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Resumo
As melhores evidências sugerem que o mini-exercício
clínico avaliativo pode ser uma alternativa viável e confiável na avaliação da competência clínica.
Objetivo
Avaliar a validade e consistência interna do mini-exercício clínico avaliativo no contexto do internato de Pediatria no H.P.D.B.
Metodologia
Foi realizado um estudo observacional, que consistiu
na aplicação do mini-exercício clínico avaliativo. Foram
avaliados os itens: habilidade na entrevista, no exame
físico, qualidades humanas/profissionalismo, raciocínio
clínico, organização e eficiência, tempo de observação,
tempo de retorno do docente e o grau de satisfação dos
internos e do docente com a avaliação. Os itens foram
classificados numa escala de 1 a 9, sendo considerado:
de 1 a 3 - avaliação insatisfatória; de 4 a 6 - satisfatória
e de 7 a 9 - muito satisfatória. Para cada item foi calculado o Coeficiente Alfa de Cronbach, para avaliar a
consistência interna do instrumento utilizado. Em todas as análises foi considerado um nível de significância
de 5%.

Resultados
Realizaram-se 33 observações. A maior pontuação
verificou-se no item “qualidades humanas e profissionalismo”, com 5,09 pontos, com DP de 1,487.
A menor pontuação média verificou-se na “habilidade de orientação”, com pontuação de 3,85 e DP de
1,349. O grau de satisfação com o método utilizado
foi de 5 para o docente e 8 para os internos. O tempo
de duração das observações foi de 15 a <30 minutos
em 14 casos (42,4%) e o tempo de retorno teve duração inferior a 5 minutos em 14 avaliações (42,4%).
O coeficiente Alfa de Cronbach variou de 0,940 a
0,960, indicando elevada confiabilidade do método
de avaliação.
Conclusão
O mini-exercício clínico avaliativo revelou ser uma ferramenta importante, exequível e confiável na avaliação
da competência clínica dos internos de pediatria do
H.P.D.B.
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