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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  X  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

O OSCE NA ENFERMAGEM:  OLHAR DO DOCENTE 

 

Bruna Pereira Madruga (Acadêmica do curso Bacharelado em Enfermagem; 

brunapmadruga@outlook.com)1 

Suellen Vienscoski Skupien (Docente do Departamento de Enfermagem e Saúde 

Pública; suvienscoski@hotmail.com)2 

Jacy Aurélia Vieira de Sousa 3 (Docente do Departamento de Enfermagem e Saúde Públi

ca, jacy.sousa@gmail.com) 3 

Marlene Harger Zimmermann4 (Docente do Departamento de Enfermagem e Saúde Pú

blica; marlene_hz@yahoo.com.br)4 

 

Resumo: O Objective Structural Clinical Examination (OSCE) trata-se de uma metodologia de 

ensino que atua no processo de formação do discente, oportunizando uma vivência próxima a sua realidade 

profissional. Objetivo foi apresentar o olhar do docente durante a realização do OSCE, com os discentes da 

segunda série do Curso de Bacharelado em Enfermagem, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), na 
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disciplina de Práticas do Cuidar I. Em Julho de 2019, no laboratório M 70, realizou-se o segundo OSCE, 

constituindo-se de duas estações, com a participação de seis docentes e nove discentes do referido curso. 

Realizou-se ao final da avaliação uma roda de conversa entre os docentes, afim de que houvesse 

compartilhamento do momento experienciado pelos mesmos. Análise dos dados resultou em dois grupos: 

Aprendizado do aluno e Feedback e o processo ensino-aprendizagem. Para os docentes o momento da realização 

do feedback foi de grande importância, tendo em vista que o mesmo proporciona uma consolidação do 

conhecimento do discente, permitindo uma revisão dos seus principais erros e acertos. Conclui-se que as 

estações referentes às habilidades clínicas permitem ao docente vivenciar situações do seu futuro cotidiano 

profissional e evitando a potencialização do erro durante o seu processo de ensino-aprendizagem.  

Palavras-chave: Avaliação. Simulação. Feedback.  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

“EXTENSÃO INTRA-MUROS: APRENDER E PRATICAR AVALIAÇÃO DE 

HABILIDADES CLÍNICAS” 

PÚBLICO-ALVO  

Na tentativa de contribuir com a formação nas ciências da saúde, elaborou-se o 

Projeto Extensão Intra-Muros: Aprender e Praticar Avaliação de Habilidades Clínicas, 

destinado aos docentes e discentes do curso de Bacharelado em Enfermagem e Saúde Pública 

(DENSP) da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Nas dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa, especificamente no 

Laboratório de Enfermagem (sala M 70). 

JUSTIFICATIVA  

O Projeto Extensão Intra-Muros: Aprender e Praticar Avaliação de Habilidades 

Clínicas, realizado com os docentes e discentes da segunda série do curso de Bacharelado em 

Enfermagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), adotou como metodologia 

de ensino a realização do Objective Structural Clinical Examination (OSCE), no qual o 
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acadêmico passa por algumas estações desempenhando diferentes habilidades clínicas, 

propostas em cada sala, sendo avaliado por meio de um docente/avaliador em cada estação 

(OGRADOWSKI, 2013).  

A metodologia de ensino, OSCE, atua no processo de formação do discente, 

oportunizando uma vivência próxima a sua realidade profissional por meio de simulações 

com manequins, atores e imagens realísticas, permitindo assim uma consolidação do seu 

aprendizado durante a graduação (COUTINHO, et al. 2017). 

Salienta-se também que, o OSCE permeia um aprimoramento a respeito da 

importância da simulação no processo de ensino-aprendizagem na área da saúde, permitindo 

um compartilhamento de informações com outros profissionais que utilizam esta metodologia 

de ensino em outras instituições, bem como a aprendizagem significativa do discente (PUGH, 

SMEE, 2013). 

OBJETIVO 

 Objetivou-se apresentar o olhar do docente durante a realização do OSCE, segundo a 

avaliação de habilidades clínicas objetiva estruturada, com os discentes da segunda série do 

Curso de Bacharelado em Enfermagem, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na 

disciplina de Práticas do Cuidar I.  

METODOLOGIA 

Trata-se de avaliação clínica objetiva estruturada, onde obedeceu as etapas de 

planejamento, treinamento e execução sendo realizada no curso de Bacharelado em 

Enfermagem e Saúde Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em Junho de 2019. 

O OSCE constituiu-se de duas estações, com a participação de seis docentes avaliadores e de 

quatro atores que foram treinados por meio de um roteiro previamente disponibilizado para os 

mesmo, duas cronometristas acadêmicas do quinto ano de Enfermagem e três acadêmicas do 

terceiro ano desempenhando outras funções logísticas. 

Previamente ao início do OSCE, os professores e acadêmicos foram orientados sobre 

como ocorreria a avaliação. A prova iniciava-se com quatro acadêmicos, posicionados um em 

cada estação, onde os mesmos tinham um tempo de 15 minutos para realização da estação. 
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Sendo: 1 minuto para leitura do caso clínico anexado à porta, 12 minutos para realização do 

objetivo da estação e 3 minutos para o feedback do docente ao término do procedimento 

realizado pelo acadêmico.  O OSCE tinha seu término estabelecido quando todos os 

acadêmicos passavam por todas as estações num mesmo tempo e mesma habilidade sendo 

avaliada. Após o término das avaliações, realizou-se uma roda de conversa com a 

pesquisadora e os docentes presentes, do curso de Enfermagem, afim de que houvesse 

compartilhamento do momento experienciado pelos mesmos.  Neste momento tivemos a 

participação de cinco docentes e mais a pesquisadora do estudo. As falas foram identificadas 

pela letra ‘D’ referindo-se ao docente, seguida do número representativo de cada professor: 

D1, D2.....D6.  Posteriormente elaborou-se o quadro 01 sendo colocadas as principais 

informações a respeito da temática. 

Salienta-se que este estudo apresenta resultados da pesquisa de doutorado “Avaliação 

Prática de Habilidades Clínicas: vídeo feedback no ensino e aprendizagem por simulação”, do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia da UTFPR, Campus Ponta 

Grossa. Projeto de pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética sob o número 

109336/2015.  

RESULTADOS 

Os resultados apontam que para os docentes o momento da realização do feedback 

foi de grande importância, tendo em vista que o mesmo proporciona uma consolidação do 

conhecimento do discente, aglutinação de conteúdo, oportunizando para que o mesmo reveja 

seus principais erros e acertos, melhorando assim a sua atuação quanto futuro profissional da 

saúde.  

Quadro 1 – Olhar dos docentes sobre OSCE e feedback 

GRUPOS RESPOSTAS DOS DOSCENTES 

 

 

 

APRENDIZADO 

DO ALUNO 

- Foi uma experiência mais tranquila devido ao fato de termos vivenciado novamente 

esta prova, e tentamos inserir nas aulas a simulação (D1) 

- Não foi algo novo para os alunos.....(D2) 

- Algumas técnicas os alunos não esperavam, mas tem que pensar na sua realidade 

profissional.....gostei da forma que preparam o medicamento... o aluno atingiu o 

objetivo. (D1). 
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- A técnica de oxigenoterapia foi uma tarefa simples, porém os alunos focaram em 

orientações para o paciente.... isso permitiu agregar disciplinas como a farmacologia 

(D4) 

- Devemos reforçar o nosso processo de ensino durante as nossas aulas... 

- Todos os alunos tiveram contato humano com o paciente, entenderam a importância 

da comunicação... (D3) 

-Consegui perceber a diferença da realização do OSCE do ano passado com a deste 

ano... Ano passado era mais focado em execução de técnicas, este ano eles 

executaram a assistência com o paciente relacionado a técnica .. (D3) 

-Eles tiveram oportunidade de revisar os conteúdos e isso fortaleceu seu conhecimento 

(D1). 

- Perda do medo de chegar no paciente, e isso ocorreu por meio da realização do 

ensino-simulado (D1 e D3). 

-Durante a realização da prova do aluno, eu deixava bem claro que eu era apenas um 

observador passivo... deixei o aluno mais confortável (D3). 

-Durante o tempo que os alunos estavam restritos na sala, observei que os acadêmicos 

estavam muito ansiosos e nervosos. (D5) 

 

 

 

 

 

FEEDBACK E O 

PROCESSO 

ENSINO-

APRENDIZAGEM 

-  Senti que os alunos estavam nervosos quando iniciei o feedback (D1). 

- Entre a primeira estação foi mais difícil realizar o feedback (D3). 

-Focamos no que o aluno o aluno avaliou em sua execução... eles visualizavam o seu 

aprendizado.... O que eles poderiam fazer como medida de melhoria. (D3). 

- Feedback  foi importante devido ao fato de permitirmos com que o aluno reveja seus 

erros.... (D4) 

- Eu mostrava para o aluno que eles haviam feito errado, demostrava como seria a 

realizade do aluno... consegui trazer o conteúdo e vincular com a prática... (D2) 

- Eu não vejo outra maneira de avaliar procedimentos técnicos diferente do OSCE 

(D3). 

- Eles já sabem como vai ser o padrão avaliativo... já tem uma auto percepção (D1) 

- O quanto antes eles participarem de metodologias ativas, melhor será a consolidação 

do conhecimento.... (D3) 

- Poderíamos começar o OSCE desde o primeiro ano... (D3) 

-Demonstramos onde se aplica as técnicas para os alunos... (D6) 

- Penso em utilizar essa metodologia na residência.... (D3) 

   Fonte: Autores, 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se por meio da escolha de realização do OSCE, como método avaliativo, 

que as estações referentes às habilidades clínicas permitem ao docente vivenciar situações do 

seu futuro cotidiano profissional e que a execução do feedback evita que ocorra a 

potencialização do erro durante o processo de ensino-aprendizagem do discente, evitando 

lacunas durante a sua graduação, permitindo o crescimento e o aprimoramento do aluno.  
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