
Mudanças tornam o programa da SBP destinado 
ao aprimoramento de médicos patologistas ainda 
mais alinhado ao dia a dia desses profissionais

O Programa de Incentivo ao Controle de Qualidade (PICQ), da Sociedade 
Brasileira de Patologia (SBP), inaugura o ano de 2021 totalmente reformulado. 
As mudanças acontecem depois de dois anos de trabalho e estudos 
realizados por um fórum de especialistas mobilizado para esta tarefa. 

O PICQ vai continuar a ter quatro edições anuais e a fornecer o certificado de 
proficiência a todos que passarem nas provas.  As inscrições ficam abertas o ano todo. 
No entanto, adotará um formato diferente, a partir de janeiro, com o aumento das 
questões relativas a diagnóstico (análise de casos) e a diminuição das questões teóricas. 
Antes eram 8 casos de análise de diagnóstico por edição que passaram a ser 16 e as 
questões teóricas que eram 24, agora serão 16.

Outra mudança muito importante e que vem ao encontro de uma demanda que vinha 
sendo informalmente apontada pelos participantes é o novo modelo de avaliação. 

No PICQ, os médicos patologistas que assinam o programa contam, conforme seu perfil, 
com três tipos de assinatura: Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Residência Médica. Na 
versão anterior, todos realizavam a mesma prova e eram submetidos ao mesmo 
modelo de avaliação, que tem uma nota de corte por edição, que considera a média da 
nota de todos os participantes e um desvio padrão. 

Essa forma de avaliar colocava em um mesmo arcabouço, aquele médico patologista 
Pessoa Física, que, em geral,  respondia as questões das provas individualmente, com 
os das categorias Pessoa Jurídica e Residência Médica, que representam grupos que 
podem discutir entre si cada caso e questão para chegar à resposta.

Em seu novo modelo, o PICQ  vai calcular a nota de corte por grupos – Pessoa Física, 
Pessoa Jurídica e Residência Médica. Além disso, a prova de cada edição que era a 
mesma para todos os participantes, será diferente para cada um deles. O novo PICQ 
conta com um sistema e banco de dados de casos e questões que serão selecionadas 
aleatoriamente pelo algoritmo do programa para cada candidato. As perguntas são 
diferentes e também a ordem das alternativas de uma mesma questão. 

Mais foco na prática do patologista

Avaliação personalizada 



E para aquele que não conseguiu atingir a nota de corte, a novidade é o 
Bônus, uma chance que o participante terá de melhorar sua nota em cada 
edição e atingir a média. Para isso, ele precisará participar de atividades 
extras que serão avaliadas: ler um artigo, participar de uma aula on-line da 
SBP ou analisar o caso do mês. Depois, responderá questões referentes a 
sua atividade. 

O Bônus de cada edição pode valer no máximo 1 ponto que será incorporado 
à nota do participante e vale para quem não atingiu a média e também para 
aqueles que passaram, mas desejam aumentar sua nota. 

Chance de melhorar a nota

Em seu novo formato, o PICQ manteve a participação de patologistas por 
meio de envio de casos, que passam por análise da Comissão Organizadora e 
se aceitos recebem certificado e são publicados na plataforma do PICQ. Médicos 
patologistas e residentes que colaboram enviando casos para as edições do PICQ 
recebem créditos que podem ser utilizados para inscrições em congressos, jornadas 
e eventos da SBP ou apoiados pela Instituição.

Envio de casos

Além de todas essas mudanças em provas e avaliações, o participante também 
contará com uma nova plataforma, com layout mais moderno e prático e repleto de 
recursos. Entre eles:

Nova plataforma

Exibição das imagens escaneadas ocupando a tela inteira, facilitando a navegação

Salvamento da imagem exibida na tela, no próprio zoom que o usuário estiver

Rotação de imagem 

Visualização das perguntas lado a lado com as alternativas, história 
clínica e bibliografia

Marcação de lembrete de dúvidas nas perguntas

Filtro que permite visualizar casos, questões e bônus não respondidos e com 
lembrete de dúvida 

Painel de aviso que, de hora em hora, exibe o dia e horário de término de cada 
edição e/ou bônus 

Menu suspenso para acessar o gabarito, minhas edições e proficiência

Mais informações

11 5080 5298 (das 8h às 17h) 

picq.org.br  picq@picq.org.br


