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Resumo da Proposta:
O projeto de extensão intitulado 'Simulação clínica para promoção de boas práticas em saúde' será desenvolvido por
uma equipe composta por docentes e discentes do curso de graduação em enfermagem, enfermeiros do Hospital das
Clínicas (HC) e com o médico responsável pela Unidade de Simulação do HC. Para a realização das atividades propostas,
a extensão será organizada em quatro etapas: I- elaboração da oficina ( busca de artigos científicos, confecção de
slides, conteúdo teórico e prático) II- realização da oficina sobre simulação para a equipe de trabalho; II-construção e
validação de cenários pela equipe de trabalho e III- operacionalização da simulação clínica. O público alvo serão os
profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, equipe de enfermagem e farmacêuticos) que tem suas atividades laborais
no HC. O total de participantes será de 100 profissionais de saúde. As etapas I, II e III serão realizadas nos meses de
abril a junho. Na etapa III- treinamento dos profissionais de saúde será realizado no período de julho a dezembro.
Todas as ações da extensão serão desenvolvidas na Unidade de Simulação do HC. A formação de profissionais de saúde
tem buscado na simulação a aproximação da realidade para oportunizar a reflexão, a ética sobre suas ações com vista
na mudança de atitudes assertivas para uma prática segura. As temáticas envolvem ações interprofissionais:
comunicação efetiva; aspectos éticos e legais na prescrição, dispensação e administração de medicamentos e registro
no prontuário do paciente. Os recursos solicitados serão necessários para o bom funcionamento e organização da
atividade proposta.

Objetivo Geral:
Promover boas práticas em saúde pelos profissionais do HC por meio da estratégia de ensino de simulação clínica

Objetivos Específicos:
- Construir cenários de treinamento em simulação;
- Validar os cenários clínicos construídos;
- Elaborar guias para procedimento de habilidade técnica relacionados a administração de medicamentos;
- Aplicar a simulação clínica para o treinamento dos profissionais de saúde
- Avaliar por meio do Debriefing, a estratégia de simulação como uma ferramenta para mudança de comportamento dos
profissionais para boas práticas em saúde. • Promover exposições itinerantes nas escolas do município de Vitória de
Santo Antão.

