
ESTRATÉGIAS DE APRENDIZADO REMOTO DE EMERGÊNCIAS 

PEDIÁTRICAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Sofia de Souza Boscoli
1
 

João Carulla Neto
1
 

Luiza Garcia Rafagnin
2
 

Adriana Buechner de Freitas Brandao
2
 

Izabel Cristina Meister Martins Coelho
2
 

Mariana Xavier e Silva
2 

 

1
 Acadêmico do 7º período em Medicina da Faculdades Pequeno Príncipe (FPP). 

2
 Docente do Curso de Graduação em Medicina da Faculdades Pequeno Príncipe (FPP).  

 

EIXO: Ensino aprendizagem 

CATEGORIA: Comunicação Oral (X) 

 

INTRODUÇÃO: O ensino de emergências pediátricas na graduação em medicina 

fundamenta-se principalmente nas simulações de cuidado intensivo, associados a 

componentes como o trabalho em equipe e gerenciamento de crises (COUTO, 2014). As 

simulações são importantes oportunidades para que os estudantes de medicina possam 

revisitar conhecimentos, desenvolver o raciocínio clínico e atuar como se estivessem em uma 

situação real de atendimento (SILVA, 2020). Em 2012 foi aprovado o “Projeto ABEM 50 

anos – Dez anos das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de Medicina”, 

em que a Associação Brasileira de Ensino Médico (ABEM) propusera a avaliação do ensino 

nas escolas médicas, tendo como uma das prioridades o subprojeto “Situação do ensino de 

urgência e emergência nos cursos de graduação em Medicina”, com intuito de produzir uma 

instrução nacional para tais tópicos na matriz curricular. Decidira-se que no terceiro e/ou 

quarto ano do curso, áreas envolvendo emergências traumáticas e não traumáticas deveriam 

ser ensinadas, com destaque à pediatria, tendo como modelos de ensino o curso de imersão 

em urgência pediátrica – o Pediatric Advanced Life Support® (PALS®). Para isso, a 

simulação médica associada a protocolos, diretrizes clínicas e discussões de casos, tornou-se 

uma ferramenta didática fundamental no aprendizado de emergências pediátricas (JÚNIOR et 

al., 2015). A pandemia pelo SARS-CoV-2 fez com que os professores de escolas médicas 

enfrentassem desafios cruciais na formação da nova geração de médicos pelo mundo, visto 

que o isolamento impediu que tais simulações pudessem ser realizadas. Os professores 

também tiveram que lidar com o pânico dos estudantes em relação ao possível atraso de 

conteúdo (TABATABAI, 2020). OBJETIVOS: relatar as experiências dos alunos que 

tiveram aulas remotas de emergências pediátricas por meio de diversas estratégias de ensino, 

incluindo atividades síncronas e assíncronas. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência sobre a adaptação do ensino de emergências pediátricas em uma faculdade de 

medicina, durante a pandemia do Coronavírus. RESULTADOS: A instituição desse relato 

passou a utilizar a ferramenta de fórum online no início da pandemia, disponibilizada através 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na qual os alunos realizavam um estudo 

prévio quinzenal proposto pelos professores responsáveis e depois enviavam suas dúvidas e 

sugestões pelo fórum de forma escrita durante o horário marcado para a realização da aula. As 

postagens do fórum ficavam disponíveis para que o aluno pudesse retomar seus estudos fora 

do horário de aula – considerada uma atividade assíncrona. Posteriormente, decidiu-se 

realizar videoaulas síncronas por meio da plataforma de transmissão ao vivo Blackboard 

Collaborate®, também vinculada ao AVA. Dessa maneira, os docentes e os discentes 



poderiam conversar por meio de câmeras e microfones, além de bate-papos. Em meio a essa 

fase, os professores realizavam aulas expositivas tradicionais quinzenais com metade da 

turma daquele período, discutindo os principais tópicos do PALS® em suas próprias casas, ao 

mesmo tempo em que sanavam dúvidas dos alunos. A matéria, então, fora dividida em mais 

uma etapa – desta vez, uma videoaula síncrona, mas com a presença dos professores no 

laboratório de simulações da faculdade. A instituição optou pelo uso da Plataforma Google 

For Education®, permitindo mais uma vez que os docentes e acadêmicos se comunicassem 

por vídeo e microfone. Dessa vez, os professores realizavam procedimentos simulados com 

manequins de simulação e treinamento médico (as telessimulações), de forma a revisar as 

aulas que foram discutidas anteriormente no início da adaptação das videoaulas síncronas. Por 

exemplo, no decorrer das primeiras aulas fora do laboratório, os alunos aprenderam de forma 

teórica como realizar uma intubação orotraqueal (IOT) pediátrica. Depois, quando os 

professores se encontravam no laboratório, os discentes observavam como a IOT era feita no 

manequim permeado por um caso clínico proposto, dentro de suas casas. Os alunos também 

guiavam os professores durante cada telessimulação, levando em conta seus conhecimentos 

adquiridos em aulas anteriores. Por conseguinte, era possível a realização de um debriefing 

para discutir as condutas de cada acadêmico. Quando o decreto da Secretária de Saúde 

permitiu que as aulas essenciais dos cursos da área da saúde fossem presenciais, decidiu-se 

realizar a reposição presencial das aulas práticas de emergências pediátricas no laboratório de 

simulação da instituição. Uma turma inteira fora dividida em grupos de 6 alunos, seguindo as 

normas sanitárias de distanciamento social e cuidados com a higiene estabelecidos. Cada 

professor era responsável por um desses grupos e todos os discentes receberam o mesmo caso 

e cenário clínico simulado para treinamento, assim como as mesmas ferramentas para 

simulação. Um acadêmico de cada grupo, era escolhido para narrar o caso clínico, assim 

como direcionar a história de acordo com a conduta dos alunos e seu sucesso ou falha no 

cuidado do paciente fictício. Outro acadêmico do mesmo grupo era selecionado para 

preencher uma checklist, anotando o que os alunos realizaram corretamente. Os outros quatro 

discentes foram responsáveis pela execução do atendimento ao paciente simulado. O caso era 

longo e detalhado, visto que englobava o treinamento de várias habilidades técnicas, como o 

manejo do choque séptico, IOT infantil, realização de acesso intraósseo, dentre outras. 

Ademais, o trabalho em equipe, a comunicação de más notícias e o preenchimento de atestado 

de óbito, também foram habilidades aperfeiçoadas por essa simulação. O paciente do caso 

surgia com sinais clássicos de um choque séptico e havia 3 possíveis desfechos clínicos 

dependendo das escolhas realizadas pela equipe. Cada conclusão permitia trabalhar as 

habilidades citadas anteriormente e foi uma forma encontrada pela instituição e seus docentes 

de adaptar o ensino para o período de pandemia. CONCLUSÕES: Conclui-se que muitas 

foram as dificuldades encontradas para a adaptação do ensino de emergências pediátricas, 

visto que, trata-se de um conteúdo eminentemente prático. Contudo, as inúmeras ferramentas 

utilizadas tornaram possível, que este fosse ministrado de forma satisfatória, de forma a 

atingir os objetivos de aprendizagem propostos pela disciplina.  
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