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Introdução:
O aprendizado baseado em games tem sido utilizado com
objetivo de treinamento e educação em várias áreas da saúde. A
literatura não tem abordado de maneira abrangente seu uso e
aplicabilidade em ambiente não virtual onde há participação presencial
e imersão dos participantes. A despeito das evidências de efetividade
da metodologia em cursos de graduação, poucos estudos analisaram o
impacto no ambiente profissional e contexto hospitalar.

Objetivo:
Relatar a experiência do Centro de Educação e Treinamento em
Oncologia na realização de jogos educativos presenciais para
treinamento e o impacto na aceitação pela equipe multidisciplinar.

Métodos:
Estudo realizado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.
Os jogos visavam alinhar as políticas, programas, protocolos
gerenciados e processos assistenciais que impactam na segurança do
paciente. Todas as áreas assistenciais foram convidadas. Os seguintes
jogos foram elaborados, adaptados para abordagem do tema
específico: 1) ÓRGÃOnizando o Time (fluxos de atendimento do Time
de Resposta Rápida); 2) Braden&Jack (Protocolo de Integridade da
Pele); 3) TIV na Sinuca (Terapia Intravenosa e administração segura
de medicamentos); 4) Imagem&Ação (políticas institucionais) e 5)
STOP (protocolos assistenciais institucionais). Ao final, os
colaboradores preencheram uma avaliação de reação (concordância ou
discordância) acerca das afirmativas sobre instrutores, aprendizagem e
avaliação geral do treinamento.

Resultados:
Nos cinco dias consecutivos, 1077 colaboradores participaram dos
jogos educativos. Quanto à eficácia geral, 952 (88%) participantes
concordaram totalmente com todas as afirmativas da avaliação de reação.
Analisando separadamente, observa-se que 984 (91%) dos participantes
concordaram totalmente com as afirmativas de avaliação geral dos games,
975 (90%) concordaram totalmente com a abordagem dos instrutores e
978 (90%) com os itens associados à aprendizagem dos temas abordados
(Figura 1).
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Figura 1. Análise das respostas dos participantes da avaliação de reação

Conclusões:
A metodologia baseada em games pode ser uma estratégia viável
em ambiente hospitalar, com alta taxa de aceitação e pode auxiliar no
processo de ensino e aprendizagem em educação continuada.
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