
 

 

 

                                                                

 
 

O OSCE COMO INSTRUMENTO

ENSINO

 

RESUMO 

O mundo vive profundas modificações na área do conhecimento, da tecnologia, na 
sociopolítica, bem como na área da saúde/enfermagem. O p
aprendizagem não pode permanecer estático frente a essas transformações. As tendências 
atuais de ensino em saúde apontam para a utilização de tecnologias ativas, em que o aluno 
é o protagonista do seu próprio processo de formação e o pr
motivador deste processo. Em função da necessidade e da dificuldade de analisar algumas 
competências, foi desenvolvido o exame clínico objetivo estruturado (Objective Structured 
Clinical Examination – OSCE). Este pode ser 
avaliação prática, no qual o estudante precisa mostrar seu conhecimento aplicado a 
determinadas situações e as habilidades necessárias para o caso clínico elaborado, 
tornando-se uma ferramenta importante para avaliar as 
atitudes, comunicação e profissionalismo de estudantes, dentre eles, os de Enfermagem. 
Objetivou-se relatar a experiência vivenciadas por estudantes ao realizarem um OSCE. 
Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, d
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O mundo vive profundas modificações na área do conhecimento, da tecnologia, na 
sociopolítica, bem como na área da saúde/enfermagem. O processo de ensino 
aprendizagem não pode permanecer estático frente a essas transformações. As tendências 
atuais de ensino em saúde apontam para a utilização de tecnologias ativas, em que o aluno 
é o protagonista do seu próprio processo de formação e o professor torna
motivador deste processo. Em função da necessidade e da dificuldade de analisar algumas 
competências, foi desenvolvido o exame clínico objetivo estruturado (Objective Structured 

OSCE). Este pode ser compreendido como uma modalidade de 
avaliação prática, no qual o estudante precisa mostrar seu conhecimento aplicado a 
determinadas situações e as habilidades necessárias para o caso clínico elaborado, 

se uma ferramenta importante para avaliar as habilidades clínicas, conhecimento, 
atitudes, comunicação e profissionalismo de estudantes, dentre eles, os de Enfermagem. 

se relatar a experiência vivenciadas por estudantes ao realizarem um OSCE. 
se de um estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato de experiência, oriundo da 
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O mundo vive profundas modificações na área do conhecimento, da tecnologia, na 
rocesso de ensino – 

aprendizagem não pode permanecer estático frente a essas transformações. As tendências 
atuais de ensino em saúde apontam para a utilização de tecnologias ativas, em que o aluno 

ofessor torna-se um facilitador e 
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atividade desenvolvida no 4° período de Enfermagem como instrumento de avaliação do 
componente curricular Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem no Processo 
Saúde/Doença do Adulto. Antes de adentrar na sala para re
orientados a deixarem os pertences guardados. Para realização foram feitas 4 cenários de 
prática (estações), os quais os alunos realizaram tarefas especificas de cada exame, em 
que cada estação tinha o limite de 15 minutos. Após o
estação, os alunos reposicionavam
desempenho de outra habilidade/tarefa e assim sucessivamente até finalizar as quatro 
designadas. Na primeira estação estava sendo avaliado a
para atuação do enfermeiro no contexto da Infecções Sexualmente Transmissíveis, na 
segunda abordava-se sobre vacinação, e posteriormente sobre sondagens, e finalizando 
com a estação sobre feridas e curativos. Em cada estaçã
ele, um caso clínico sobre o respectivo tema. Além disso, os mesmos estavam munidos de 
um instrumento para avaliar o desempenho dos estudantes. Alguns estudantes 
apresentavam-se ansiosos, nervosos devido ao estereótipo que
essa forma de avaliação por outros alunos que já o realizaram. Alguns alunos conseguiram 
melhor desempenho do que outros. Um ponto a ser destacado foi com relação a ausência 
da realização do feedback por parte de alguns professo
de seu desempenho, o que acarretar na formação de lacunas que poderiam estar sendo 
preenchidas no processo ensino
estratégia de ensino e de avaliação que contribui na for
saúde/enfermagem. Assim como, as ferramentas utilizadas permitem com que os 
acadêmicos possam melhorar áreas que possui maior dificuldade preparando
futuro como profissional, bem como, oportunizando
de sua profissão. Ademais, denota
é de extrema valia, pois enriquece o processo avaliativo apontando para a percepção de 
saberes e de lacunas. 

Palavras-chave: Avaliação; Educação em 
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atividade desenvolvida no 4° período de Enfermagem como instrumento de avaliação do 
componente curricular Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem no Processo 
Saúde/Doença do Adulto. Antes de adentrar na sala para realização, os alunos foram 
orientados a deixarem os pertences guardados. Para realização foram feitas 4 cenários de 
prática (estações), os quais os alunos realizaram tarefas especificas de cada exame, em 
que cada estação tinha o limite de 15 minutos. Após o término das tarefas da primeira 
estação, os alunos reposicionavam-se diante da estação seguinte para dar início ao 
desempenho de outra habilidade/tarefa e assim sucessivamente até finalizar as quatro 
designadas. Na primeira estação estava sendo avaliado as competências clínicas voltadas 
para atuação do enfermeiro no contexto da Infecções Sexualmente Transmissíveis, na 

se sobre vacinação, e posteriormente sobre sondagens, e finalizando 
com a estação sobre feridas e curativos. Em cada estação, tinha um professor e junto com 
ele, um caso clínico sobre o respectivo tema. Além disso, os mesmos estavam munidos de 
um instrumento para avaliar o desempenho dos estudantes. Alguns estudantes 

se ansiosos, nervosos devido ao estereótipo que muitas vezes é associado a 
essa forma de avaliação por outros alunos que já o realizaram. Alguns alunos conseguiram 
melhor desempenho do que outros. Um ponto a ser destacado foi com relação a ausência 
da realização do feedback por parte de alguns professores, o que culmina na não reflexão 
de seu desempenho, o que acarretar na formação de lacunas que poderiam estar sendo 
preenchidas no processo ensino-aprendizagem. Portanto, percebe-se o OSCE como uma 
estratégia de ensino e de avaliação que contribui na formação de profissionais de 
saúde/enfermagem. Assim como, as ferramentas utilizadas permitem com que os 
acadêmicos possam melhorar áreas que possui maior dificuldade preparando
futuro como profissional, bem como, oportunizando-os a uma vivência próxima a realidade 
de sua profissão. Ademais, denota-se a importância do feedback associado a esse método 
é de extrema valia, pois enriquece o processo avaliativo apontando para a percepção de 
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atividade desenvolvida no 4° período de Enfermagem como instrumento de avaliação do 
componente curricular Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem no Processo 
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melhor desempenho do que outros. Um ponto a ser destacado foi com relação a ausência 
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