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Resumo: A educação passou por transformações desenvolvendo estratégias para tornar o aluno protagonista de 

seu aprendizado. Neste contexto, a Avaliação Clínica Objetiva Estruturada (OSCE) constitui-se como uma 

modalidade de ensino-aprendizagem voltada ao treinamento de acadêmicos com aproximação da teoria e a prática. 

O presente trabalho objetivou descrever as percepções do monitor quanto às suas práticas na avaliação das 

habilidades clínicas. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, pesquisa participante, baseado nas atividades 

desenvolvidas pelo monitor frente à Avaliação de Habilidades Clinicas. No total, dez acadêmicos monitores de 

diversas séries do curso de Enfermagem passaram pelo feedback após o término das atividades exercidas, onde 

foram questionados sobre a atuação do OSCE contribui para seu aprendizado, e instigados quanto à avaliação do 

OSCE no curso de Enfermagem e sugestões para melhorias, sendo possível descrever as percepções do 

aprendizado do monitor, direcionando-os ao um pensamento reflexivo, ressaltando a importância do ensino e 

aprendizado por meio da avaliação das habilidades clinicas em sua formação profissional. 
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INTRODUÇÃO  

 Ao longo dos anos, a educação passou por transformações frente ao ensino, 

desenvolvendo estratégias para tornar o aluno protagonista de seu aprendizado. Nesse contexto 

a Avaliação Clínica Objetiva Estruturada (OSCE) constitui-se como uma modalidade de 

ensino-aprendizagem voltada ao treinamento de acadêmicos com aproximação da teoria e a 

prática, tornando assim o aprendizado significativo. Para isso, a simulação deve ser considerada 

um meio de troca de experiencias auxiliando o aluno com o ambiente, desenvolvendo seu 

pensamento crítico frente aos cenários realísticos (FERNANDES et al., 2016). 

 Para que a avaliação de habilidades clinicas aconteça de forma objetiva, é necessário 

uma equipe organizadora composta por professores- avaliadores e monitores- acadêmicos, no 

qual cada membro desempenha papéis de ação distintos que colaboram com o seguimento da 

prática (OLIVEIRA, SOUZA, 2012). 

 Uns dos papeis importantes para o desenvolvimento da prática é a monitoria, que 

proporciona ao acadêmico uma construção do saber frente às práticas desempenhadas por eles, 

sendo de responsabilidade do mesmo o conhecimento prévio da avaliação, como a função de 

desempenho, possibilitando a ampliação de sua trajetória acadêmica (OLIVEIRA, SOUZA, 

2012). 

 

OBJETIVO 

Descrever as percepções do monitor quanto às suas práticas na avaliação das 

habilidades clínicas. 

 

METODOLOGIA 

Estudo exploratório e descritivo, pesquisa participante, baseado nas atividades 

desenvolvidas pelo monitor frente à Avaliação de Habilidades Clinicas, vinculado ao Projeto 

de Extensão intitulado: ‘Extensão Intra-Muros: Aprender e Praticar Avaliação de Habilidades 

Clínicas”.  
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Os acadêmicos monitores participaram da realização e implementação da Avaliação 

de Habilidades Clínicas por meio do OSCE de uma turma do curso Bacharelado em 

Enfermagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

A avaliação ocorreu em um laboratório do bloco M, no campus Uvaranas, da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, no mês de junho de 2019, das 7:20 às 12:00, 

contemplando um total de cinco horas.  

As salas do laboratório foram subdivididas por 4 salas onde a cada duas era composta 

por um caso clinico distinto. A equipe foi composta por dez monitores, sendo dois 

cronometristas, quatro atores, e quatro acompanhantes, sendo esses, dois responsáveis por zelar 

dos materiais dos participantes da avaliação, e dois para acompanhar o trâmite das salas. 

Contendo também quatro professores avaliadores e dois supervisores.  

 

RESULTADOS  

 No total, 10 (dez) acadêmicos monitores de diversas séries do curso de Enfermagem 

passaram pelo feedback após o término das atividades exercidas na avaliação. 

Cada monitor passou pelo processo de prévia no qual os mesmos já sabiam quais papéis 

desempenhariam ao longo da avaliação. Feito isto, no período de sua atuação, foram solicitados 

para responder um questionário frente à simulação realística em seu processo de aprendizado.  

Quando questionados sobre como a atuação do OSCE contribui para seu 

aprendizado, tivemos como respostas: que o momento foi de grande significância em suas 

formações, onde a prática os proporcionou empatia com o próximo e enriqueceu o 

conhecimento a partir da troca de experiencia entre os participantes envolvidos tornando-os pró 

ativos frente às atividades exercidas. Também ressaltaram enriquecimento do saber mediante 

ao aprendizado significativo, através de seus embasamentos teóricos e práticos sob observação 

do trabalho ocorrido.  

 Instigados sobre à avaliação do OSCE no curso de Enfermagem e sugestões para 

melhorias, os monitores relataram: que essa experiência contribuem para a carreira dos 

acadêmicos nos campos de estágio e internato porque os moldam aos desafios que irão 
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presenciar no ambiente de trabalho, mas também contribuindo para o aperfeiçoamento do saber 

através do estímulo ao estudo.  

 Das sugestões propostas quanto a melhorias na Avaliação, foi evidenciado a 

necessidade de um local específico para o preparo dos materiais utilizados na prática proposta, 

separado do cenário que contém o paciente. Destacou-se também a necessidade de estratégias 

educativas como jogos e filmes para diminuir o estresse frente à ansiedade dos participantes da 

prova no período de espera.  

 Baptista (2014) descreve que, no ensino da saúde, a simulação deve ocorrer por meio 

de etapas, tornando a aprendizagem eficaz, proporcionando a possibilidade de o acadêmico 

adquirir competências na área profissional quando formado, preparando-o para as diversas 

situações diárias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível descrever as percepções do aprendizado do monitor em suas práticas na 

avaliação de uma forma positiva, direcionando-os ao um pensamento reflexivo frente às 

práticas desempenhadas, ressaltando a importância do ensino e aprendizado por meio da 

avaliação das habilidades clinicas em sua formação profissional. 
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