Oficinas de Capacitação Docente em Simulação Clínica
com membros da Comissão do Revalida – 56º COBEM 2018
Local: Centro de Convenções – Vitória-ES
Total de Inscrições - 360 Docentes nas 6 oficinas
Vagas por Período - 60 Docentes por grande área
A simulação é uma tentativa de imitar e antecipar as peculiaridades de uma
determinada situação real, almejando sua melhor compreensão e gestão. É uma
estratégia que recorre a um ambiente artificial, recriando uma situação real, com o
propósito de praticar, aprender, avaliar, testar ou desenvolver a compreensão dos
sistemas ou ações humanas. Não se limita ao desenvolvimento ou teste de alguns
objetos de ensino aprendizagem, mas sobretudo integra tecnologias, competências,
habilidades e trabalho em equipe; promovendo a resolução de situações problemas e
incentivando o raciocínio crítico em um ambiente completamente seguro, não
ameaçador, que preserva eticamente o paciente e o profissional. Integra o domínio
cognitivo, psicomotor e afetivo, podendo ser um excelente método aplicado tanto ao
ensino quanto na avaliação.
A avaliação é parte integrante do processo de ensino aprendizagem e, em
especial a avaliação das habilidades e competências clínicas, que desempenha um papel
central na educação dos estudantes dos cursos da área da saúde, pois a análise do seu
resultado permite o aprimoramento dos objetivos educacionais e inferências sobre o
desempenho individual dos estudantes com possibilidades de correções de rumos.
Para ministrar estas oficinas foram convidados os professores universitários que
são membros da Comissão do Revalida, que é uma prova prática nacional de grande
escala, que possuem experiência tanto na elaboração quanto na aplicação das estações
práticas. Desta forma, convide os colegas de curso, inscrevam-se e participem da oficina
de sua área de atuação, segundo a tabela abaixo.
Dia

02/11
(sexta)
03/11
(sábado)

Manhã
MFC/Saúde Coletiva
(Eliana Cyrino – FMB)
Urgência e Emergência
Cirurgia Geral
(Gerson Alves – USP/Bauru)
Pediatria
(Alessandra Ribeiro – UFU)

Tarde
Clínica Médica
(Roberto Ramos Barbosa e
Equipe EMESCAM)

Ginecologia e Obstetrícia
(Vera Borges – FMB)

ROTEIRO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE EM SIMULAÇÃO CLÍNICA
09:00 (manhã)/14:00 (tarde) (40 min) - Conceitos, definições e exemplos acerca do uso
da simulação na educação médica para ensino e avaliação
09:40/14:40 (40 min) - Divisão da turma em grupos para discussão das encomendas
e montagem completa dos casos simulados em diferentes cenários de prática (desde
a ideia, objetivos, materiais até o checklist).
10:20/15:20 (20 min) – Intervalo
10:40/15:40 (40 min) – Continuação da montagem dos casos clínicos simulados
simulada (com checklist completo, incluindo os pesos dos itens)
Grupos 1: Caso simulado UBS
Grupos 2: Caso simulado UPA 24h
Grupos 3: Caso simulado Pronto Socorro
Grupos 4: Caso simulado SAMU 192
11:20/16:20 (20 min) - Aplicação prática de um cenário simulado elaborado
previamente – Execução de Cenário (previamente enviado ao grupo facilitador para
montagem).
11:40/16:40 (min) - Plenária final com debriefing e discussão dos resultados do caso
clínico simulado aplicado acerca das questões técnicas da montagem e
desenvolvimento.

