pacientes com complicações clínicas complexas. 

 

Essa Matriz encontra-se no Eixo 5, descrito no Quadro 1, diz respeito as 

habilidades cirúrgicas em ginecologia, com destaque para competências necessárias 

para a laparoscopia. 
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Quadro 1. Habilidades Cirúrgicas em Ginecologia da Matriz de Competência  

EIXO 5: HABILIDADES TÉCNICAS EM PROCEDIMENTOS EM GINECOLOGIA 

Objetivo geral: Aquisição de Competências relacionadas às técnicas cirúrgicas e manejo 

perioperatório ginecológico 

NÍVEL COMPETÊNCIA               

 

COMPONENTES 

R1 

Demonstra conhecimento sobre os princípios e funcionamento da 

vide cirurgia, suas indicações, vantagens e limitações e sobre as 

implicações hemodinâmicas do pneumoperitôneo 

C 

R2 

Monta e desmonta todo o sistema de insuflação, iluminação e 

demais equipamentos do set básico de vídeo-endoscopia, 

verifica o seu bom funcionamento e ajusta os parâmetros no 

sistema 

H 

Atua de forma eficaz como assistente cirúrgico em 

videolaparoscopia 
H/A 

Realiza incisões e fechamento para laparoscopia simples H 

Realiza punção umbilical para confecção do pneumoperitônio H 

Executa a inserção adequada de instrumentos endoscópicos H 

Manuseia adequadamente uma microcâmera e óticas de 0 e 30 

graus 
H 

Insere e manuseia o manipulador uterino adequadamente H 

R3 

Realiza procedimentos ginecológicos endoscópicos de menor 

complexidade (laqueadura tubárea, cirurgias anexiais e 

histeroscopia cirúrgica) 

H 

Auxilia procedimentos ginecológicos endoscópico de média e alta 

complexidade (exemplo: lise de aderências, salpingoplastias, 

miomectomias, histeroscopia cirúrgica, ablação endométrio) 

C/H/A 
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A partir dos dados da matriz de competência propostas pelo MEC e apoiada pela 

FEBRASGO, surge a reflexão: Como está o ensino da laparoscopia nas Residências 

Médicas? Ocorre diretamente em pacientes com supervisão direta ou indireta? É 

oferecido treinamento em Laboratórios ou Centros de técnica cirúrgica antes de entrar 

no Centro cirúrgico? Existe supervisão nos laboratórios? Como está o preparo dos 

docentes? 

Nos Estados Unidos, ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical 

Education) requisita educação igual entre os residentes, número mínimo de 

procedimentos (como a histerectomia) para todos os estagiários durante a residência 

geral e tópicos essenciais enfatizando pensamento crítico(8). Na América do Norte 

desde 2019, as residências de cirurgia geral têm exigido treinamento de habilidades 

técnicas e não técnicas devendo concluir no final do primeiro ano de residência o 

currículo de Fundamentos de Cirurgia Laparoscópica (FSL- Fundamentals of 

Laparoscopic Surgery) antes mesmo de fazer o exame do conselho de especialidade 

americano (9). No Canadá, desde 2019 os residentes de cirurgia geral também devem 

cumprir o currículo de competências canadenses semelhante ao FSL(10).  

Na Europa, em 2016, foi criado Conselho Europeu Colegiado de Ginecologistas e 

Obstetras como objetivo de harmonizar e atingir os mais elevados padrões de formação 

em Ginecologia e Obstetrícia. Na Europa, existe divergências de currículos, 

treinamento, de competências exigidas, por isso ainda há busca por um currículo de 

formação europeu (11). 

No Japão, em 2016, a residência médica era supervisionada por sociedades como 

a Sociedade de Cirurgias do Japão. As sociedades estabelecem o currículo, 

treinamento cirúrgico e certificação. Os residentes, passam por estágio de no mínimo 2 

anos quando são autorizados a realizar o exame escrito. Depois de 1 ano do exame 

escrito, necessitam comprovar experiência de no mínimo 350 casos cirúrgicos para 

fazer o exame final de certificação e assim serem reconhecidos como cirurgiões(12).  

Em 2019 a ACOG (American College of Obstetrics and Gynecology) fez avaliação 

nacional do estado do ensino. Nesse estudo teve resposta de 42,3% dos diretores dos 

programas e viu-se que 80% têm ensino via simulador e que 53,2% têm simuladores 

para laparoscopia e robótica. A ABOG (American Board of Obstetrics and 
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Gynecologists) a fim de estabelecer um padrão de informação didática, de 

conhecimento cirúrgico e habilidades manuais na laparoscopia básica, exige mínimo de 

cirurgias em laparoscopia para certificar o residente. Além disso o ACGME atualizou o 

número mínimo de cirurgias exigidas pelos residentes antes da formatura para enfatizar 

as histerectomias minimante invasivas (13).  

 

No Brasil é realizado o Teste de Progresso Individual (TPI) para componente 

cognitivo. Por se tratar de uma avaliação longitudinal, permite ao médico residente a 

oportunidade de autoavaliação, correção de desvios, além de constituir um grande 

estímulo ao aprendizado. Em diversos países como os Estados Unidos e a Holanda, o 

TPI é rotineiramente aplicado em diversos programas de residência médica, inclusive 

na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia há mais de uma década. Por iniciativa da 

FEGRASGO, a partir de 2018 o TPI foi implementado e oferecido a médicos residentes 

de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil. A prova é aplicada anualmente aos residentes 

de primeiro, segundo e terceiro ano regularmente matriculados em Programas 

credenciados pelo Ministério da Educação.  

Em 2019, a Prova foi aplicada em Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), 

Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Rio 

de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Os médicos residentes submetidos às 

avaliações nos três anos consecutivos do programa e que apresentarem desempenho 

satisfatório em pelo menos duas avaliações, incluindo obrigatoriamente o último ano da 

residência, terão sua nota aproveitada para a prova teórica do exame de suficiência 

para obtenção do Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO) e serão 

submetidos apenas à prova prática no ano seguinte da conclusão de seu programa de 

residência. Para cada avaliação do TPI, o desempenho de um candidato será 

considerado satisfatório quando estiver acima do percentil 60 (p60) em relação aos 

outros candidatos do seu mesmo nível de progressão (R1, R2 ou R3), segundo 

informações na www.febrasgo.org.br(14).  

O TPI traz benefícios a avaliação das residências, porém não abrange todos os 

serviços. No Brasil não existe até o momento uma regulação que consiga avaliar 

nacionalmente como está o ensino médico nas residências de Ginecologia e 

http://www.febrasgo.org.br/
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Obstetrícia. O MEC avalia os programas de residência médica no máximo a cada 5 

anos para renovação de seus credenciamentos. São avaliadas as dimensões de 

infraestrutura, projeto pedagógico, corpo docente, corpo discente e contribuição ao 

desenvolvimento do sistema local de saúde e desempenho dos residentes. 

Representantes da CEREM, AMB e ANMR Associação Nacional de Médicos 

Residentes formam comissões para avaliação dos programas de residência médica.  

Nos Estados Unidos o ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical 

Education) coleta do data base nacional norte-americana dados usados para decisões 

sobre acreditação e credenciamento de programas. Os dados entre 2008 e 2009 

demostraram, nos Estados Unidos, que o número de histerectomias abdominais diminui 

em 56,5%, o número de histerectomias vaginais diminuiu 35,5% e o número de 

histerectomias laparoscópicas aumentou 115%. Nesse mesmo período, notou-se uma 

diminuição no número médio de histerectomias realizadas(8). O aumento da 

histerectomia laparoscópica e o concomitante decréscimo das outras vias de acesso 

não é exclusiva dos Estados Unidos, é reportado em outros países como Polônia, 

Finlândia e Brasil (8)(15). 

No Brasil em 2018 avaliando dados do DATASUS houve uma tendência a redução 

de histerectomias de 16% em 9 anos (2008 a 2017) com a região sudeste 

apresentando a maior queda(16). Tendência essa, é observada em outros países como 

Estados Unidos, redução de 40% nos procedimentos de internação, Australia 5%, 

Taiwan 19,5% entre outros (17). 

 Essas mudanças ocorrem junto à limitação de horas de treinamento, desde 2003 

nos Estados Unidos e 2006 no Brasil, levando a perda de procedimentos cirúrgicos 

durante a residência (31). Embora muitos estejam se subespecializando, existe a 

preocupação sobre a preparação desses médicos para a prática e para as diferentes 

áreas de atuação, a fim suprir as necessidades do país. No Estados Unidos a 

padronização das horas de trabalho nas residências resultou na diminuição dos 

atendimentos clínico e cirúrgico. Com a redução da carga horária, e o desafio de 

manter o ensino e proficiência em laparoscopia e histeroscopia, o treinamento baseado 

em simulação, fornece de maneira ética e segura o treinamento para os residentes 
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antes de praticar procedimentos e cirurgia dentro do centro cirúrgico ou Pronto Socorro 

diretamente nas pacientes(18).  

E como os programas estão se adaptando à diminuição do número de cirurgia, do 

tempo da grade horaria, e ao aumento da demanda por cirurgias minimamente 

invasivas? 

  Não é possível ensinar de forma abrangente, a vasta quantidade de conhecimento 

acumulado em nossa especialidade (19). Os Programas de residência nos Estados 

Unidos estão procurando maneiras de melhorar as habilidades cirúrgicas na residência 

médica de Ginecologia e Obstetrícia. Algumas instituições têm tido sucesso com 

currículos e treinamento flexíveis, focados e individualizado o que parece produzir 

profissionais com grande potencial (20).  

 O conhecimento teórico obtido de livros, palestras e cursos, junto ao trabalho 

clínico têm sido parcialmente substituídas pela tecnologia da informação, a nova 

geração é mais voltada para a tecnologia e mais motivada para buscar informações na 

mídia eletrônica (15). O aprendizado eletrônico (e-learning) oferece novas 

possibilidades de educação cirúrgica, permite fotos versáteis, vídeos, animações e 

textos. Podem ser facilmente atualizadas permitindo aprendizado personalizado, têm 

desvantagem do alto custo inicial e necessidade de tecnologia, internet e conexão entre 

os usuários(15)(21). Na Finlândia, desde 2012, os residentes demonstraram melhora do 

aprendizado mesmo em diferentes níveis de conhecimento prévio por meio do curso 

online (e-learning) em laparoscopia básica (15). Na Alemanha em 2016 o e-learning foi 

método benéfico para os residentes digitalmente ativos dos tempos atuais (21). Na 

Holanda em 2013 foi implementado novas diretrizes, e os residentes indicaram três 

pontos de falha: o treinamento em simulador deveria ser obrigatório, ter individualização 

precoce da especialização durante a residência e um currículo laparoscópico mais 

estruturado (22). A sugestão nesse estudo na Holanda foi de selecionar alguns 

residentes para treiná-los em procedimentos avançados, uma vez que a maioria dos 

ginecologistas não realizará cirurgias avançadas durante a sua carreira futura, 

individualizando o currículo (22).  

A tendência de individualização do processo de aprendizagem para permitir os 

residentes explorem seus interesses tem se mostrado uma tendência dentro do 
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equilíbrio entre tempo de ensino, competência e interesses pessoais (19)(20) (23).  

São conhecidos os obstáculos para apreender as habilidades técnicas 

necessárias em Cirurgias Minimamente Invasivas(24)(25). Muitos cirurgiões iniciantes 

em treinamento apreendem ao observar e auxiliar cirurgiões em procedimentos com 

dificuldades crescentes e, desta forma, a habilidade e a técnica podem variar muito 

dependendo dos casos nos quais participaram, dificultando treinamento homogêneo.  O 

modelo tradicional de ensino dentro da sala de cirurgia não é mais apropriado. Os 

currículos com simulação são superiores ao treinamento convencional no que diz 

respeito à aquisição de conhecimentos, habilidades técnicas, não técnicas e melhor 

desempenho cirúrgico(24). Além disso, o modelo tradicional é desgastante, caro e com 

menor segurança ao paciente(25)(26). Nos Estados Unidos, em 2014, foi realizada a 

avaliação do impacto do envolvimento do residente nos resultados cirúrgicos de 2441 

pacientes submetidas a histerectomia laparoscópica, em 400 hospitais diferentes. No 

geral, não houve aumento significativo nas taxas de morbidade ou mortalidade, o que é 

tranquilizador. Houve uma maior taxa de transfusão de concentrado de hemácias e, 

sem surpresa, os casos foram em média 43 minutos mais longos comparado aos 

procedimentos sem a participação dos residentes. Em outros estudos semelhantes, o 

aumento do tempo cirúrgico, ocasionou maior taxa de infeção do sítio cirúrgico, tempo 

de internação e aumento de custo de 46% (27). Os residentes precisam de tempo 

dentro do programa de residência para realizar atividades no laboratório. Os 

laboratórios são bem avaliados como mecanismo de ensino importante durante a 

formação do cirurgião (15)(18)(28). Estudos assim nos faz refletir sobre o médico 

aprendiz treinar no laboratório até atingir nível de competência técnica adequada para 

atender a paciente(15)(29).  

 As habilidades não técnicas de comunicação, trabalho em equipe, liderança, 

comprovadamente diminuem os índices de morbidade cirúrgica(30). Desde 2012 na 

América do Norte existe recomendação de treinamento específico de comunicação e 

habilidades interpessoais e espera-se na conclusão da residência que os mesmos 

sejam competentes nas funções de comunicador e colaborador(30). 

 A aquisição de competência técnicas e não técnicas em laparoscopia se tornou 

altamente especializado. A simulação física e virtual fornece aos aprendizes um 
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ambiente de aprendizagem não ameaçador no qual os erros não têm consequência 

significativa, permitindo aprender novas técnicas, instrumentos e procedimentos antes 

de aplicarem nos pacientes, encurtando a curva de aprendizagem (24). Uma variedade 

de ferramentas de simulação está disponível para treinamento laparoscópico, desde 

simuladores em caixa simples até simuladores interativos de realidade virtual (29). 

Dados confirmam que a prática em simuladores deve ser continuada não sendo eficaz 

em médio prazo a imersão em treinamento potencializado em apenas 1 dia, por 

exemplo. Precisa ser oferecida de forma constante e inserida no currículo formal com a 

presença de avaliações objetivas e validadas para serem efetivas (29)(31)(32). 

 A Sociedade Americana de Cirurgiões Gastrointestinais Endoscópicos (Society of 

American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons - SAGES) desenvolveu um 

programa, Fundamentos de Cirurgia Laparoscópica (Fundamentals of Laparoscopic 

Surgery - FLS) como uma ferramenta para avaliar o conhecimento das habilidades 

cirúrgicas necessárias para a cirurgia laparoscópica básica, aplicável a cirurgiões 

gerais, urologistas e ginecologistas. O programa mostrou-se confiável e válido (13). No 

Brasil não temos ferramentas de uso nacional para avaliação do ensino nas residências 

até o momento. 

  Assim mesmo em países com centro de regulação forte, com coletas de dados 

contínuos das diferentes instituições, como é o caso da América do Norte, existe 

lacunas e pontos de melhora contínuos e tais pontos devem ser reavaliados ano a ano 

para promover melhorias. No Brasil não temos uma agência reguladora capaz de 

coletar dados para analisar como está o ensino atual nas residências médicas e 

heterogeneidade no ensino como é feito pela ACGME, por exemplo. Devo ainda colocar 

que possivelmente muitas instituições devem ter seus prontuários ainda na forma física 

criando grande dificuldade para qualquer coleta de dados nacional. Assim até o 

momento não sabemos como está o ensino na área cirúrgica nas residências do Brasil.  

Na busca pelo site do MEC e da FEBRASGO não encontramos dados com fácil 

acesso sobre as residências credenciadas, se estão ativas ou inativas, sobre quais 

Instituições estão com alguma pendência nas avaliações do MEC, sobre resultado das 

últimas avaliações realizadas nos programas de residências médicas. Nas diferentes 

COREMES muitos dados encontram-se desatualizados. Não é possível avaliar a 
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situação geral do ensino dos programas de residências médicas, suas atividades, 

avaliações, hospitais ou serviços de atuação, se os médicos estão participando da TPI 

e quais instituições estão inscritos.  

No Brasil não temos dados até o momento de como se encontram os treinamentos 

de laparoscopia dentro das residências médicas de Ginecologia e Obstetrícia. Não 

sabemos sobre se treinamento são laboratórios ou diretamente nas pacientes, e como 

estão sendo preparados os residentes antes de adentrar o centro cirúrgico e realizar 

procedimento em pacientes a fim de garantir a segurança das pacientes.  

A Endoscopia Ginecológica faz parte da prática diária na Ginecologia e parte da 

matriz de competências durante a Residência Médica. O intuito do estudo é conhecer 

como está o ensino atual da laparoscopia durante a Residência Médica de Ginecologia 

e Obstetrícia no Brasil, a fim de otimizar o ensino das habilidades técnicas e não 

técnicas durante a residência médica no Brasil. 
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OBJETIVO 

 O objetivo desse estudo é caracterizar o ensino de laparoscopia nos programas de 

Residências Médicas de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil.  

  

Objetivos secundários:  

 Avaliar as características dos preceptores dos programas de laparoscopia 

 Determinar os cenários das práticas dos treinamentos em laparoscopias  
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MÉTODOS 

 Trata-se de estudo descritivo transversal, que avaliou respostas de um 

questionário específico enviado aos Coordenadores dos Programas de Residência 

Médica de Ginecologia e Obstetrícia reconhecidos pelo MEC, no período de fevereiro 

de 2019 a abril de 2021. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo sob o número 904265173.0.0000.5505 (Anexo 1)  

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 Foram incluídos os questionários respondidos pelos coordenadores dos 

Programas de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia reconhecidos pelo MEC, 

que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 2). 

  

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 Foram excluídos os questionários em duplicidade e aqueles respondidos sem a 

assinatura do TCLE 

  

INSTRUMENTO UTILIZADO 

 Utilizou-se aplicação de questionário online, da plataforma Google Forms (Anexo 

3). O questionário contemplou questões fechadas (34) e abertas (8), abordando dados 

sobre Demografia, Docentes, Atuação do residente, Cenário de Ensino e Currículo no 

ensino da laparoscopia no laboratório e centro cirúrgico durante a Residência Médica 

de Ginecologia. 

  

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 Os contatos dos Coordenadores dos Programas de Residência Médica foram 

obtidos via CEREM, COREME, Google buscador e contato direto através de 

conhecidos. 

O questionário, logo após o aceite do termo de consentimento livre e esclarecido, 

indicava dois grupos de respostas, para serviços com ou sem treinamento em 

laparoscopia no Programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia. Foram 

validados somente os registros com aceitação do termo de consentimento. Foi checado 
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também o e-mail de identificação. No caso de duplicidade (mesmo endereço de e-mail), 

apenas o primeiro registro foi considerado válido.  

Todas as questões do formulário foram analisadas de forma descritiva, através 

do número de respostas, e porcentagens calculadas em função do total de respostas. 
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RESULTADOS 

 Dos dados gerais das 212 Instituições com programas de Residência Médica, 26 

encontravam-se inativas no período de 2019 a 2021, ou seja, as vagas existiam, porém 

o programa não estava recebendo residentes no momento analisado. Assim, no Brasil 

entre 2019 e 2021, havia 186 programas em atividade.  

 Durante as tentativas de contato, não foi possível enviar o questionário para 11 

programas por motivos como: não resposta da COREME local, telefone ou e-mail 

inativos. O questionário foi enviado a 175 programas e houve 90 respostas (51,4%). O 

banco de dados utilizou o total de 90 registros (questionários), sendo o primeiro 

recebido em 06/02/2019 (12h58), e o último em 23/04/2021 (0h33). 

 Dos 90 registros, cinco não foram aproveitados sendo três por ausência de 

informação sobre aceitação do termo de consentimento e dois por se tratar de 

duplicação (duas entradas com mesmo e-mail de registro). Com relação aos registros 

duplicados, optou-se por validar apenas a primeira entrada de dados. Foram 

analisados, portanto, os dados de 85 questionários (Figura 1). 

A partir das 85 respostas analisadas, observou-se que 67 programas apresentavam 

treinamento em laparoscopia. Os dados foram analisados de forma descritiva dos itens 

de questões abertas, como os dados demográficos, coordenador da residência médica, 

responsável do setor da laparoscopia, treinamento dos residentes, preceptores dos 

serviços, currículo de laparoscopia, planejamento e custos de um futuro laboratório e 

opinião sobre ensino em laparoscopia. 

Os 18 serviços sem treinamento em laparoscopia responderam sobre a sua 

localização e sobre planejamento futuro de treinamento em laboratório, custos e opinião 

sobre ensino em laparoscopia (Anexo 3). 
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Figura 1. Fluxograma de respostas dos questionários enviados aos Programas de 

Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia (PRMGO) no Brasil 

 

 

212 PRMGO 

186 PRMGO 

175 PRMGO 
contatados 

90 respostas 
(51,4%)  

18 PRMGO sem 
treinamento em 

laparoscopia 

67 PRMGO com 
treinamento em 

laparoscopia 

3 não assinaram TCLE 2 duplicações 

11 não foi possível contato 

26 INATIVOS 
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1. Dados demográficos 

Sobre a localização dos 67 programas de Residência Médica de Ginecologia e 

Obstetrícia (PRMGO) com treinamento em laparoscopia, 63 programas responderam 

(total de resposta) e 4 não responderam essa questão (sem resposta), como descrito na 

Tabela 1. A Tabela 2 mostra a distribuição dos programas de acordo com as regiões do 

país. 

Observa-se maior concentração dos Programas com treinamento de 

laparoscopia na região Sudeste (50%) e principalmente nas capitais São Paulo (15,9%), 

Belo Horizonte (7,9%) e Rio de Janeiro (6,4%), totalizando 30,2% dos programas 

concentrados nas capitais do Sudeste. Em seguida, localizam-se na região Nordeste 

(21,9%) sendo concentradas também nas capitais, Fortaleza (4,8%), Natal (3,2%), 

Recife (3,2%), Salvador (3,2%) e João Pessoa (1,6%), totalizando 15,9% nas capitais 

nordestinas. Em terceiro lugar, encontram-se na região Sul (14,1%), sendo 

concentrados também nas capitais (6,4%). (Tabelas 1 e 2). 

A Figura 2 mostra os 90 programas, distribuídos demograficamente. Os 18 

PRMGO sem treinamento em laparoscopia responderam sobre a localização da 

instituição. Assim, na Figura 3, demonstra-se a distribuição geográfica dos programas 

com e sem treinamento em laparoscopia. 
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Tabela 1. Localização (cidade) dos programas Residência Médica de Ginecologia 

e Obstetrícia (PRMGO) com treinamento em laparoscopia 

Cidade Número de PRMGO Percentual 

São Paulo 10 15,9 

Belo Horizonte 5 8,0 

Rio de janeiro 4 6,4 

Fortaleza 3 4,8 

Porto Alegre 3 4,8 

Brasília 2 3,2 

Campinas 2 3,2 

Maringá 2 3,2 

Natal 2 3,2 

Recife 2 3,2 

Salvador 2 3,2 

Santa Maria 2 3,2 

Santos 2 3,2 

Anápolis 1 1,6 

Belém 1 1,6 

Botucatu 1 1,6 

Bragança Paulista 1 1,6 

Campina Grande 1 1,6 

Campo Grande 1 1,6 

Catanduva 1 1,6 

Caxias do Sul 1 1,6 

Cuiabá 1 1,6 

Curitiba 1 1,6 

Ipatinga 1 1,6 

João Pessoa 1 1,6 

Limeira 1 1,6 

Macapá 1 1,6 

Maceió 1 1,6 

Manaus 1 1,6 

Palmas 1 1,6 

Pelotas 1 1,6 

Santo André 1 1,6 

São Luiz 1 1,6 

Uberaba 1 1,6 

Vitória da Conquista 1 1,6 

N (total de respostas)  63 
 

Sem resposta 4 
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Tabela 2. Localização (região do país) dos programas Residência Médica de 

Ginecologia e Obstetrícia (PRMGO) com treinamento em laparoscopia 

Região Número de PRMGO Percentual 

Sudeste  32 50,0 

Nordeste  14 21,9 

Sul  9 14,1 

Centro-Oeste 6 9,4 

Norte  2 3,2 

N (total de respostas)  63 
 

Sem resposta 4 
 

 

Figura 2. Distribuição Demográfica dos 90 Programas de Residência Médica 

avaliados 
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Figura 3. Distribuição Demográfica dos 90 PRMGO onde há ou não treinamento de 

laparoscopia 

 

 

2. Dados sobre o Coordenador do Programa de Residência Médica de 

Ginecologia e Obstetrícia 

Sobre a idade e sexo dos Coordenadores dos PRMGO, obtiveram-se 67 

respostas, sendo a média de idade 45,4 anos, com predominância do sexo masculino 

(Tabela 3). Nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte, os coordenadores são, na maioria 

dos programas, do sexo feminino  
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Tabela 3. Idade e sexo dos coordenadores dos PRMGO por região do Brasil 

  Idade Sexo 

Região 

 

N 

 

Média 

 

DP 

 

Mínimo 

 

Mediana 

 

Máximo 

 

Feminino  

N (%) 

Masculino 

N (%) 

Sudeste 
  
 

32 
 
 

43,5 
 
 

7,4 
 
 

29 
 
 

42,5 
 
 

68 
 
 

8 
(25%) 

24 
(75%) 

Nordeste 
 
 

14 
 
 

46,2 
 
 

9,5 
 
 

34 
 
 

45,5 
 
 

69 
 
 

6 
(42,9%) 

8 
(57,1%) 

Sul 
 
 

9 
 
 

48,9 
 
 

14,5 
 
 

31 
 
 

53 
 
 

73 
 
 

5 
(55,6%) 

4 
(44,4%) 

Centro-Oeste 
 
 

6 
 
 

51,5 
 
 

13,0 
 
 

39 
 
 

47,5 
 
 

72 
 
 

4 
(66,7%) 

2 
(33,3%) 

Norte 
 
 

3 
 
 

44,3 
 
 

9,0 
 
 

34 
 
 

49 
 
 

50 
 
 

2 
(66,7%) 

0 
 
 

N/I 
 
 

3 
 
 

41 
 
 

16,6 
 
 

29 
 
 

34 
 
 

60 
 
 

1 
(33,3%) 

3 
(100%) 

TOTAL 
 
 

67 
 
 

45,4 
 
 

10,0 
 
 

29 
 
 

44 
 
 

73 
 
 

25 
(37,3%) 

42 
(62,7%) 

N/I Não identificado região demográfica; DP= desvio-padrão 

 

Na Tabela 4 são mostradas as respostas referentes ao coordenador dos 

PRMGO.  A questão 1 (Q1) era: O Sr.(a). faz laparoscopia em seu serviço ou clínica 

privada? 

Quanto a essa questão, observa-se que 25 (37,3%) Coordenadores dos 

Programas de Residência Médica realizam ativamente laparoscopia no Serviço ou em 

clínica privada, 11 (16,4%) realizam laparoscopia com outro profissional habilitado e 31 

(46,3%) não fazem laparoscopia (Tabela 4-Q1). 

 As questões 2 e 3 foram aplicadas para os coordenadores que responderam SIM 

na questão 1 (Q2. Há quantos anos o(a) Sr. (a) faz laparoscopia? Q3. Quantas cirurgias 

laparoscópicas o(a) Sr. (a) realiza por ano?). 



24 
 

Observou-se que 10 (30,3%) atuam há mais de 15 anos, 11 (33,3%) atuam entre 

10 e 15 anos e 6 (18,2%) atuam há menos de 5 anos (Tabela 4-Q2). Na questão 3 

(Q3), observa-se que 81,8% deles realizam mais de 15 cirurgias por ano, e que 18,2% 

dos preceptores realizam menos de 15 procedimentos por ano (Tabela 4-Q3).  

 

 

Tabela 4. Questões sobre a atuação em laparoscopia do coordenador do PRMGO  

 
SE 

N (%) 
NE 

N (%) 
S 

N (%) 
CO 

N (%) 
N 

N (%) 
N/I 

N (%) 
Total 
N (%) 

Q1. O(A) Sr.(a) faz laparoscopia em seu serviço ou clínica privada? 

SIM, eu mesmo 
realizo as 
laparoscopias 
 
 

14 
(43,8%) 

 

4 
(28,6%) 

3 
(33,3%) 

2 
(33,3%) 

1 
(33,3%) 

1 
(33,3%) 

25 
(37,3%) 

SIM, eu faço as 
laparoscopias com 
outro profissional 
habilitado 

6 
(18,8%) 

2 
(14,3%) 

0 
 
 

1 
(16,7%) 

1 
(33,3%) 

1 
(33,3%) 

11 
(16,4%) 

 NÃO  
12 

(37,5%) 
8 

(57,1%) 
6 

(66,7%) 
3 

(50%) 
1 

(33,3%) 
1 

(33,3%) 
31 

(46,3%) 

TOTAL 
32 

(100%) 
14 

(100%) 
9 

(100%) 
6 

(100%) 
3 

(100%) 
3 

(100%) 
67 

(100%) 

Q2. Há quantos anos o(a) Sr.(a) faz laparoscopia? 

menos de 5 anos 
 

2 
(10,5%) 

1 
(16,7%) 

0 
 
 

0 
 
 

1 
(100%) 

2 
(100%) 

6 
(18,2%) 

entre 5 e 10 anos 
 

4 
(21,1%) 

1 
(16,7%) 

1 
(33,3%) 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

6 
(18,2%) 

entre 10 e 15 anos 
8 

(42,1%) 
1 

(16,7%) 
1 

(33,3%) 
1 

(50%) 

0 
 
 

0 
 
 

11 
(33,3%) 

mais de 15 anos 
5 

(26,3%) 
3 

(50%) 
1 

(33,3%) 
1 

(50%) 

0 
 
 

0 
 
 

10 
(30,3%) 

TOTAL 
19 

(100%) 
6 

(100%) 
3 

(100%) 
2 

(100%) 
1 

(100%) 
2 

(100%) 
33 

(100%) 

Q3. Quantas cirurgias laparoscópicas o(a) Sr.(a) realiza por ano? 

menos que 5 
1 

(5,3%) 
1 

(16,7%) 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

2 
(6,1%) 

entre 5 e 10 
0 
 

1 
(16,7%) 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
(50%) 

2 
(6,1%) 
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entre 10 e 15 
0 
 
 

1 
(16,7%) 

1 
(33,3%) 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

2 
(6,1%) 

mais do que 15 
18 

(94,7%) 
3 

(50%) 
2 

(66,7%) 
2 

(100%) 
1 

(100%) 
1 

(50%) 
27 

(81,8%) 

TOTAL 
19 

(100%) 
6 

(100%) 
3 

(100%) 
2 

(100%) 
1 

(100%) 
2 

(100%) 
33 

(100%) 

SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificado 

 

3. Dados sobre o Responsável do Setor de Laparoscopia do Programa de 

Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia 

O Coordenador do PRMGO foi questionado sobre o responsável pelo Setor de 

Endoscopia Ginecológica, em específico sobre o programa de laparoscopia (Q4: Há 

quantos anos o responsável pelo serviço faz laparoscopia? Q5: Quantas cirurgias 

laparoscópicas o(a) Sr.(a) realiza por ano?). Dos 67 coordenadores, 19 responderam às 

perguntas sobre o responsável do setor de laparoscopia (Tabela 5). 

Pela questão 4 (Q4), observa-se que 10 (52,5%) fazem laparoscopias há mais de 15 

anos, 3 (15,8%) fazem entre 10 e 15 anos, 3 (15,8%) entre 5 e 10 anos e 1 (5,3%) 

menos de 5 anos. Na Q5 observa-se que 17 (89,5%) fazem mais de 15 cirurgias por 

ano. 

 

Tabela 5. Questões sobre a atuação em laparoscopia do Responsável do Setor de 

Laparoscopia do PRMGO 

 
SE 

N (%) 
NE 

N (%) 
S 

N (%) 
CO 

N (%) 
N 

N (%) 
N/I 

N (%) 
Total 
N (%) 

Q4 Há quantos anos o responsável pelo serviço faz laparoscopia? 

menos de 5 anos 
1 

(14,3%) 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

1 
(5,3%) 

entre 5 e 10 anos 
0 
 
 

1 
(25%) 

1 
(33,3%) 

0 
 
 

0 
 
 

1 
(100%) 

3 
(15,8%) 

entre 10 e 15 anos 
0 
 
 

2 
(50%) 

0 
 
 

0 
 
 

1 
(100%) 

0 
 
 

3 
(15,8%) 
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mais do que 15 anos 
4 

(57,1%) 
1 

(25%) 
2 

(66,7%) 
3 

(100%) 

0 
 
 

0 
 
 

10 
(52,6%) 

não sei 
2 

(28,6%) 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

2 
(10,5%) 

TOTAL 
7 

(100%) 
4 

(100%) 
3 

(100%) 
3 

(100%) 
1 

(100%) 
1 

(100%) 
19 

(100%) 

Q5 Quantas cirurgias laparoscópicas o responsável pelo serviço de laparoscopia faz por 
ano? 

entre 10 e 15 
0 
 

0 
 

1 
(33,3%) 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
(5,3%) 

mais do que 15 
6 

(85,7%) 
4 

(100%) 
2 

(66,7%) 
3 

(100%) 
1 

(100%) 
1 

(100%) 
17 

(89,5%) 

não sei 
1 

(14,3%) 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
(5,3%) 

TOTAL 
7 

(100%) 
4 

(100%) 
3 

(100%) 
3 

(100%) 
1 

(100%) 
1 

(100%) 
19 

(100%) 

SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificada 

4. Sobre os preceptores do serviço da laparoscopia 

Os Coordenadores dos PRMGO foram questionados sobre os preceptores atuantes 

no setor de laparoscopia (Q8: Os preceptores têm qual nível de experiência em 

laparoscopia? Q9: Seus residentes têm um preceptor com nível avançado em 

laparoscopia durante as cirurgias?  Q10: Quantos preceptores participam do 

treinamento dos seus residentes?).  

 Nos 66 serviços com atividade prática em laparoscopia, 59 (89,4%) dos 

preceptores apresentam nível avançado, 6 (9,1%) nível intermediário e 1 (1,5%) nível 

básico. Durante as cirurgias laparoscópicas, 57 (86,4%) têm preceptores de nível 

avançado durante as cirurgias, 7 (10,6%) têm por vezes e 2 (30,3%) não têm preceptor 

de nível avançado durante as cirurgias. Sobre o número de preceptores que participam 

dos treinamentos em laparoscopia, 19 serviços (28,8%) têm 1 a 2 preceptores e 47 

(71,2%) têm mais de 2 preceptores (Tabela 6). 
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Tabela 6. Questionário sobre os preceptores dos PRMGO  

  
SE 
N (%) 

NE 
N (%)   

S 
N (%) 

CO 
N (%) 

N 
N (%) 

N/I 
N (%) 

Total 
N (%) 

Q 8 Os Preceptores têm qual nível de experiência em laparoscopia? 

Básico (menos de 2 anos de 
experiência, ou até 15 
laparoscopias como primeiro 
cirurgião) 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

(3,2%) 
     

(1,5%) 

Intermediário (de 2 a 5 anos 
de experiência, ou de 15 a 30 
laparoscopias como primeiro 
cirurgião) 

2 1 0 0 2 1 6 

(6,5%) (7,1%) 
  

(66,7%) (33,3%) (9,1%) 

Avançado (mais de 5 anos de 
experiência, ou mais de 30 
laparoscopias como primeiro 
cirurgião) 

28 13 9 6 1 2 59 

(90,3%) (92,9%) (100%) (100%) (33,3%) (66,7%) (89,4%) 

TOTAL 31 14 9 6 3 3 66 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

Q9 Seus residentes têm um preceptor com nível avançado em laparoscopia durante as 
cirurgias? 

SIM, na maioria das vezes 28 12 7 6 1 3 57 

   (90,3%) (85,7%) (77,8%) (100%) (33,3%) (100%) (86,4%) 

SIM, em parte das vezes 3 1 2 0 1 0 7 

   (9,7%) (7,2%) (22,2%) 
 

(33,3%) 
 

(10,6%) 
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SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificado 

 

 

 

5. Dados sobre o treinamento dos Residentes nos Programas de Residência 

Médica de Ginecologia e Obstetrícia  

 

5.1 Dentro do Centro Cirúrgico  

Os Coordenadores dos PRMGO responderam sobre o contato dos residentes com 

cirurgia laparoscópica durante o programa de residência médica (Tabela 7 – Q6: Seus 

residentes têm contato com cirurgia laparoscópica na residência?). Os 67 

coordenadores responderam que, quase a totalidade (98,5%) tem contato com 

pacientes submetidos à cirurgia laparoscópica. Apenas 1 dos programas tem contato 

apenas teórico (sem pacientes) com a laparoscopia.  

Dos 66 programas com contato com pacientes (Tabela Q7: Seus residentes 

participam ativamente da cirurgia laparoscópica na residência? (marque todas as que 

se aplicam), em 27 (40,9%) o residente participa como cirurgião durante cirurgias 

laparoscópicas, em 49 (74,2%) como auxiliar e em 35 (53%) como instrumentador ou 

câmera. Nesses 66 programas, os residentes participam em diferentes posições 

NÃO 0 1 0 0 1 0 2 

   
 

(7,1%) 
  

(33,3%) 
 

(3,0%) 

TOTAL 31 14 9 6 3 3 66 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 100%) 

Q10 Quantos preceptores participam do treinamento dos seus residentes? 

1 a 2 9 3 1 3 1 2 19 

   29,0% 21,4% 11,1% 50% 5% 66,7% 28,8% 

mais do que 2 22 11 8 3 2 1 47 

   71% 78,6% 88,9% 50% 66,7% 33,3% 71,2% 

TOTAL 31 14 9 6 3 3 66 

   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



29 
 

durante a cirurgia (o coordenador poderia marcar todas as respostas que se aplicam ao 

serviço). 

Sobre os residentes de terceiro ano (R3), os Coordenadores dos 66 programas 

com treinamento no Centro Cirúrgico responderam que em 29 (43,9%) os residentes do 

3º ano participam de 11 ou mais cirurgias laparoscópicas por ano, 28 (42,4%) entre 6 e 

10 e 9 (13,6%) de 9 casos por ano (Tabela 7 - Q11: Seus residentes de 3º ano 

participam de quantas cirurgias laparoscópicas por ano?). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Sobre o contato dos residentes com a laparoscopia no PRMGO 

  
SE 

N (%) 

NE 

N (%) 

S 

N (%) 

CO 

N (%) 

N 

N (%) 

N/I 

N (%) 

TOTAL 

N (%) 

Q6 Seus residentes têm contato com cirurgia laparoscópica na residência? 

SIM, sem 

pacientes 
1 0 0 0 0 0 1 

   (3,1%) 
     

(1,5%) 

SIM, com 

pacientes 
31 14 9 6 3 3 66 

   (96,9%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (98,5%) 

TOTAL 32 14 9 6 3 3 67 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

Q7 Seus residentes participam ativamente da cirurgia laparoscópica na residência? 

(marque todas as que se aplicam) 

SIM, como 

cirurgião 
15 6 4 2 0 0 27 



30 
 

   (48,4%) (42,9%) (44,4%) (33,3%) 
  

(40,9%) 

SIM, como 

auxiliar 
22 11 8 6 0 2 49 

  (71%) (78,6%) (88,9%) (100%) 
 

(66,7%) (74,2%) 

SIM, como 

instrumentador 
13 9 4 3 3 3 35 

ou câmera (41,9%) (64,3%) (44,4%) (50%) (100%) (100%) (53%) 

TOTAL 31 14 9 6 3 3 66 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

Q11 Seus residentes de 3º ano participam de quantas cirurgias laparoscópicas por 

ano? 

1 e 5 6 1 0 0 0 2 9 

   (19,4%) (7,1%) 
   

(66,7%) (13,6%) 

6 e 10 13 7 5 2 1 0 28 

   (41,9%) (50%) (55,6%) (33,35%) (33,35%) 
 

(42,4%) 

11 ou mais 12 6 4 4 2 1 29 

   (38,7%) (42,7%) (44,4%) (66,7%) (66,7%) (33,3%) (43,9%) 

TOTAL 31 14 9 6 3 3 66 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificado 

 

 

5.2 No laboratório ou Centro de Treinamento fora do Centro Cirúrgico 

Na Tabela 8, observa-se que dos 66 programas com treinamento prático em 

laparoscopia, 26 (39,4%) têm treinamento em laparoscopia fora do Centro Cirúrgico 

sem contato com pacientes durante o treinamento. 

 

Tabela 8. Q12: O serviço tem treinamento em laparoscopia fora do centro 

cirúrgico (sem a participação de paciente)? 

 
SE 

N (%) 

NE 

N (%) 

S 

N (%) 

CO 

N (%) 

N 

N (%) 

N/I 

N (%) 

Total 

N (%) 

SIM 15 6 2 2 1 0 26 
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   (48,4%) (42,7%) (22,2%) (33,3%) (33,3%) 
 

(39,4%) 

NÃO 16 8 7 4 2 3 40 

   (51,6%) (57,1%) (77,8%) (66,75) (66,7%) (100%) (60,6%) 

TOTAL 31 14 9 6 3 3 66 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificado 

  

Na Tabela 9 (Q14: O laboratório tem caixa preta ou algum outro simulador físico?   

Q15: Quantas horas de treinamento em caixa preta por ano? Q16: Há preceptor 

acompanhando o treinamento em caixa preta?) observa-se total de 26 serviços com 

treinamento em laboratório ou Centro de Treinamento (fora do Centro Cirúrgico). Destes 

26 serviços, 23 (88,5%) têm caixa preta ou algum simulador físico para treinamento dos 

residentes.  

 Dos mesmos 26 serviços com treinamento fora do Centro Cirúrgico, 14 

responderam sobre horas de treinamento em caixa preta por ano. Desses, 7 (50%) têm 

treinamento por 16 e 28 horas por ano e 5 (35,7%) têm entre 30 e 100 horas por ano. 

 Os serviços foram questionados sobre a presença de preceptor durante os 

treinamentos e dos 23 serviços com caixa preta, observa-se que 21 (91,3%) têm 

preceptor presente durante o treinamento 

 

Tabela 9. Sobre o treinamento no laboratório com caixa preta ou simulador físico 

  
SE 
N (%) 

NE 
N (%) 

S 
N (%) 

CO 
N (%) 

N 
N (%) 

N/I 
N (%) 

Total 

Q14 O laboratório tem caixa preta ou algum outro simulador físico? 

SIM 15 5 2 1 0 0 23 

   (100%) (83,3%) (100%) (50%) 
  

(88,5%) 

NÃO 0 1 0 1 1 0 3 

   
 

(16,7%) 
 

(50%) (100%) 
 

(11,5%) 

Total 15 6 2 2 1 0 26 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
 

(100%) 

Q15 Quantas horas de treinamento em caixa preta por ano? 

3 horas 1 0 0 0 0 0 1 

   (12,5%) 
     

(7,1%) 

5 horas 1 0 0 0 0 0 1 

   (12,5%) 
     

(7,1%) 

16 horas 2 0 0 0 0 0 2 
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   (25%) 
     

(14,3%) 

20 horas 1 0 1 0 0 0 2 

   (12,5%) 
 

(50%) 
   

(14,3%) 

24 horas 1 1 0 0 0 0 2 

   (12,5%) (25%) 
    

(14,3%) 

28 horas 0 1 0 0 0 0 1 

   
 

(25%) 
    

(7,1%) 

30 horas 1 0 1 0 0 0 2 

   (12,5%) 
 

(50%) 
   

(14,3%) 

100 horas 1 2 0 0 0 0 3 

   (12,5%) (50%) 
    

(21,4%) 

Total 
8 
(100%) 

4 
(100%) 

2 
(100%) 

0 
 

0 
 

0 
 

14 
(100%) 

Q16 Há preceptor acompanhando o treinamento em caixa preta? 

SIM 13 5 2 1 0 0 21 

   (86,7%) (100%) (100%) (100%) 
  

(91,3%) 
NÃO 2 0 0 0 0 0 2 
   (13,3%) 

     
(8,7%) 

Total 15 5 2 1 0 0 23 

   (100%) (100%) (100%) (100%) 
  

(100%) 

SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificado 

 

Dos 26 serviços com treinamento fora do Centro Cirúrgico, 7 (26,9%) usam 

simulador virtual (Tabela 10 -Q17: O laboratório tem Simulador Virtual?), sendo que 

desses, 3 serviços (42,8%) têm mais de 28 horas de treinamento nesses simuladores 

(Tabela 10-Q18: Quantas horas de treinamento em simulador virtual por ano?). Todos 

os 7 serviços com treinamento em simulador virtual têm acompanhamento com 

preceptor (Tabela 10 - Q19: Há preceptor acompanhando o treinamento em simulador 

virtual? 

 

Tabela 10. Sobre o treinamento em laboratório em Simulador Virtual 

  
SE 
N (%) 

NE 
N (%) 

S 
N (%) 

CO 
N (%) 

N 
N (%) 

N/I 
N (%) 

Total 

Q17 O laboratório tem Simulador Virtual? 

SIM 3 2 1 1 0 0 7 

   (20%) (33,3%) (50%) (50%) 
  

(26,9%) 

NÃO 12 4 1 1 1 0 19 

   (80%) (66,7%) (50%) (50%) (100%) 
 

(73,1%) 

Total 15 6 2 2 1 0 26 
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   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
 

(100%) 

Q18 Quantas horas de treinamento em simulador virtual por ano? 

4 horas 1 0 0 0 0 0 1 

   (33,3%) 
     

(14,3%) 

6 horas 1 0 0 0 0 0 1 

   (33,3%) 
     

(14,3%) 

10 horas 0 0 1 0 0 0 1 

   
  

(100%) 
   

(14,3%) 

20 horas 1 0 0 0 0 0 1 

   (33,3%) 
     

(14,3%) 

28 horas 0 1 0 0 0 0 1 

   
 

(50%) 
    

(14,3%) 

48 horas 0 1 0 0 0 0 1 

   
 

(50%) 
    

(14,3%) 

50 horas 0 0 0 1 0 0 1 

   
   

(100%) 
  

(14,3%) 

Total 3 2 1 1 0 0 7 

   (100%) (100%) (100%) (100%) 
  

(100%) 

Q19 Há preceptor acompanhando o treinamento em simulador virtual? 

SIM 3 2 1 1 0 0 7 
   (100%) (100%) (100%) (100%)  

  
(100%) 

Total 3 2 1 1 0 0 7 

   (100%) (100%) (100%) (100%) 
  

(100%) 

SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificado 

 

Dos 26 serviços com treinamento fora do Centro Cirúrgico, apenas 1 (3,8%) tem 

treinamento em cadáver humano, por 20 horas/ano e com acompanhamento de 

preceptor (tabela 11). Esse serviço respondeu ter 20 horas de treinamento em cadáver 

por ano e o treinamento é acompanhado de preceptor (Q24: Quantas horas de 

treinamento em cadáver por ano? Q25: Há preceptor acompanhando o treinamento em 

cadáver?). 

 

Tabela 11. O serviço oferece treinamento em cadáver humano?  

Q23 
 

SE 

N (%) 

NE 

N (%) 

S 

N (%) 

CO 

N (%) 

N 

N (%) 

N/I 

N (%) 

Total 

 

SIM 1 0 0 0 0 0 1 

   (6,7%)      (3,8%) 

NÃO 14 6 2 2 1 0 25 

   (93,3%) (100%) (100%) (100%) (100%)  (96,2%) 
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Total 15 6 2 2 1 0 26 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)  (100%) 

SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificado 

 

Dos 26 serviços com treinamento fora do Centro Cirúrgico, 25 responderam 

(Q20: O serviço oferece treinamento em animais? Q21: Quantas horas de treinamento 

em animais por ano?). Dos 25 serviços, apenas 6 (24%) há treinamento em animais. 

Desses, 3 (50%) têm treinamento por mais de 16 horas e 3 (50%) têm por menos de 16 

horas (Tabela12). 

Todos os 6 serviços responderam ter acompanhamento de preceptores (Q22: Há 

preceptor acompanhando o treinamento em animais?). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12. Sobre o treinamento em laboratório com animais 

  
SE 
N (%) 

NE 
N (%) 

S 
N (%) 

CO 
N (%) 

N 
N (%) 

N/I 
N (%) 

Total 
N (%) 

Q20 O serviço oferece treinamento em animais? 

SIM 6 0 0 0 0 0 6 

   (40%) 
     

(24%) 

NÃO 9 5 2 2 1 0 19 

   (60%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
 

(76%) 

Total 15 5 2 2 1 0 25 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
 

(100%) 

Q21 Quantas horas de treinamento em animais por ano? 

5 1 0 0 0 0 0 1 

   (16,67%) 
     

(16,67%) 

6 1 0 0 0 0 0 1 

   (16,67%) 
     

(16,67%) 

8 1 0 0 0 0 0 1 
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   (16,67%) 
     

(16,67%) 

16 1 0 0 0 0 0 1 

   (16,67%) 
     

(16,67%) 

16-20 1 0 0 0 0 0 1 

   (16,67%) 
     

(16,67%) 

60 1 0 0 0 0 0 1 

   (16,67%) 
     

(16,67%) 

Total 6 0 0 0 0 0 6 

   (100%) 
     

(100%) 

SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificado 

 

5.3  Sobre o Cenário de Treinamento 

Dos 26 serviços com treinamento fora do Centro Cirúrgico, 20 (76,9%) têm 

laboratório ou Centro de Treinamento próprio e 6 (23,1%) têm Centro de treinamento ou 

laboratório em parceria fora da instituição (Tabela 13).  

 

 

 

 

Tabela 13. Quanto ao laboratório de treinamento fora do centro cirúrgico: 

Q13 SE NE S CO N N/I Total 

é da nossa Instituição 10 6 2 1 1 0 20 

   (66,7%) (100%) (100%) (50%) (100%)  (76,9%) 

é de um centro parceiro fora 
 da nossa instituição 

5 
(33,3%) 

0 0 1 
(50%) 

0 0 6 
(23,1%) 

Total 15 6 2 2 1 0 26 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)  (100%) 

SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificado 

 

A questão 30 (Tabela 14) avalia se o serviço planeja montar um laboratório ou 

local de treinamento nos próximos 3 anos.  Houve 52 respostas a essa questão, dos 

serviços com ou sem treinamento em laparoscopia. Das 85 respostas, 20 serviços já 

apresentavam laboratório próprio, portanto, dos 65 serviços sem laboratório restantes, 

52 responderam à questão, desses 15 (28,9%) têm planejamento de montar local de 
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treinamento nos próximos 3 anos, 15 (28,9%) não têm planejamento de montar 

laboratório e 22 (42,3%) talvez planejem montar um laboratório (Tabela 14).   

 

Tabela 14. O serviço planeja montar um laboratório ou local para treinamento nos 

próximos 3 anos (Q30)? 

Q30 
 
 

SE 

N (%) 

NE 

N (%) 

S 

N (%) 

CO 

N (%) 

N 

N (%) 

N/I 

N (%) 

Total 

 

 

SIM 7 3 1 2 2 0 15 

   (30,4%) (30%) (11,1%) (50%) (66,7%)  (28,9%) 

NÃO 5 3 4 2 0 1 15 

   (21,7%) (30%) (44,4%) (50%)  (33,3%) (28,9%) 

Talvez 11 4 4 0 1 2 22 

   (47,8¨%) (40%) (44,4%)  (33,3%) (66,7%) (42,3%) 

Total 23 10 9 4 3 3 52 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificado 

 

 A questão 31 (Tabela 15) avalia a estimativa dos coordenadores sobre custos 

para montar um laboratório de treinamento em laparoscopia. Dezoito (52,9%) estima 

gastar 50 mil reais, 8 (23,4%) mais de 50 mil reais e 8 (23,5%) não sabem estimar 

custo.  

 

Tabela 15. Quanto o(a) Sr.(a) estima o custo da montagem de um laboratório para 

treinamento em laparoscopia (Q31)? 

Q31 
 

SE 

N (%) 

NE 

N (%) 

S 

N (%) 

CO 

N (%) 

N 

N (%) 

N/I 

N (%) 

Total 

 

até 50 mil 8 4 4 1 0 1 18 

   57,4 50 80 33,3  50 52,9 

mais de 50 mil 4 3 0 1 0 0 8 

   28,6 37,5  33,3   23,5 

não sei 2 1 1 1 2 1 8 

   14,3 12,5 20 33,3 100 50 23,5 

Total 14 8 5 3 2 2 34 

   100 100 100 100 100 100 100 

SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificado 
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5.4  Sobre o currículo de treinamento em laparoscopia no Programa de 

Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia 

 

Os 26 serviços com treinamento em laparoscopia fora do Centro Cirúrgico 

responderam sobre o currículo (Q26: O treinamento em laboratórios faz parte do 

currículo formal do residente? Q27: O residente tem períodos reservados dentro da 

grade horária da residência médica para o treinamento em laboratório? Q28: O 

residente tem quantas horas de treinamento formal em laboratório por ano? Q29: O 

residente é avaliado após o treinamento em laboratório?).  

Um total de 21 serviços (80,8%) apresentam treinamento em laboratório como parte 

formal no currículo da residência. Em 16 serviços (61,5%) há períodos reservados 

dentro da grade horária da residência médica para o treinamento em laboratório. O 

residente tem de treinamento em 12 serviços (46,2%) com mais de 20 horas de 

treinamento formal em laboratório por ano (Tabela 16). 

Os 26 programas responderam como é realizada a avaliação do treinamento em 

laparoscopia, 10 serviços (38,5%) não avaliam o treinamento no laboratório, 7 (26,9%) 

avaliam de forma subjetiva, 8 (30,8%) avaliam de forma objetiva e subjetiva, e 1 (3,9%) 

avalia de forma objetiva (Tabela 16).  

 

Tabela 16. Sobre o currículo de treinamento dos residentes  

  
SE 
N (%) 

NE 
N (%) 

S 
N (%) 

CO 
N (%) 

N 
N (%) 

N/I 
N (%) 

Total 
 
 

Q 26 O treinamento em laboratórios faz parte do currículo formal do residente? 

SIM 11 6 1 2 1 0 21 

   (73,3%) (100%) (50%) (100%) (100%) 
 

(80,8%) 

NÃO, é opcional 4 0 1 0 0 0 5 

   (26,7%) 
 

(50%) 
   

(19,2%) 

Total 15 6 2 2 1 0 26 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
 

(100%) 

Q27 O residente tem períodos reservados dentro da grade horária da residência 
médica para o treinamento em laboratório? 

SIM 9 5 1 1 0 0 16 
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   (60%) (83,3%) (50%) (50%) 
  

(61,5%) 

NÃO 6 1 1 1 1 0 10 

   (40%) (16,7%) (50%) (50%) (100%) 
 

(38,5%) 

Total 15 6 2 2 1 0 26 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
 

(100%) 

  Q28 O residente tem quantas horas de treinamento formal em laboratório POR 
ANO? 

menos de 5 horas 4 0 1 1 0 0 6 

   (26,7%) 0 (50%) (50%) 0 
 

(23,1%) 

entre 15 e 20 horas 3 0 0 0 0 0 3 

   (20%) 
     

(11,5%) 

entre 5 e 15 horas 3 0 1 0 1 0 5 

   (20%) 
 

(50%) 
 

(100%) 
 

(19,2%) 

entre 20 e 30 horas 3 3 0 0 0 0 6 

   (20%) (50%) 
    

(23,1%) 

Mais do que 30 horas 2 3 0 1 0 0 6 

   (13,3%) (50%) 
 

(50%) 
  

(23,1%) 

Total 15 6 2 2 1 0 26 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
 

(100%) 

Q29 O residente é avaliado após o treinamento em laboratório? 

SIM,  
utilizamos avaliação 

5 1 0 1 0 0 7 

subjetiva   (33,3%) (16,7%) 
 

(50%) 
  

(26,9%) 

SIM,  
utilizamos avaliação 

0 1 0 0 0 0 1 

objetiva 
 

(16,7%) 
    

(3,9%) 

SIM,  
utilizamos avaliação  

5 3 0 0 0 0 8 

subjetiva E objetiva  (33,3%) (50%) 
    

(30,8%) 

NÃO 5 1 2 1 1 0 10 

   (33,3%) (16,7%) (100%) (50%) (100%) 
 

(38,5%) 

Total 15 6 2 2 1 0 26 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
 

(100%) 

SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificado 

 

 

Os 67 serviços com treinamento em laparoscopia responderam sobre a importância 

de ter treinamento em laparoscopia no laboratório antes do residente entrar em 
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cirurgias com pacientes, observando-se que 65 (97%) responderam acreditar ser 

importante o treinamento no laboratório e 2 (3%) responderam não ser importante 

(Tabela 17 -Q32). Dos 67 serviços, 58 (86,6%) responderam “SIM” sobre a necessidade 

de os residentes serem avaliados objetivamente sobre a sua aptidão em laparoscopia 

antes de realizar uma laparoscopia no paciente (Tabela 17-Q37). 

 Ainda responderam sobre a importância de ter um laboratório de treinamento em 

laparoscopia na Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia e 49 (73,1%) 

responderam ser “Muito importante”, 16(23,9%) ser “Importante” e 2(3,0%) ser “Pouco 

importante” (Tabela 17 – Q33). 

 Em 67 (100%) serviços os coordenadores opinaram que o treinamento em 

laboratório deveria ser realizado na residência médica (Tabela 18 -Q36), e ainda 64 

(95,5%) responderam que o treinamento em habilidade laparoscópica deve ser 

oferecido em local específico e equipado para o propósito (Tabela 17 -Q34). 

Por fim, 65 (97%) serviços opinaram que deveria haver um consenso nacional 

sobre educação em cirurgia laparoscópica na Residência Médica de Ginecologia e 

Obstetrícia (Tabela 17 -Q36). 

 

 

 

 

Tabela 17. Opinião dos Coordenadores dos PRMGO sobre o treinamento em 

laparoscopia 

  
SE 
N (%) 

NE 
N (%) 

S 
N (%) 

CO 
N (%) 

N 
N (%) 

N/I 
N (%) 

Total 
 

Q32 O Sr.(a) acredita ser importante o treinamento em laparoscopia no 
laboratório, antes do residente entrar em cirurgias com pacientes? 

SIM 30 14 9 6 3 3 65 

   (93,8%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (97%) 

NÃO 2 0 0 0 0 0 2 

   (6,3%) 
     

(3%) 

Todos 32 14 9 6 3 3 67 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

Q33 Qual a importância de um laboratório de treinamento em laparoscopia na 
Residência Médica em Ginecologia? 
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Muito importante 19 12 6 6 3 3 49 

   59,4 85,7 66,7 100 100 100 73,1 

Importante 12 1 3 0 0 0 16 

   37,5 7,14 33,3 
   

23,9 

Pouco importante 1 1 0 0 0 0 2 

   3,1 7,1 
    

3,0 

Todos 32 14 9 6 3 3 67 

   100 100 100 100 100 100 100 

Q34 Na sua opinião, o treinamento de habilidades laparoscópica deve ser 
oferecido em local específico e equipado para o propósito? 

SIM 29 14 9 6 3 3 64 

   (90,6%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (95,5%) 

NÃO 3 0 0 0 0 0 3 

   (9,4%) 
     

(4,5%) 

Todos 32 14 9 6 3 3 67 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

Q35 Na sua opinião, o treinamento em laparoscopia no laboratório deveria ser 
realizado na residência médica? 

SIM 32 14 9 6 3 3 67 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

                        

Todos 32 14 9 6 3 3 67 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
 

Q36 Na sua opinião, deveria haver um consenso nacional sobre a educação em 
cirurgia laparoscópica na Residência médica? 

SIM 31 13 9 6 3 3 65 

   (96,9%) (92,9%) (100%) (100%) (100%) (100%) (97,0%) 

NÃO 1 1 0 0 0 0 2 

   (3,1%) (7,1%) 
    

(3,0%) 

Todos 32 14 9 6 3 3 67 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

Q37 Na sua opinião, os médicos residentes deveriam ser avaliados 
objetivamente sobre sua aptidão em laparoscopia antes de realizar uma 
laparoscopia em paciente? 

SIM 28 12 9 5 2 2 58 

   (87,5%) (85,7%) (100%) (83,3%) (66,7%) (66,7%) (86,6%) 

NÃO 4 2 0 1 1 1 9 

   (12,5%) (14,3%) 
 

(16,7%) (33,3%) (33,3%) (13,4%) 

Todos 32 14 9 6 3 3 67 

   (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

SE=sudeste; NE=nordeste; S=sul; CO=centro-oeste; N=norte, N/I=não identificado 
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 Na Tabela 18 estão descritos 12 comentários ou sugestões dos coordenadores 

da residência médica sobre o tema do ensino em laparoscopia.   

Tabela 18.  Gostaria de deixar algum comentário ou sugestão sobre o tema? 

 

Gostaria de receber o resultado da pesquisa, quando pronta. 

Utilizamos o NAVEG e o IRCAD como centros de treinamento para nossa 

instituição

As cirurgias endoscópicas e minimamente invasivas são o futuro da 

especialidade portanto é extremamente relevante que se faça um planejamento 

para que essas habilidades cirúrgicas sejam desenvolvidas efetivamente nos 

PRM de GO

Gostaria que o Estado estivesse mais atendo sobre o treinamento não só dos 

residentes mas oferecer aos Staffs treinamento continuado para educação 

permanente 

No nosso hospital temos um programa de R4. onde praticam laparoscopia e 

histeroscopia saindo com mais de 40 cirurgias laparoscopias realizadas, 

incluindo histerectomia com sutura laparoscópica da cúpula.  

Infelizmente, apesar de sabermos a importância do treinamento 

videolaparoscópico em laboratório antes de ser in loco, temos um déficit 

orçamentário absurdo. Se tivéssemos a verba para a montagem do laboratório, 

provavelmente reverteríamos em algo mais urgente, como o conserto do nosso 

único ecógrafo :-(

Não me sinto habilitado. 

Temos outras prioridades no momento

Falta oportunidade 

Sugiro vc acrescentar que ferramenta é usada para avaliação (OSATS, GOALS), 

e sobre os exercícios utilizados no treinamento.

Gostaria de saber o resultado da pesquisa. Boa sorte. 

Apesar de vital a formação dos residente em laparoscopia o serviço não deve 

prejudicar a formação “básica” em laparotomia e cirurgias vaginais para que isso 

ocorra

Q38: Gostaria de deixar algum comentário ou sugestão sobre o tema?
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DISCUSSÃO 

 

 Em 2018 no Brasil, enquanto a população brasileira cresceu 6,8 vezes desde 

1920, a população de médicos cresceu 3,7 vezes mais do que o da população no 

mesmo período, totalizando 452.801 médicos (6). E o ensino nas residências médicas 

do Brasil conseguiu acompanhar o crescimento tão acelerado de novos profissionais?  

 No presente estudo analisamos um braço do ensino médico durante a residência 

de Ginecologia e Obstetrícia, a laparoscopia. A laparoscopia dentro das Cirurgias 

Minimamente Invasivas tem crescido, mesmo com a queda no número de cirurgias, e 

está inserida na rotina das cirurgias ginecológicas(8)(15)(33). A laparoscopia faz parte 

da matriz dos programas de Residência Médica, descrita em 2018, que direciona o 

ensino de habilidades técnicas do R1 até o R3. No presente estudo, observamos que 

pelo menos 20% dos PMRGO não oferecem ensino em laparoscopia durante a 

residência no Brasil. 

 Apesar de uma suposição, é intuitivo deduzir que se 20% das residências não têm 

treinamento para laparoscopia, podem existir falhas do ensino em diferentes setores. 

Ao mesmo tempo, se observarmos na última década no Brasil o aumento do número de 

cursos e pós-graduação para ginecologistas em diferentes áreas de atuação, 

deduzimos que as consecutivas falhas no ensino durante a residência médica pode ser 

um dos motivos da presença de serviços de ensino e treinamentos para médicos com a 

residência médica finalizada. 

Os dados são alarmantes e indicam falhas no ensino durante a residência 

médica de Ginecologia e Obstetrícia. Um treinamento completo infere treinamento de 

habilidades técnicas e não técnicas, inserido formalmente no currículo, com avaliação 

objetiva, corpo docente preparado e estrutura para o ensino. No presente estudo, 

coletamos dados sobre demografia, experiência dos preceptores, participação dos 

residentes, cenário de ensino, no intuito de entendermos sobre a qualidade do ensino 

nas residências. 

 Como os médicos recém-formados escolhem a residência que pretendem cursar? 

Entre recém-formados em 2018, a grande maioria (80,2%) pretende fazer residência 
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médica. Nesse grupo, 57,8% têm a intenção de cursar residência em outra escola ou 

instituição que não aquela onde estudou; os outros 22,4% pretendem seguir na mesma 

escola onde concluíram o curso – entre os egressos de escolas públicas, 34% têm essa 

intenção. Já 16% dos entrevistados pretendem iniciar imediatamente a prática médica – 

entre os de escola pública, eles são 22,3%(6). Dos formados em 2018, 44,5% 

pretendiam exercer Medicina na cidade onde nasceram, 20,4% na cidade onde 

concluíram a graduação, 12,7% na mesma cidade onde concluíram a residência 

médica. O local de origem parece ser o principal fixador do médico(6). Não temos 

dados sobre quais são as motivações dos residentes para as escolhas futuras das 

vagas de residência médica no Brasil. Em 2017, um dado inédito e paradoxal na 

formação médica mostrou cerca de 40% das vagas autorizadas de residência médica 

não chegam a ser ocupadas (5).  

 O porquê das vagas oferecidas não serem ocupadas é ainda discutido, porém 

acredita-se que serviços recém credenciados, sem tradição costumam ter menor 

procura; atrasos de financiamento de bolsas para a totalidade de vagas autorizadas; 

inexistência ou insuficiência de preceptores e inadequações do campo de prática levam 

ao cancelamento ou diminuição de vagas autorizadas (6). Em 2017 nos Estados 

Unidos, através do NRMP (National Resident Matching Program) que investiga as 

motivações para escolha dos programas de residência médica nos Estados Unidos, 

verificou-se que 97% dos médicos considera o treinamento cirúrgico em laparoscopia o 

fator mais importante para sua escolha, seguido do treinamento obstetrícia de alto risco 

(84%),  à frente de todas outras alternativas, como reputação de docentes (57%), 

oportunidades de bolsa de estudo (56%) entre outros (34). Talvez, assim como nos 

Estados Unidos, os graduandos brasileiros escolham residências com estruturação em 

laparoscopia, deixando desocupadas vagas abertas em Ginecologia e Obstetrícia pelo 

Brasil, porém ainda não temos dados publicados sobre as preferências dos residentes 

brasileiros. 

 No fim, no Brasil sobram vagas de residência, temos médicos trabalhando sem 

residência médica, e os que optam em realizar a residência cursam com deficiências de 

aprendizado, como na laparoscopia. No presente estudo, encontramos 212 Programas 

de Residência de Ginecologia e Obstetrícia (PRMGO) no Brasil, 12,3% (26) inativos, 



44 
 

assim 87,7% (190) ativos. No Sudeste ficam 61,5% das vagas inativas, ou seja, as 

vagas e estrutura existem, porém sem residentes em treinamento no momento. 

 Em 2017, 58,5% dos residentes inscritos encontravam-se na região sudeste, mais 

da metade de todo o País. Na região Sul, 16%, Nordeste 14,2%, Centro-Oeste 7,2% e 

Norte 4,1% dos residentes inscritos. Somados, Sudeste e Sul reúnem praticamente três 

quartos de todas as vagas de residência médica do País(6). 

 No presente estudo, observou-se que os PRMGO se distribuem de forma desigual 

assim como as outras residências médicas. O Sudeste, a região de maior concentração 

dos PRMGO, somado ao Sul, reúnem 64% dos serviços (Tabela 2), o que aumenta 

ainda mais o déficit em regiões como Norte e Nordeste. Nota-se concentração das 

residências de GO nas capitais de todo o país (Figura 1). 

 Os dados da demografia médica brasileira demonstram os homens como maioria 

entre os médicos, com 54,4% em atividade em 2017, enquanto as mulheres 

representam 45,6%. A diferença, no entanto, vem caindo a cada ano, o que aponta para 

uma crescente feminização da Medicina no País (6). A presença masculina é maior 

conforme aumenta a idade, e com as mulheres acontece o contrário (6). Em todas as 

13 áreas cirúrgicas, ou que envolvem cirurgias, os homens são maioria. Mesmo em 

Cirurgia Geral, que é uma das especialidades básicas, as mulheres ocupam apenas um 

quinto do total (6). No nosso estudo, temos média de idade entre os coordenadores dos 

PRMGO de 45,4 anos, sendo 62,7% do sexo masculino e 37,3% do sexo feminino, 

mantendo o padrão de maioria de homens nas especialidades cirúrgicas (Tabela 3). 

   

 Nos diferentes programas de residência médica, o Coordenador pode estar apto 

ou não a realizar laparoscopia. Assim como pode ser o coordenador simultâneo de um 

setor do serviço, como Obstetrícia, Mastologia, Reprodução Humana ou Endoscopia 

Ginecológica. Dos coordenadores, 46,3% não fazem laparoscopia. Os coordenadores 

que fazem laparoscopia participam de mais de 15 cirurgias laparoscópicas por ano 

(Tabela 4). Esses dados são referentes aos serviços com treinamento em laparoscopia. 

Não conseguimos avaliar, no presente estudo, se os programas sem treinamento em 

laparoscopia apresentavam coordenadores com maior ou menor experiência. Também 

não conseguimos relacionar se ter coordenador ou professores habilitados em 
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laparoscopia aumentam a chance serviço oferecer treinamento em laparoscopia, no 

entanto, acreditamos que essa relação exista e seja natural.  

 Como nem sempre quem coordena o programa é o responsável pelo setor de 

laparoscopia, perguntamos sobre a atuação do responsável pelo ensino em 

laparoscopia do programa de RM e sua atuação em cirurgias laparoscópicas.  A maior 

parte dos chefes do setor de laparoscopia têm nível avançado em laparoscopia, ou 

seja, mais de 5 anos de experiência como primeiro cirurgião ou mais de 30 cirurgias 

laparoscópicas como primeiro cirurgião (Tabelas 5). 

  Assim como os responsáveis pelo ensino em laparoscopia, os preceptores que 

acompanham o treinamento em laboratório e cirurgias têm nível avançado de 

experiência (Tabela 6) e participam frequentemente das cirurgias com os residentes, e 

muitas vezes 1 a 2 preceptores estão presentes nos treinamentos (Tabelas 7). 

 Ao pensar no Residente do 3º ano (R3), momento no qual a matriz de 

competência aumenta as solicitações de ensino em laparoscopia, observamos que 

43,9% dos R3 participam de 11 ou mais cirurgias laparoscópicas por ano; 42,4% de 6 a 

10 e 13,6% participam de apenas 1 a 5 cirurgias laparoscópicas ao ano. Não 

especificamos a posição de participação do R3. Não existe um padrão para atingir 

proficiência em laparoscopia, porém, 86,1% participam de menos de 10 cirurgias, e 10 é 

um número baixo para atingir alguma competência, mesmo para cirurgias de menor 

complexidade. 

 O treinamento fora do centro cirúrgico, seja em uma sala com caixa preta, ou em 

um laboratório ou em centro de treinamento deve ser inserido formalmente no currículo 

e dentro da grade horária da residência médica. Diversos estudos convergem pra essa 

mesma opinião (18)(19)(35)(36). Além disso, deve ser oferecido com constância, 

durante todo o ano, já que treinamentos curtos não mantêm efetivamente o aprendizado 

(23)(35). O estudo com método Delphi realizado em 2015 na América do Norte, 

observou falhas nos currículos no que diz respeito a padronização do currículo de 

laparoscopia, mesmo já existindo várias publicações descrevendo sua necessidade 

(24). A adição de laboratórios traz melhora na aprendizagem do residente e isso deve 

ser inserido formalmente ao currículo. Da mesma forma, a associação de métodos de 

treinamento melhora a aprendizagem(35). Assim, no presente estudo, questionamos 
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sobre o treinamento fora do Centro Cirúrgico (sem participação de pacientes), e em 

apenas 39,9% dos PRMGO, os residentes têm opção de treinar laparoscopia fora do 

Centro Cirúrgico. Ou seja, 60,6% dos PRMGO levam o residente para treinar 

laparoscopia diretamente na paciente, seguindo o método de ver, apreender e ensinar, 

já comprovadamente demonstrado como método com maior curva de aprendizagem e 

de maior risco aos pacientes(35).  

 E como é realizado o treinamento dos residentes nas diferentes instituições? No 

percurso do questionário, perguntamos ativamente sobre a participação direta dos 

residentes com pacientes, uso de laboratórios e a presença de preceptoria durante o 

treinamento e o uso de simuladores. Sabe-se que a presença de laboratório com 

simuladores traz benefícios ao ensino, diminuindo a curva de aprendizado, transferindo 

competência do laboratório para o centro cirúrgico e maior segurança aos pacientes(18) 

(28) . As evidências em educação médica são claras sobre os benefícios do laboratório 

com simuladores físicos, virtuais e animais. 

 O nível de competência é estimado de diferentes formas nos estudos de ensino 

em habilidades técnicas. É aceito pela maioria, tempo de experiência e número de 

procedimentos realizados(29). Nos programas com treinamento em laparoscopia, todos 

os residentes participam ativamente das cirurgias em pacientes, seja como cirurgião, 

auxiliar, câmera ou instrumentador (Tabela 7). 

Sobre 39,9% dos PRMGO com laboratório de treinamento fora do Centro 

Cirúrgico, 76,9% têm laboratório na própria instituição e 23,1% têm um centro de 

treinamento parceiro fora da instituição. Portanto, 23,1% dos residentes precisam se 

deslocar da sua atividade para realizar o treinamento em laboratório. Ao questionarmos 

como estão estruturados os laboratórios de treinamento para os residentes, 88,5% têm 

caixa preta ou simulador físico. Dos 26 serviços com treinamento fora do centro 

cirúrgico (88,5%), apenas 14 serviços informaram por quantas horas ocorre o 

treinamento em caixa preta ou simulador físico. Essa diferença na resposta ou falta de 

resposta pode decorrer do treinamento não estar inserido formalmente ao programa de 

residência, assim não haveria um tempo mínimo para o treinamento dos residentes.  

Dos 23 serviços com treinamento em caixa preta ou simulador virtual, 2 não têm 

preceptor durante o treinamento. Esse fato pode indicar que o treinamento não é parte 
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formal do currículo, ou não há preceptor disponível ou capacitado para o ensino, ou o 

serviço entende não ser necessário o preceptor ao lado durante o treinamento. 

 Sobre as horas de treinamento em caixa preta por ano, 21,4% apresentam mais 

de 100 horas, ou seja, têm alguma regularidade no treinamento. A maior parte dos 

serviços, 91,3%, têm preceptores acompanhando o treinamento. A presença formal de 

preceptor, além de auxiliar no retorno imediato das atividades propostas, permite ao 

preceptor perceber qual residente necessita de maior treinamento antes de 

desempenhar atividade no centro cirúrgico.   

 Observou-se 26,9% têm simulador virtual. Dos serviços com simulador virtual 

100% dos treinamentos são acompanhados de preceptores, 14,3% treinam mais de 100 

horas por ano, ou seja, apresentam alguma regularidade. Apenas 3,8% têm cadáver 

para o treinamento por 20 horas anuais e são 100% das vezes acompanhados de 

preceptores. Em 24% dos PRMGO têm treinamento em animais e 100% das vezes são 

acompanhados de preceptores, nesses serviços apenas 16,7% treinam mais de 60 

horas ao ano.  

 Dos 60,6% dos PRMGO sem treinamento fora do Centro Cirúrgico, ao 

questionados sobre se existe um planejamento para montar um laboratório estruturado 

para ensino em habilidades laparoscópicas nos próximos 3 anos, 28,9% responderam 

não ter planejamento e 42,3% talvez tenham laboratório em 3 anos. Apenas 28,9% 

planejam estruturar laboratório nos próximos 3 anos. Essa informação é alarmante. 

Seja por falta de investimento, informação sobre a importância ou por não existir um 

planejamento de médio prazo dentro dos programas de residência médica, não há uma 

perspectiva de melhora do ensino nos próximos 3 anos. No Canadá em 2015, 

aproximadamente 73% dos programas tinham o ensino formal no laboratório, com 95% 

dos programas com acesso ao laboratório de habilidades técnicas e cerca de 89% dos 

programas apresentavam treinamento de habilidades não técnicas (26). No presente 

estudo dados coletados entre 2019 e 2021, de 4 a 6 anos após o estudo no Canadá de 

2015, estamos falando de um atraso de pelo menos 4 a 6 anos em relação aos 

treinamentos oferecidos na América do Norte em geral. Se pensarmos na falta do olhar 

e do investimento em educação no Brasil atual, o cenário se agrava. 

 Sobre custos para implementação de um laboratório, 23,5% não sabem dizer 
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sobre custo, 52,9% estimam em até 50 mil reais, 23,5% mais de 50 mil reais e 23,5% 

mais de 100mil reais. Nos Estados Unidos a média para a montar laboratório ficou em 

torno de US$11.000 e os recursos lá foram obtidos por empresas, pelos departamentos, 

hospitais, fontes governamentais e doações privadas(37). No Brasil não temos dados 

sobre custos desses laboratórios. 

 Quando questionados sobre a importância do laboratório no treinamento dos 

residentes antes de entrar no Centro Cirúrgico, 97% responderam “SIM”, ser importante 

o treinamento prévio. Sobre a importância do laboratório durante a residência médica, 

73,13% responderam ser muito importante. Na opinião de 95,5% dos coordenadores, o 

treinamento de laparoscopia deve ser oferecido em local específico equipado para o 

propósito. E sobre o treinamento em laboratório ser realizado na residência 100% 

opinou “SIM”. E, finalmente, 97,01% opinaram que dever haver um consenso nacional 

sobre o ensino em cirurgia laparoscópica na Residência Médica. Apesar de 

praticamente haver um consenso nas respostas sobre a necessidade de inserir o 

treinamento no currículo da residência médica, da importância de laboratório 

estruturado e da importância do aprendizado para o residente os serviços como 

demonstrado acima não estão se programando para montar laboratórios.  

 No presente estudo, 100% dos coordenadores de residência colocam que o 

treinamento em laparoscopia no laboratório deveria ser realizado na residência médica. 

Assim como a maioria dos educadores em laparoscopia, que publicaram diversos 

estudos nos quais o treinamento em diferentes modelos de simuladores (caixa preta, 

animais e realidade virtual) é benéfico ao aprendizado (25). 

 Alguns estudos têm buscado investigar melhores formas de implantar currículo, 

avaliar o treinamento de habilidades técnicas e não técnicas nas Residências Médicas, 

alguns deles enviando questionários aos Coordenadores dos serviços. No Estados 

Unidos, obtiveram resposta de 65% de especialistas em laparoscopia na Residência de 

Ginecologia e Obstetrícia; em 2015, no Canada, obtiveram 52% respostas pelos 

responsáveis pela laparoscopia do serviço; em 2019, pela ACOG American College of 

Obstetrics and Gynecologics, 42,3% diretores responderam sobre PRMGO (24)(13). No 

presente estudo, foram enviados 175 questionários aos coordenadores de residência 

médica, obtendo 90 resposta correspondendo a 51,4% de retorno. A taxa de resposta 
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para esse estudo foi considerada satisfatória, e se equipara com as taxas de resposta 

de pesquisas em educação cirúrgica em saúde na literatura (30)(31). Percebemos na 

coleta de dados a dificuldade em conseguir contato com COREME, CNRM, Centros de 

Ensino e pesquisa. Percebemos, também, mudanças frequentes dos coordenadores de 

residência médica durante o ano letivo, podendo ser um dos motivos da falta de 

planejamento a médio e longo prazo da montagem de laboratório nos PRMGO. Na 

percepção subjetiva do presente estudo, muitos coordenadores de diferentes regiões do 

Brasil, confirmaram recebimento do questionário, porém não responderam. Acreditamos 

parte deles sentiram-se desconfortáveis com pesquisas “online” ou perdiam as 

mensagens do “e-mail” ou celular, ou mesmo por não oferecerem treinamento em 

laparoscopia, não se sentiram à vontade ou estimulados a responder o questionário. 

Optamos assim, em manter a coleta por mais tempo a fim de atingir uma taxa 

considerada satisfatória na literatura médica, estudo coletou dados de 2019 a 2021. Ao 

compararmos a proporção já descrita na Demografia Médica de 2018, acreditamos ter 

atingido uma boa distribuição proporcional pelas regiões do Brasil (6). 

 No presente estudo investigamos sobre como os residentes são avaliados durante 

o treinamento. A avaliação objetiva do treinamento em habilidades técnicas e não 

técnicas, traz benefícios ao aprendizado, ao conhecimento e possível triagem de 

residentes que desejam seguir na subespecialização, além de identificar possíveis 

falhas de ensino ou aprendizagem. Assim, questionamos os serviços sobre a avaliação 

do treinamento do laboratório, e 85,6% dos serviços opinaram ser “SIM” importante os 

residentes serem avaliados objetivamente. No Brasil, as habilidades técnicas e não 

técnicas na laparoscopia durante a residência são avaliadas de forma subjetiva, com 

avaliação e validade desconhecida e de baixa confiabilidade. O OSATS (Objective 

Structured Assessment of Technical Skill), GOALS (Global Operative Assessment of 

Laparoscopic Skills) e OSA-LS (Objetive Structured Assessment of Laparoscopic 

Salpingectomy) são questionários validados para a avaliação objetiva do treinamento. 

Embora muitos cirurgiões experientes acreditem ser capazes de julgar performances 

técnicas, quando a avaliação não tem critérios específicos, geralmente não é confiável 

(1). A adoção de padronização do treinamento com avaliação objetiva e validada com 

inserção formal no currículo deve ser considerada(13)(35)(36). A avaliação do 
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desempenho ajuda a homogeneizar o ensino. A quantidade de exercícios e tempo de 

treinamento podem não ser suficientes para todos os cirurgiões aprendizes, podendo 

gerar treinamento heterogêneo. Um currículo adequado segue então programas já 

validados. 

 No Brasil, o presente estudo detectou que 80,8% dos treinamentos em laboratório 

são parte formal do currículo da residência ao longo do programa de residência médica 

de GO. A implementação do currículo nacional padronizado seria essencial, porém 

requer reorganização estrutural e de pessoas. O currículo nacional deve abranger 

padrão validado para aquisição de conhecimento teórico, de competências em 

habilidades técnicas e não técnicas, e por fim avaliação objetiva no intuito de observar 

quem necessita maior treinamento e quem está capacitado a realizar a prática no 

Centro Cirúrgico, trazendo maior segurança ao binômio médico-paciente. Deve ser 

inserido formalmente ao horário de funcionamento da residência médica.  

 A presença de testes e avaliações como as citadas OSATS, GOALS, OSA-LS e na 

América do Norte o FSL (Fundamentals of Laparoscopy Surgery) são motivadores para 

aprendizagem e podem encorajar os residentes a estudar por conta própria para 

participar de oportunidades educacionais disponíveis(23). O residente ao adentrar o 

centro cirúrgico deve se sentir competente pra realizar a cirurgia e transferir seu 

conhecimento ao ambiente real (31). 

 Seguindo a necessidade de individualização do processo de aprendizagem 

algumas instituições Norte Americanas implantaram programa flexível de treinamento 

durante a residência médica com sucesso no aprendizado cirúrgico(20). A Ginecologia 

e Obstetrícia têm várias subespecialidades. Há formas de os residentes começarem a 

aprimorar essas habilidades cirúrgicas e clínicas para focar em suas áreas de interesse 

durante a residência(20). Nesse currículo, observou-se que o contato precoce com as 

subespecialidades é benéfico na formação do profissional.  

 O aumento da tecnologia e o panorama da medicina em constante mudança 

pressionam os médicos residentes. Há uma maior ênfase e especialização da cirurgia 

em técnicas minimante invasivas. A mudança em direção a um rastreamento individual 

pode fornecer um melhor treinamento e atender as necessidades da futura geração de 

residentes em um ambiente de prática clínica cada vez mais desafiador. Na Holanda, 
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Estados Unidos, Espanha e Finlândia já se instalaram currículos individuais de acordo 

com interesse pessoal(22)(23). Na Holanda, foi observada a falta de interesse em 

realizar procedimentos avançados laparoscópicos pelos residentes. Durante a 

residência médica holandesa, observa-se quais residentes selecionar para o início da 

especialização cirúrgica através do treinamento cirúrgico, avaliação objetiva e 

estruturada das habilidades técnicas (22). Embora reconheçamos as diferentes 

residências de Ginecologia e Obstetrícia podem enfrentar desafios na implementação 

desse tipo de currículo, há muitos aspectos a serem utilizados nos  os programas de 

residência para fornecer exposição precoce a área de interesse para todos os 

residentes(20). O treinamento em laboratório com simuladores físicos e virtuais é 

ferramenta comprovada para melhora de competência e pode ajudar a triar interesse na 

área de cirurgias minimante invasivas. Um currículo flexível não exclui, ao término da 

residência, realizar subespecialidade no intuito de atingir conhecimento e competências 

avançadas. 

 No Japão em 2018, foi analisado o currículo dos residentes de cirurgia. Apenas 

7% dos residentes conseguiram completar os 350 casos cirúrgicos obrigatórios para se 

formar e 80% deles identificavam uma especialidade preferida, desejando a 

flexibilização do currículo para focar na subespecialidade(12). 

  As habilidades não técnicas como liderança, comunicação, trabalho em equipe 

devem fazer parte de um currículo completo. Nos Estados Unidos e Canadá, os órgãos 

reguladores recomendam a inserção formal do treinamento habilidades não técnicas. 

Sabe-se que tais habilidades diminuem a morbidade dentro do centro cirúrgico, 

diminuem tempo de ação e trazem consciência da situação nas urgências e 

emergências, gerenciando estresse, auxiliando na tomada de decisão e trazendo maior 

segurança ao paciente(30). No Brasil, não temos dados sobre treinamento direcionado 

às habilidades não técnicas. Apesar da matriz de competência inserir alguns conceitos 

referentes às habilidades não técnicas, essas não estão colocadas diretamente como 

objetivo a ser atingido.  

 A avaliação de competência deve ser feita durante a residência. Os educadores 

devem estar atentos ao impacto da avaliação na aprendizagem, aos potenciais efeitos 

indesejados da avaliação, às limitações de cada método e à cultura prevalente do 
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programa em que a avaliação está ocorrendo(2). A decisão sobre a formalização da 

avaliação é desafiadora, uma vez que o educador acaba sendo avaliado indiretamente. 

Receber um resultado da avaliação negativo deveria ser considerado motivacional no 

programa, a fim de buscar melhorias. No Brasil, temos o TPI sendo realizado 

longitudinalmente, porém não atinge todos os programas de residência e não existe 

uma publicação de como está a educação na residência médica de Ginecologia e 

Obstetrícia no Brasil até o momento. Tem um livro da febrasgo recente sobre isso, 2022 

 O ensino em cirurgia laparoscópica no Brasil apresenta lacunas e falhas 

resultando em uma lenta evolução da técnica (3). Alguns fatores podem ser 

considerados: 1) Desinformação sobre o método mesmo para especialistas 2) Contexto 

profissional de deterioração socioeconômica do médico desestimula investir em 

atualização 3) Alto custo dos equipamentos muitas vezes custeados pelo próprio 

médico 4) Falta de conhecimento organizacional e estrutural sobre o método 5) 

Autossuficiência e conservadorismo de cirurgiões 6) Deficiência dos cursos de 

residência médica 7) Preparo dos professores 8) Estrutura curricular específica com 

estrutura física adequada 9) barreiras financeiras, restrição de tempo, falta de cirurgiões 

qualificados e disponíveis para ensinar e orientar os residentes 8) A insatisfação sobre 

a aprendizagem pelos residentes é barreira para incorporação de procedimentos 

laparoscópicos (3). 

 Devemos ter consciência por fim, que a competência cirúrgica envolve a 

combinação de conhecimento, habilidades técnicas, tomada de decisão, habilidade de 

comunicação e habilidade de liderança. A aquisição da competência ocorrerá quanto for 

maior a exposição a diferentes métodos de aprendizagem, desde aulas teóricas, 

vídeos, e-learning, laboratório com caixa preta, com animais, simuladores e por fim o 

centro cirúrgico. As habilidades adquiridas devem ser perpetuadas por treinamentos em 

laboratório e cirurgias pra manutenção dos conhecimentos técnicos e não técnicos 

(25)(29). Por meio do conhecimento atual de ensino de habilidades em laparoscopia e 

do contexto do tempo disponível e queda do número de cirurgias, não é mais aceitável 

o residente treinar exclusivamente em pacientes. 

 As instituições de ensino devem cumprir a matriz de competências dos Programas 

de Residência Médica. Em 1997  acreditavam que em 2020 quase todos os casos 



53 
 

seriam assistidos por via laparoscópica no Estados Unidos, e as previsões se 

efetivaram(38). Em 2001, apenas 29% dos programas tinham treinamento em 

laboratórios ou centro de treinamento nos Estados Unidos, e em 2017, 86,1% tinham 

acesso ao laboratório e todas as residências apresentam treinamento em 

laparoscopia(13)(37). No Brasil, em 2021 temos pelo menos 20% de programas de 

residência médica de Ginecologia e Obstetrícia sem nenhum tipo de treinamento em 

laparoscopia e apenas 39,9% das instituições analisadas têm acesso a laboratórios. 

Uma análise otimista e hipotética e análoga aos dados dos Estados Unidos, seria que 

em aproximadamente 15 anos teríamos no Brasil, de 80 a 90% das instituições com 

acesso ao treinamento em laboratórios, estamos falando de 2036.  

 Na análise do presente estudo deixamos sugestões de como oferecer um 

programa estruturado e com resultados nas competências técnicas e não técnicas, que 

são: 1) Presença de laboratório com disponibilidade de simuladores e/ou cadáveres 

e/ou animais; 2) Currículo inserido formalmente dentro da carga horária da residência 

médica, com avaliação sistemática, objetiva e validada do residente, para assim poder 

entrar como cirurgião dentro da sala cirúrgica; 3) Ensino didático com aulas presenciais 

e/ou on-line e/ou e-learning e/ou material em vídeo 4) Presença de preceptores 

estimulados e capacitados prontos para oferecer retorno imediato da avaliação do 

treinamento e das cirurgias em pacientes; 5) Flexibilizar e individualizar o currículo 

permitindo oferecer treinamento cirúrgico aos que contemplam ou têm maior habilidade 

cirúrgica (avaliados nos treinamentos com testes objetivos e validados); 6) Os 

programas de residência devem adotar uma abordagem uniforme para garantir 

educação de excelência.  

 Para isso além da matriz de competência devem ser padronizados os objetivos a 

serem atingidos nos treinamentos da laparoscopia em ginecologia, nos Programas de 

Residência Médica do Brasil 

No presente estudo avaliamos um setor da ginecologia, a laparoscopia. Outros 

setores vêm crescendo em tecnologia e pesquisas. Precisamos melhorar a qualidade 

de ensino das residências médicas de Ginecologia e Obstetrícia e monitorar por meio 

das entidades representativas.  

O presente estudo avalia pela primeira vez o sistema de treinamento em 
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laparoscopia no Brasil, teve uma taxa de resposta adequada, portanto, representa uma 

imagem do sistema de treinamento em laparoscopia no Brasil. Identificamos falhas no 

currículo e fornecemos recomendações para poder aprimorar o currículo e o 

treinamento da laparoscopia nas residências médicas de Ginecologia e Obstetrícia do 

Brasil.  

 

  

 

 

 
CONCLUSÕES  

 

 O ensino de laparoscopia nos Programas de Residência Médica de Ginecologia e 

Obstetrícia no Brasil apresenta ensino heterogêneo e desigual, sendo que 20% dos 

programas não apresentam ensino em laparoscopia. 

 Os preceptores dos serviços com treinamento em laparoscopia têm experiência 

avançada e participam dos treinamentos de laboratório e de centro cirúrgico.   

 Apenas 23,5% (20) programas analisados têm laboratório ou centro de 

treinamento próprio. Dos 65 serviços sem laboratório 29,9% não têm planejamento de 

montar a médio prazo um centro de treinamento. 
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ANEXO 1 – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA  

 

 

 

ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E 

QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Por favor, leia e aceite o termo de consentimento livre e esclarecido para 

continuar. 

AVALIAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO ENSINO EM LAPAROSCOPIA NAS 

RESIDENCIAS MÉDICAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NO BRASIL. As 

informações aqui presentes estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que tem como objetivo avaliar o treinamento em habilidades em 

laparoscopia em residentes e pós-graduandos de ginecologia e obstetrícia. Todos os 

voluntários deste estudo deverão ler e assinar este termo de consentimento livre e 

esclarecido. A coleta dos dados será feita por meio de aplicação de questionário online 

junto à população alvo da pesquisa. A coleta de dados tem objetivo de analisar o 

estado atual do ensino das técnicas laparoscópicas em Ginecologia nas residências 

médicas do Estado de São Paulo-SP. Não haverá riscos ou desconfortos aos 

participantes envolvidos. Não haverá benefícios diretos para o participante. Somente no 

final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício para esse futuro 

profissional, o que poderia ajudar na implementação de programas e conhecimento do 

estado atual do ensino em laparoscopia em Ginecologia. Em qualquer etapa do estudo 

você terá acesso aos resultados e aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal pesquisadora é a Dra. Carla Ferreira 

Kikuchi Fernandes que pode ser encontrada no seguinte endereço: Rua Napoleão de 

Barros, 715 - 7o. andar - São Paulo, SP. CEP 04024-002. Telefones: (011) 5579-3321, 

5576-4100, 5576-4104 Fax: (011) 5549-2127Se você tiver alguma consideração ou 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br ou e-mail da pesquisadora: carlakikuchi@gmail.com. É 

mailto:carlakikuchi@gmail.com


62 
 

garantida a liberdade de interromper a participação no estudo a qualquer momento, 

sem que isto prejudique sua continuidade na Instituição. As informações obtidas neste 

estudo serão confidenciais e analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não 

sendo divulgada a identificação de qualquer voluntário ou instituição de ensino. Você 

terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, 

quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento da 

pesquisadora. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. A 

pesquisadora assumiu o compromisso em utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das 

informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “AVALIAÇÃO 

DO ESTADO ATUAL DO ENSINO EM LAPAROSCOPIA NAS RESIDENCIAS 

MÉDICAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DO BRASIL” Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro, também que, minha participação é isenta de despesas e que 

tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 

de qualquer benefício que eu possa ter adquirido no meu atendimento neste Serviço. 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li, estando 

claros para mim quais são os propósitos do estudo e os procedimentos a serem 

realizados. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e autorizo a 

divulgação dos dados obtidos por meio das avaliações. Declaro que obtive de forma 

apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste indivíduo para a 

participação no estudo. 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO  

 

Seção 1/18 

 As perguntas são direcionadas ao supervisor ou responsável pelo Programa de 

Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia 

 Estamos organizando um levantamento sobre como é feito o ensino de 

laparoscopia ginecológica dos programas brasileiros de Residência Médica em 

Ginecologia e Obstetrícia.  

 Não haverá divulgação da identificação dos serviços ou dos programas nessa 

pesquisa 

 Agradecemos sua participação! 

 

E-mail:___________________________________ 

 

Seção 2/18 

Por favor, leia e aceite o termo de consentimento livre e esclarecido para 

continuar. 

AVALIAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO ENSINO EM LAPAROSCOPIA NAS 

RESIDENCIAS MÉDICAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NO BRASIL. As 

informações aqui presentes estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que tem como objetivo avaliar o treinamento em habilidades em 

laparoscopia em residentes e pós-graduandos de ginecologia e obstetrícia. Todos os 

voluntários deste estudo deverão ler e assinar este termo de consentimento livre e 

esclarecido. A coleta dos dados será feita por meio de aplicação de questionário online 

junto à população alvo da pesquisa. A coleta de dados tem objetivo de analisar o 

estado atual do ensino das técnicas laparoscópicas em Ginecologia nas residências 

médicas do Estado de São Paulo-SP. Não haverá riscos ou desconfortos aos 

participantes envolvidos. Não haverá benefícios diretos para o participante. Somente no 

final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício para esse futuro 



64 
 

profissional, o que poderia ajudar na implementação de programas e conhecimento do 

estado atual do ensino em laparoscopia em Ginecologia. Em qualquer etapa do estudo 

você terá acesso aos resultados e aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal pesquisadora é a Dra. Carla Ferreira 

Kikuchi Fernandes que pode ser encontrada no seguinte endereço: Rua Napoleão de 

Barros, 715 - 7o. andar - São Paulo, SP. CEP 04024-002. Telefones: (011) 5579-3321, 

5576-4100, 5576-4104 Fax: (011) 5549-2127Se você tiver alguma consideração ou 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br ou e-mail da pesquisadora: carlakikuchi@gmail.com. É 

garantida a liberdade de interromper a participação no estudo a qualquer momento, 

sem que isto prejudique sua continuidade na Instituição. As informações obtidas neste 

estudo serão confidenciais e analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não 

sendo divulgada a identificação de qualquer voluntário ou instituição de ensino. Você 

terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, 

quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento da 

pesquisadora. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. A 

pesquisadora assumiu o compromisso em utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das 

informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “AVALIAÇÃO 

DO ESTADO ATUAL DO ENSINO EM LAPAROSCOPIA NAS RESIDENCIAS 

MÉDICAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DO BRASIL” Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro, também que, minha participação é isenta de despesas e que 

tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 

de qualquer benefício que eu possa ter adquirido no meu atendimento neste Serviço. 

mailto:carlakikuchi@gmail.com
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Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li, estando 

claros para mim quais são os propósitos do estudo e os procedimentos a serem 

realizados. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e autorizo a 

divulgação dos dados obtidos por meio das avaliações. Declaro que obtive de forma 

apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste indivíduo para a 

participação no estudo. 

Opção 1. Li e aceito responder o questionário (vai para Seção 2) 

Opção 2. Não aceito responder ao questionário (finaliza questionário 

Seção 3 

O programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia da sua Instituição tem 

treinamento em laparoscopia para os residentes? 

1. Sim (vai para seção 4) 

2. Não (vai para seção 16) 

Seção 4 

Sobre o Supervisor/Coordenador do Programa de Residência Médica de GO 

Sexo 

1. Feminino 

2. Masculino 

Idade ________________________________________________________ 

Q1. O Sr.(a). faz laparoscopia em seu serviço ou clínica privada? 

1.Sim, eu mesmo realizo as laparoscopias (vai para seção 5) 

2.Sim, eu faço as laparoscopias com outro profissional habilitado (vai para seção 6) 

3.Não (vai para seção 7) 

Vai para seção 5 

Seção 5 /18 

SIM, eu realizo laparoscopias ou realizo com auxílio de profissional habilitado 

Q2. Há quantos anos o(a) Sr.(a) faz laparoscopia? 

1. Menos de 5 anos 

2. Entre 5 e 10 anos 

3. Entre 10 e 15 anos 

4. Mais de 15 anos 

Q3. Quantas cirurgias laparoscópicas o(a) Sr.(a) realiza por ano? 

1. Menos de 5 
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2. Entre 5 e 10 anos 

3. Entre 10 e 15 anos 

4. Mais de 15 anos 

 

Da Seção 5 vai para Seção 6 

Seção 6/18 

Não, eu não faço, mas o responsável pelo serviço de laparoscopia faz 

Sobre o responsável pelo Setor de Endoscopia Ginecológica,  

Q4. Há quantos anos o responsável pelo serviço faz laparoscopia? 

1. Menos de 5 anos 

2. Entre 5 e 10 anos 

3. Entre 10 e 15 anos 

4. Mais de 15 anos 

5. Não sei 

Q5. Quantas cirurgias laparoscópicas o(a) Sr.(a) realiza por ano? 

1. Menos de 5  

2. Entre 5 e 10 anos 

3. Entre 10 e 15 anos 

4. Mais de 15 anos 

Seção 7/18 

Treinamento dos Residentes 

Q6. Seus residentes têm contato com cirurgia laparoscópica na residência? 

1. Sim, sem pacientes (vai para Seção 8) 

2. Sim, sem pacientes (vai para Seção 9) 

3. Não (vai para Seção 16) 

Seção 8/18 

Q7. Seus residentes participam ativamente da cirurgia laparoscópica na residência? (marque 

todas as que se aplicam) 

1. Sim, como cirurgião 

2. Sim, com auxiliar 

3. Sim, como instrumentador ou câmera 

4. Não  

Q8. Os preceptores têm qual nível de experiência em laparoscopia? 
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1. Básico: menos de 2 anos de experiência ou até 15 laparoscopias como primeiro 

cirurgião 

2. Intermediário: de 2 anos a 5 anos de experiência ou de15 a 30 laparoscopias como 

primeiro cirurgião 

3. Avançado: mais de 5 anos de experiência ou mais de 30 laparoscopias como primeiro 

cirurgião 

Q9. Seus residentes têm um preceptor com nível avançado em laparoscopia durante as 

cirurgias? 

1. Sim, na maioria das vezes 

2. Sim, em parte das vezes 

3. Não 

Q10. Quantos preceptores participam do treinamento dos seus residentes? 

1. 0 

2. 1 a 2 

3.  Mais do que 2 

Q11. Seus residentes de 3º ano participam de quantas cirurgias laparoscópicas por ano? 

1. 0 

2. 1 a 5 

3. 6 a 10 

4. 11 ou mais 

Q12. O serviço tem treinamento em laparoscopia fora do centro cirúrgico (sem a participação de 

pacientes?) 

1. Sim (vai para Seção 9) 

2. Não (vai para Seção 16) 

Seção 9 

Sim, temos um laboratório 

Q13. Quanto ao laboratório de treinamento fora do centro cirúrgico: 

1. É da nossa instituição 

2. É de um centro parceiro fora da instituição 

Q14. O laboratório tem caixa preta ou algum outro simulador físico? 

1. Sim (vai para Seção 10) 

2. Não (vai para seção 16) 

Seção 10/18 
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Sobre Caixa Preta 

Q15. Quantas horas de treinamento em caixa preta por ano? _________ 

Q16. Há preceptor acompanhando o treinamento em caixa preta? 

1. Sim 

2. Não  

Q17. Tem simulador virtual? 

1. Sim  

2. Não 

Seção 10 vai para 11 

Seção 11/18 

Sobre o simulador virtual 

Q18: Quantas horas de treinamento em simulador virtual por ano? _________ 

Q19. Há preceptor acompanhando o treinamento em simulador virtual? 

1. Sim 

2. Não 

Q20. Tem treinamentos em animais 

1. Sim (vai para secção 12) 

2. Não (vai para secção 13) 

Seção 11 vai para 12 

Seção 12/18 

Treinamento em animais 

Q21. Quantas horas de treinamento em animais por ano? _____ 

Q22. Há preceptor acompanhando o treinamento em animais? 

1. Sim 

2. Não 

Seção 12 vai para 13 

Seção 13/18 

Treinamento em cadáver 

Q23. Tem treinamento com cadáver? 

1. Sim (vai para Seção 14) 

2. Não (vai para Seção 15) 

Seção 14/18 

Treinamento em cadáver 
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Q24. Quantas horas de treinamento em cadáver por ano? _______ 

Q25. Há preceptor acompanhando o treinamento em cadáver? 

1. Sim  

2. Não 

Seção 14 vai para 15 

Seção 15/18 

Treinamento em laboratório 

Q26. O treinamento em laboratórios faz parte do currículo formal do residente 

1. Sim 

2. Não, é opcional 

Q27. O residente tem períodos reservados dentro da grade horária da residência médica para o 

treinamento em laboratório? 

1. Sim 

2. Não 

Q28. O residente tem quantas horas de treinamento formal em laboratório POR ANO? 

1. Menos de 5 horas 

2. Entre 5 e 15 horas 

3. Entre 15 e 20 horas 

4. Entre 20 e 30 horas 

5. Mais de 30 horas 

Q29. O residente é avaliado após o treinamento em laboratório? 

1. Sim, utilizamos avaliação subjetiva 

2. Sim, utilizamos avaliação objetiva 

3. Sim, utilizamos avaliação objetiva e subjetiva 

4. Não  

Seção 15 vai para 16 

Seção 16/18 

Sobre laboratórios 

Q30. O serviço planeja montar um laboratório ou local para treinamento nos próximos 3 anos? 

1. Sim 

2. Não 

3. Talvez 

Seção 16 vai para 17 
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Seção 17/18 

Sobre custos 

Q31. Quanto o(a) Sr.(a) estima o custo da montagem de um laboratório para treinamento em 

laparoscopia? ___ 

Seção 17 vai para 18 

 

Seção 18/18 

Opinião do(a) Supervisor(a) 

Q32. O Sr.(a) acredita ser importante o treinamento em laparoscopia no laboratório, antes do 

residente entrar em cirurgias com pacientes? 

1. Sim 

2. Não 

Q33. Qual a importância de um laboratório de treinamento em laparoscopia na Residência 

Médica em Ginecologia? 

1. Muito importante 

2. Importante 

3. Pouco importante 

Q34. Na sua opinião, o treinamento de habilidades laparoscópica deve ser oferecido em local 

específico e equipado para o propósito? 

1. Sim 

2. Não 

Q35. Na sua opinião, o treinamento em laparoscopia no laboratório deveria ser realizado na 

residência médica? 

1. Sim 

2. Não 

Q36. Na sua opinião, deveria haver um consenso nacional sobre educação em cirurgia 

laparoscópica na Residência médica? 

1. Sim 

2. Não 

Q37. Na sua opinião, os médicos residentes deveriam ser avaliados objetivamente sobre sua 

aptidão em laparoscopia antes de realizar uma laparoscopia em paciente? 

1. Sim 

2. Não 
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Q38. Gostaria de deixar algum comentário ou sugestão sobre o tema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


