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RESUMO

O Ensino Baseado em Simulação representa, atualmente, um novo paradigma do ensino de graduandos da área da saúde. Esta metodologia de 
ensino tem se expandido rapidamente, em todo mundo, com o advento de equipamentos de ultima geração que reproduzem, com fidelidade, os 
mais diversos cenários e reações do corpo humano frente a inúmeras condições clínicas.  O objetivo do estudo foi avaliar o grau de satisfação de 
estudantes do Curso de Graduação em Medicina sobre a atividade educativa de Olimpíadas de Simulação    A Olimpíada de Simulação foi realizada 
durante a Semana Científica da Faculdade de Medicina de uma universidade na cidade do Rio de Janeiro. A proposta foi estabelecer um ambiente 
de competição saudável entre estudantes de Medicina de universidades convidadas a participar do evento, onde cada grupo de estudantes, 
intitulados “times” deveria prestar assistência médica a um paciente em cenários de Simulação.  Quatro times participaram da competição, com 
cinco estudantes cada, incluindo um total de vinte participantes. Todos os grupos foram avaliados por uma banca examinadora, composta por 
quatro professores convidados. A assistência médica prestada pelas equipes foi avaliada através de um checklist estruturado. Ao final de cada 
cenário, um professor apresentou um resumo da análise dos pontos positivos e os pontos a serem melhorados no atendimento.  Na primeira fase 
da competição, cada time participou de dois cenários programados com base em casos clínicos prevalentes em Unidades de Emergência 
(emergências cardiovasculares, respiratórias ou traumáticas).  Na segunda fase da atividade, todos os times passaram pela Simulação com os 
mesmos cenários, sem que as equipes concorrentes assistissem ao atendimento do time em atuação. A equipe com a maior pontuação foi 
consagrada vencedora da competição.  Foi solicitado o preenchimento de um formulário, incluindo seis questões sobre a opinião dos estudantes 
em graus crescentes de satisfação, de acordo com uma escala Likert, referentes a: se estes se sentiram à vontade para atuar no atendimento ao 
paciente e se os feedbacks sobre a conduta clínica dos times contribuíram para sua aprendizagem. Atribuição de pontuação de 0 a 10 quanto à 
sua própria participação nos cenários e grau de satisfação geral com a atividade, além de comentário sobre os pontos positivos e sugestão de 
aprimoramento da atividade.  Todos os participantes (n=20) responderam o formulário. Dentre estes, 75% concordaram totalmente que haviam 
se sentido em um ambiente real de emergência. Sobre se sentir à vontade para atuar no atendimento ao paciente, 60% concordaram totalmente. 
Sobre a contribuição dos feedbacks para a aprendizagem, 95% concordaram totalmente. O índice de participantes que classificaram como grau 10 
a satisfação com a atividade foi de 90%. Os pontos positivos mais citados foram o feedback realizado ao final do atendimento e a maior 
aprendizagem através de cenários de Simulação realística. Como sugestão de aprimoramento das atividades, 90% solicitou maior frequência da 
atividade. Os estudantes de Medicina referiram um alto grau de satisfação com a atividade educativa. O estudo ratifica o conceito de que a 
Simulação realística aproxima os estudantes da realidade da prática médica e proporciona uma aprendizagem exponencial, quando seguida de um 
feedback estruturado e individualizado.
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