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Simuladores

 “um programa que contém um modelo de um 
sistema (natural ou artificial) ou um  processo” 

(Jong e Joolingen, 1998, p. 2)

Modelos computacionais para estudo e previsão de 
eventos ou comportamentos, disponibilizado para 

uma ampla gama de aplicações, sendo utilizada 
principalmente na área da educação.

(Ziv et al., 2005) 



Simuladores

Tonsillectomy Surgery Game 
Arm Surgery 2 



Simuladores



Paciente Virtual

“é um programa interativo que simula a vida real em 
cenários clínicos, que permite o aprendizado de atos 
do profissional da saúde, obtendo a história clínica, 
exames e realizando diagnóstico e decisões 
terapêuticas”. (Orton e Mulhausen, 2008, p. 75)  



Paciente Virtual

Currículo Integrado
Orientação a Competência
Necessidades da Saúde
Integralidade

Métodos
Ativos

de
Aprendizagem



Aprendizagem Baseada em Problemas
Pequenos grupos

Não existem mais disciplinas

Problemas são apresentados no decorrer de todo o curso

Papeis: coordenador, tutor, relator, membros do grupo

Principais autores estudados: Barros (1980), Gomes (2009), 
Guerreiro (2001), Paola (2008), Barrows (1996), Silva e Delizoicov 
(2005)
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Métodos Ativos de Aprendizagem



Problematização
Baseada no Arco de Maguerez

Problemas são apresentados

Pode ser utilizado em disciplinas

Não tem papeis bem definidos.

Principais autores estudados: Bordenave e Pereira (2004), 
Prado (2012), Komatsu (1999), Mendonça (1993)
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Métodos Ativos de Aprendizagem



Vantagens do uso
• Compreensão de relações complexas, que de outro modo exigiria 

equipamentos caros ou experiências potencialmente perigosas;
• aplicação de conhecimentos de forma integrada e simultânea;
• permite a busca de novos métodos para a solução de um mesmo  

caso do estudo;
• ambiente próximo da realidade para a formação e o reforço;
• reduz o risco em situações autênticas;
• a interferência indesejada de fatores externos pode ser reduzida; 
• as habilidades podem ser praticadas repetidamente;

• o treinamento pode ser adaptado para os indivíduos; 

• a retenção e a precisão são aumentadas; 

• a transferência da sala de aula para uma situação real é reforçada. 
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Pesquisa no MedLine
Simulation, Medicine, Learning = 407 artigos. Incluindo Computer = 217

Classificação segundo 
McLaughlin et al. (2008) 
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Exemplos

SIACC GeriaSim 

Bitter Pill Health 
Simulator



SIACC

http://siacc.regisls.net/



SIACC



SIACC
Na opção 11:

Nome: Alteração da acuidade visual

Descrição: Paciente branco, 64 anos, vem por 
piora da visão para longe e melhora para perto 
nos últimos meses

Área de conhecimento: 4.01.01.17-7 - 
Oftalmologia 

Nível de dificuldade: Intermediário 



SIACC



SIACC
Usuario150



Geriasims

Link: 

https://www.healthcare.uiowa.edu/igec/resources-educators-professionals/geriasims/

Simulador de casos de saúde em Geriatria

https://www.healthcare.uiowa.edu/igec/resources-educators-professionals/geriasims/


Geriasims



Geriasims



Geriasims

Preencher o cadastro para fins de informações 
no projeto:

Dados demográficos

Dados estudantis

Dados familiares



Geriasims



Geriasims - Delírio
Author : Jose Ness, MD - Assistant Professor Internal Medicine - 
Carver College of Medicine - University of Iowa

Objetivos de aprendizagem:
     Reconhecer delírio e distinguir o delírio da demência, 
depressão e outras desordens.
     Identificar possíveis predisposições e causas precipitantes 
para o delírio de um paciente.
    Lista de possíveis causas de delírio por meio de testes e 
ferramentas de avaliação adequados.
     Tratar as causas principais de delírio do paciente, bem como 
sintomas de DST.
     Desenvolver um plano para atuação. Isso inclui a educação 
familiar e uso de medicamentos.



Geriasims - Delírio



Geriasims - Delírio



Geriasims - Delírio



Geriasims - Delírio

Entrevista 
com o 

paciente

Exames 
físicos



Geriasims - Delírio

Bibliografia Histórico 
do 

paciente

Questões 
pertinentes



Geriasims - Delírio

Glossário

Questões



Geriasims - Delírio

Objetivos



“Bitter Pill” - The New England 
Journal of Medicine

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMimc1004455

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMimc1004455


Caso - Bitter Pills
• Público-alvo: Esta atividade foi desenvolvida 

para médicos de família e clínicos gerais.



Caso - Bitter Pills

Um homem de 60 anos apresentou-se a uma clínica com a 
fadiga, que começou a aproximadamente um mês, também 
apresentou aumento da frequência urinária e aumento da sede, 
todos estes iniciaram na semana anterior. Ele afirmou ter "pré-
diabetes" e está preocupado que seus sintomas podem ser uma 
progressão para o diabetes mellitus.



Histórico Médico



Exames Físicos



Primeiros resultados



Questão 1
Uma revisão dos registros do paciente indica que sua creatinina 
foi apresentado como normal 9 meses antes. O paciente deu 
entrada no hospital, apresentando na avaliação insuficiência 
renal acelerada. Que testes são os mais adequados para pedir 
neste momento? (Mais de uma resposta possível).



Exames por imagens
• Ultrassonografia renal revelou rins ligeiramente maiores, mas 

nenhuma outra anormalidade estrutural. Rim direito 13,3 cm de 
comprimento e o rim esquerdo 14,8 centímetros.



Conduta

O paciente concordou em parar com medicamentos, 
exceto a venlafaxina, que foi definido como 
importante para controle de ansiedade e depressão, e 
a aspirina para a prevenção primária de doenças 
cardiovasculares.

• Ele recebeu 1 g de metilprednisolona intravenosa 
diariamente durante 3 dias, gerando uma rápida 
melhora na creatinina. Posteriormente foi alterado de 
intravenosa para medicamento oral, sendo 1 mg de 
prednisona por quilograma de peso corporal por dia, e 
reduzir a dose ao longo de um mês. 



Evento futuro
No dia seguinte, o paciente compareceu a sala de 
emergência com melena. Seu pulso era de 72 
batimentos por minuto e sua pressão sanguínea 
inicial 83/40 mm Hg. Os resultados dos testes de 
laboratório realizados aparecem abaixo.



Endoscopia de Emergência
Os testes foram repetidos após a hidratação, que mostraram que os níveis de ureia 
subiram para 72 mg por decilitro. A creatinina caiu para 1,6 mg por decilitro, o 
hematócrito era de 33% e caiu para 26% (últimas 12 horas). Foi realizado transfusão 
de hemácias e uma endoscopia emergência revelou duas úlceras gástricas. A maior 
medindo 2 cm de diâmetro (coágulo aderido à base da úlcera ). A úlcera menor 
medida 1,5 cm de diâmetro com base limpa.



Desfecho

• Análise patológica revelou gastrite, sem evidência de displasia 
ou infecção. Foi iniciado tratamento com um bloqueador de 
H2.

• Ele concordou em parar temporariamente de tomar aspirina. 
Sua creatinina voltou ao valor inicial, e durante 3 anos, sua 
função renal manteve-se estável.



Resultados 



Health Simulator
• Tipo Paciente Virtual de Casos Clínicos.

• Proporcionar ao aluno caminhos que o faça pensar. 

– Aprendizagem significativa;

– Explora um contexto e construa significados, utilizando-se 
dos conhecimentos já adquiridos.

• Riscos para os pacientes e alunos são evitados

• Interferência indesejada de fatores externos ao foco do ensino 
é reduzida
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Health Simulator

Especialista

Gera

Rede Bayesiana

Banco de Dados

Armazena

Cria

Professor Sistema
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Personagens

2
300 personagens modelados e diversos cenários



H
e
al
t
h 
Si
m
ul
a
t
o
r

2



H
e
al
t
h 
Si
m
ul
a
t
o
r

2



H
e
al
t
h 
Si
m
ul
a
t
o
r

2



H
e
al
t
h 
Si
m
ul
a
t
o
r

2



H
e
al
t
h 
Si
m
ul
t
o
r

2



Objetos

2
Aproximadamente 200 objetos
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Modelagem do Conhecimento

Diagnostico
Sinais e 
Sintomas

Conduta

Rede Bayesiana
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Sistema de Recomendação

12Health Simulator

• Algoritmo de recomendação Híbrido

• Fase de prototipagem

• Analisar e Acompanhar o desempenho Aluno

• Identificar o grau de entendimento

• Recomendar materiais pertinentes



6Health Simulator

Recomendação - 1º Fase

Algoritmo de busca em largura com um limite de nível



6Health Simulator

Recomendação - 2º Fase

Algoritmo good learners 
Alunos com rendimento superior 80%

Caso A
60%

Caso B
20%

Caso C
10%



Presente e Futuro

Arte e Animação em fase final

Jogo em fase implementação

Sistema de recomendação em fase inicial (auxílio grupo 
Colômbia)

Qualidade Ensino 

Aumento do desempenho dos alunos
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