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RESUMO
O objetivo deste trabalho é relatar um estudo de caso do uso das simulacéesrealisticas empregadas
no estagio de desminagem em cooperagéo com umainstituigao de ensino privada. Trata-se de um
estudo dotipo relato de experiéncia. O sucesso dasimulagdorealistica envolveua fidelidade do cenario
Proposto e a excelente interagao entre os docentes da instituigao e os instrutores do estagio de
desminagem do Centro de Instrugao de Engenharia do 2° Batalhaoferroviario.
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ABSTRACT
The aim ofthis paperis to report a case studyofthe use ofrealistic simulations employedin the demining
stage in cooperation with a private educationalinstitution. It is a study of the experience report type. The
success of the realistic simulation involved the fidelity of the proposed scenario and the excellent
interaction betweentheinstitution's faculty and the demining stage instructors of the 2nd Railway
Battalion Engineering Instruction Center.
Keywords:Tactical prehospital care. Demining stage. Realistic simulations.
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1 INTRODUGAO

A necessidade de integrar a regiao sul do Brasil fez com que 0 exército

criasse, na cidade de Rio Negro, especificamente, no Estado do Parana, em

29 dejulho de 1938, o 2° batalhdo ferroviario que, por sua vez, foi responsavel,
durante quase trés décadas, pela construgao de mais de 300 (trezentos)
quilémetros de ferrovia, ligando as cidades de Mafra e Lages, no Estado de
Santa Catarina, trecho que fazia parte do tronco principal sul do territério

Brasileiro.

Apos contribuir com a integragao da regido sul do pais, em 1965, o
batalhéo mudou sua sede para a regido sudeste,instalando-se na cidade de

Araguari-MG,vindo, na ocasiao,a trabalhar na ligagao de Brasilia ao sistema

ferroviario nacional, sendo que, em 21 de abril de 1968, o primeiro comboio de

trens chegou a Capital federal. Desde entdo, esta Organizacao Militar (OM)

vem desenvolvendovarias obras na area de Engenharia, no maisalto nivel de

exceléncia, fruto de um efetivo de militares dedicados, extremamentetécnicos

e de elevadoespirito de cumprimento de missdo.

Considerando o elevado padrdo dos servigos prestados por esta

Organizacao Militar e, diante da necessidade de manter um adestramento

continuo da tropa, o comandodo exército resolveu, em 1° de maio de 2005, a

partir da portaria n° 108, criar o Centro de Instrugao de Engenharia de

Construgao (CIEC), destinado a capacitar e especializar integrantes das
organizagées militares da arma de engenharia, de outras armas, quadros e

servigo, militares de nagdes amigas, da marinha do Brasil, da forga aérea

brasileira, alunos de estabelecimentoscivis de ensino superior e interessados

de outros orgaos, nas técnicas peculiares da atividade relacionadasao sistema

de engenharia.

Em 03 de agosto de 2017, por meio da portaria do comandante do

exército n° 307, o centro de engenharia de constru¢ao, teve sua nomeagéo

alterada para Centro de Instrugao de Engenharia (CI Eng.). Tal alteragaofoi

efetuada com

o

objetivo de proporcionar maior consonancia e racionalizagao

no preparo dos profissionais, aperfeigoando os militares da arma de

engenharia, de outras armas, quadros e servigos, outras forgas nacionais e

estrangeiras e, sobretudo, oportunizando o adestramento continuo da Forga

Terrestre.



A partir da transformacdoreferida no paragrafo anterior, a unidadeficou

responsavel pela especializagao das areas de combate e construgao da Arma

de Engenharia.

Dentre os diversos estagios e cursos desenvolvidosna aludida unidade,

destaca-se o Estagio de Desminagem.A realizacdo deste estagio é de grande

importancia para a engenharia militar, visto que a utilizagao de minasterrestres,

tanto antipessoal, quanto anticarro, sao ferramentas de interesse estratégico

militar de baixo custo que, por isso, passou a ser largamenteutilizada durante

a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Um efeito colateral desse tipo de

armamento é que, mesmoapés0 término dos conflitos, e ainda nosdias atuais,

as minasse constituem em uma ameaga aos moradoresdas regides onde nao

ocorreram mais conflitos armados. Neste contexto, se da a importancia da

capacitagao dos militares envolvidos nasatividades de desminagem, os quais

tem a missaodeidentificar e neutralizar esses armamentos, oferecendo,assim,

maior seguranga e qualidade de vida aos moradores de areas minadas.

Sendo assim, e, diante da periculosidade deste estagio, se faz

necessario que a formacdo destes militares seja desenvolvida no mais alto

padrao de qualidade, desenvolvendohabilidades fundamentais e especificas

pararealizar a desminagem tais como,localizar, identificar e mapearo terreno

com finalidade de isolar e neutralizar os artefatos explosivos encontrados.

Para tal, se faz indispensavel um treinamento continuado em que serado

abordadosdiversos assuntos que sotratados e estabelecidos como padrées

internacionais (como o Tratado de OTTAWAe osPadréesInternacionais de

Agoes Contraminas - sigla IMAS, em inglés); emprego do atendimento pré-

hospitalar (APH) em vitimas de explosdo, medidas de seguranga, técnica de

explosivista, tecnicas de desminagem manual, mecanica e animal, manuseio

de munig6es convencionais nacionais e estrangeiras; identificacao dostipos de

acionadorese espoletas, convencionais e improvisados.

Dessa forma, 0 Comandante do 2° Batalhdo Ferrovidrio (BFV),

assessorado pelo Instrutor Chefe do Cl Eng., com intuito de elevar o padrao de

treinamento dos alunos, no que tangea assisténcia as vitimas de acidentes

com explosivos e, em atengao a Portaria n° 416, de 14 de maio de 2015, do

comandodo exército brasileiro (EB 10-IG - 01.016), pactuou com a faculdade

de medicina do Instituto Master de Ensino e Pesquisa Presidente Antonio



Carlos (IMEPAC), desde julho do ano de 2018, a realizagdo de treinamentos
em simulagao realistica em atendimento pré-hospitalar, no centro de simulagao
realistica da referida instituicao, a qual possuiu equipamentos de Ultima
geracao, recursos humanos extremamente qualificados e capazes de auxiliar

no desenvolvimento de habilidades e competéncias necessarios ao agente do
APHnoestagio de desminagem.

O IMEPAC é umainstituicao de ensino superior, inaugurada na cidade
de Araguari, Minas Gerais, em 24 de setembro de 2001 , Proporcionando novas
perspectivas para a educagdo e desenvolvimento da cidade e, atualmente,

conta com quinze cursos de graduacao denivel superior e dentre eles, o curso
de medicina, o qualutiliza como ferramenta de treinamento aos discentes do
dos cursos da area de saude, um centro de simulagao _realistica,

desenvolvendo treinamentos com simulagdes a atendimentos eletivos, de
urgéncia e emergéncia em cenarios reais com atores vivos e equipamentos
simuladoresde ultima geragao.

1.1 PROBLEMA

Diante desta parceria, o presente estudo tem comofinalidade analisar
quais seriam os impactos dautilizacao do centro de treinamento realistico de
uma faculdade de medicina para o Processo de ensino aprendizagem no

atendimento a vitimas de explosao de minas aos alunos do Estagio de
Desminagem do Centro de Instrugao de Engenharia/2° BatalhdoFerroviario da

cidade de Araguari?

1.2 OBJETIVO

Identificar os impactos da utilizaco do centro de treinamentorealistico
de uma faculdade de medicina no atendimentoa vitimas de explosdo de minas

aosalunos do Estagio de Desminagem do Centro de Instrugao de Engenharia/
2° Batalhao Ferroviario da cidade de Araguari.

Com intuito de viabilizar 0 entendimento do objetivo geral, foram
formulados os objetivos especificos, abaixo relacionados, que permitiram o

encadeamentoldgico do raciocinio descritivo apresentado neste estudo:



a) Elucidar o que sao minas terrestres, como s&o utilizadas e

contextualizar os motivos que levaram aouso indiscriminado.

b) Reconhecer, tendo como basea revisdo da literatura bibliografica, a

importancia dos movimentoscivis e militares, no que tangue a neutralizagao e

destruigao das minas terrestres, em consonancia com o Tratado de OTTAWA

€ Os padréesinternacionais.

c) Identificar, em anuéncia com

a

literatura bibliografica, a relevancia do

treinamento ao atendimento inicial as vitimas de explos4o com minas

terrestres.

d) Apresentar, baseado em evidéncias,a efetividade do desempenho ao

treinamento militar com simulagao realistica.

e) Apresentara importancia da cooperagao publico privada na realizagao

do treinamento em atendimento pré-hospitalar aos militares do curso de

desminagem.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIGOES

As minasantipessoal sao armamentosbaratos, faceis de manusear e de

alto poderde destruigao, por isso, foram amplamenteutilizados em diversos

conflitos armados. Nao obstante, tal armamento é incapaz de distinguir

vitimas civis de militares o que culminou com a morte e sequela de milhares

de civis durante a guerra e no pés-guerra. Tal situagdo tornou diversas areas

improprias para o transito e para a realizacdo de atividades produtivas como

atividades agricultura, pecuaria e comercio 0 que dificultou sobremaneira, o

adequado desenvolvimento destas regides (BRYAN MCDONALD,2004).

Em atencao a esta situagdo, em 1997foi assinado o tratado de Ottawa,

onde 141 paises se comprometeram a nao mais usar, desenvolver, produzir,

adquirir, armazenar, manter ou transferir a quem quer que seja, direta ou

indiretamente minas antepessoal e a destruir ou assegurar a destruigado de

todas as minas antepessoal armazenadas, demonstrandoo firme propésito de

nao mais usarem tais armas em combate e colaborarem com a total

desminagem do Planeta.



Neste contexto, considerando as diretrizes da politica nacional de defesa
que normatiza os objetivos nacionais da defesa incluindo a estruturagao,
Capacitagao organizacional e Operacional, criando condigées de apoio a defesa
nacional no territério brasileiro, assim como contribuindo para a pazea
Seguranga internacional e a protecdo dos interesses nosdiferentes niveis de
projegao externa (BRASIL,2014) e considerando que o Brasil € um pais
signatario do tratado de OTTAWA,desde de 1997, se faz necessario que os
militares estejam habilitados a manipularexplosivose todas as particularidades
que envolvem asminasterrestres.

Assim sendo,0 Exército Brasileiro, por meio da portaria n° 198-EME,de
6 de junho de 2016 criou o Estagio de Desminagem, com

a

finalidade de
treinamento dos militares. Esse estagio foi organizado com uma carga horario
de 215 (duzentos e quinze) horas, divididas em seis méddulos, os quais
articulam 0 conhecimento adquirido e sua aplicabilidade em uma situagado
tatica, valorizando a constante integrac&o entre os componentes.

Diante da importancia deste estagio, a complexidade das lesées
causadas em pacientes vitimas de explosao, a limitag&o de recursos
financeiros e 0 exiguo tempo Para 0 treinamento, 0 2° BFV/C | Eng. optou em
utilizar o treinamento em APH com a simulagao realistica como ferramenta de
otimizagao do estagio (MOSKALIUK, BERTRAM E CRESS,2013).

Nesta perspectiva, é de conhecimento geral que a simulag@orealistica é
uma ferramenta validada comoinstrumento eficiente no ensino aprendizagem
(COSTAet al, 2017; NASCIMENTO; MAGRO, 2018), a qual se desenvolve
como uma apresentagaoartificial e, por vezes, bem mais simplificada e mais
barata do que os processos complexos do mundo real, com fidelidade
suficiente para atingir objetivos particulares com elevados indices de eficacia
(DATTA, UPADHYAY & JAIDEEP, 2012). Neste sentido, foi realizado um
acordo de cooperagdoentre o centro de simulagaorealistica da faculdade de
medicina do IMEPAC e o Cl Eng./ 2° B Fv. para a realizacdo do treinamento
em atendimentoinicial a vitima de explosao.

Neste sentido, este trabalho se propée a analisar a existéncia de
impactos dautilizagao do centro de treinamentorealistico de uma faculdade de
medicina no processo de ensino aprendizagem no atendimento a vitimas de



explosao de minas aos alunos do estagio de desminagem do 2° batalhao
ferroviario da cidade de Araguari.

2 METODOLOGIA

Trata-se de estudo observacional, descritivo, qualitativo e quantitativo do

tipo estudo de caso o qual € caracterizado como uma metodologia de
observacao da realidade que estabelece as inter-relagdes entre os achados
dessa realidade e as basestedricas, a partir de uma revisao bibliografica
baseada em publicagdes militares, monografias, artigos e textos eletrénicos
disponiveis no sistema mundial da internet, aleém de uma pesquisa de campo

junto aos oficiais e sargentos que participaram do estagio de desminagem,
tendo comoproposta colher subsidios que permitam demostrar os impactos no

treinamento em ambiente com simulacdorealistica.

2.1 REFERECIAL TEORICO

As minas terrestres sdo artefatos explosivos enterrados no solo e

utilizados ha mais de 150 anos, nao obstante, a partir da Segunda Guerra

Mundial (1939-1945), o seu uso passoua ser intenso e indiscriminado. Isso se
deve ao fato de as minasterrestres serem armamentos de baixo custo de
Produgao, ndo necessitarem de tecnologia para sua confec¢ao,dificeis de ser
detectadas, nao possuirem necessidade de manuten¢gdo e permanecerem

operaveis durante anos. Elas so encontradas em varios tamanhos, formatos

€ possuem varios métodos de acionamento (BRANCALIONE, 2008).

As minas antipessoal, em geral, sao acionadas diretamente pela
compressao externa, ou seja, por uma compressdo direta de uma pessoa,
animal ou objeto, podendo, também, ser acionada a partir de um toque em um

objeto utilizado como mecanismo de acionamento, como, por exemplo, um
arame. Essas minas podem ser dedotipo explosao ou de fragmentagdo. A
primeira, ao ser acionada, explodee arranca partes do corpo de quem a aciona,

€ a segunda funciona como uma grande granada que se fragmenta e joga

estilhagos ao redor de toda a area proxima a explosao*.

 

* Cf. Bill Purves.Living with landmines:from international treatyto reality. Montreal: Black Rose Books, 2001,pp.
15-16.



Considerando 0 poderdeletalidade e o baixo custo deste armamento,
as minas passaram asserimportante ferramenta estratégica nos combates do
Século XX, sendoutilizada em quasetodosos conflitos apés a segunda guerra
mundial, n@o sendo retiradas ou neutralizadas no pos-guerra (BRYAN
MCDONALD,2004).

Em decorréncia de seu uso amploe indiscriminado em areasde conflitos
armados, anualmente, ocorrem varios acidentes causando elevado numero de
vitimas. Por isso, se n&o forem retiradas ou neutralizadas continuarao sendo
uma ameaga grave e permanentea vida. No portal do parlamento europeu®,
em artigo sobre vitimas de desminagem,estima-se que o numero devitimas
de minasterrestre oscila entre 15.000 e 20.000 pessoasporano.

Diante disso, se torna evidente a importancia de uma acdoefetiva no
sentido de coibir o uso deste armamento de guerra. No portal da International
Campaing to Ban Landimines (ICBL), descreve-se que, em outubro de 1992,
iniciou uma Campanha Internacional pelo Banimento de Minas Terrestres®
(ICBL), através de umacolisdo de seis organizagées n&o-governamentais:
Handicap International, Human Rights Watch, Médico Internacional, Mines
Advisory Group, Physicians for Human Rights e Vietnam Veterans of America
Foundation, que tiveram oportunidade de lidar diretamente com os efeitos
destrutivos das minas terrestres em comunidades da Africa, Asia, Oriente
Médio e América Latina. A ICBL, juntamente com as organizagées fundadoras
participaram de situacdesreais de explosées, mutilagdes e mortes, culminando
com o excelente aprimoramento técnico e acumulando umavasta experiéncia
cCapaz de proporcionar a formagao de seguidores, o que impulsionou o
Surgimento de varias instituigdes nado governamentais ao longo de todo o
mundo.

Noportal do comité internacional da cruz vermelha, em um artigo sobre
0 tratado de OTAWA’, afirma que apés cinco anos de intenso ativismo contra

 

° Parlamento Europeu. Em artigo sobre vitimas de desminagens. Disponivel em:
http://www.europarl.europa.eu/highlights/pt/608.htmI>. Acesso em: 02 ago. 2019.

° ICBL. Disponivel em: http://www.icbl.org/languages/pt/campanha>. Acesso em: 02 ago. 2019.

7 ICRC.Disponivel em: ‘http://www.icrc.org/Web/por/sitepor0.nsf/html/66MHBN>. Acesso em: 03 ago.
2019.



a utilizagéo de minas terrestres atraindo © interesse das pessoas e de
organizagdes Nao-governamentais, comintuito de formar parceriasoficiais com
governosde diversospaises,foi aberto em 03 de dezembro de 1997, na cidade
de Ottawa, Canada, a Convengao de Ottawa com o propdosito de pér um fim as
minasterrestres. Nesta convengao, confeccionou-se um tratado de erradicagao
das minasterrestres o qual entrou em vigor em 1° de marco de 1999. Em sua
abertura 122 nagdes assinaram o documento e atualmente conta com 156
nagoessignatarias. Desde a Criagdo do tratado, mais de 30 milhées de minas
foram destruidas pelos Estados signatarios da Convengao. Esta convencao
esta baseada em regras de direito internacional humanitario aplicaveis a todos
os estados pois, as minas terrestres nao fazem discriminagao entre as
visitantes, causando ao ser detonada a morte, mutilagdes ou sofrimentos
intensos as vitimas de explosao (TIBURCIO e MORAES, 2011, apud
BORLINA,2014).

Na convengaéo de OTAWA definiu-se normas padronizando
Procedimentos sobre medidas de Seguranga, responsabilidades, aspectos
técnicos das atividades com minas terrestres, servindo de referéncia para a
confeccao de manuais Operativos em diversos programas de agaocontra esses
armamentos (BORLINA, 2014).

A desminagem humanitaria (DH) é um dos objetivos centrais das agdes
contra minasterrestres, a qual desenvolve uma gama de atividades desde
técnicas de sondagem, mapeamento, sinalizagdo, levantamento ou limpeza do
solo e liberagdo de areas. Tais medidas tém comofinalidade a localizagao,
identificagdo e neutralizacdo de artefatos explosivos falhados, além de atuar de
maneira solidaria a com a comunidade afetada (BRASIL, 1999).

Considerando-se que o Brasil é um dos paises signatarios do tratado de
OTTAWA,e diante das diretrizes contidas no Plano Nacional de Defesa, as
agoes de desminagem humanitarias ocorrerao através das operacdes de nao
guerra, em na¢gdes amigas, denominada missées de paz (BRASIL,2014). Neste
contexto, cresce de importancia a desminagem humanitaria, agao realizada por
equipes de militares capacitados com o propésito de neutralizar e ou destruir
0s artefatos explosivos proporcionam melhoria da qualidade de vida dos



moradores das areas minadas Oportunizando o desenvolvimento das dreas
vitimas de conflito.

Diante disto, com transformagao do ClECnst. em Cl Eng., esse centro
ficou responsavel pela especializagao dos militares nas areas construgdo e de
combate. Dentre os diversos estagios e cursos desenvolvidos nesta unidade,
destacamos o Estagio de Desminagem.

Dentre as agdes desenvolvidas no Estagio de Desminagem, cabe
ressaltar a importancia do atendimento a vitima de acidente com minas
terrestres, situagdo dramatica que acomete civis e militares e quando ocorre
podem ocasionar lesdes gravissimas e por vezes, letais. Sendo assim, a
Capacitagaéo da equipe de desminagem no atendimento pré-hospitalar se
constitui em momento essencial no Processo detreinamento da equipe deste
estagio.

O atendimento inicial a vitima de enfermidades agudas, hoje
denominadade primeiros Socorros, tem sua origem ligada aos cuidados a
militares em camposde batalha. Os Primeirosrelatos historicos ocorreram em
ceramicas na Grécia Classica que datam de 500 a C., demonstrando,pois, o
uso de enfaixamento em ferimentos de campanha comoabordageminicial aos
feridos. O Exército Romano possuia a figura do Capsarii, responsavel pela
aplicagao de curativos simples que propunhaconter as hemorragias. O termo
Primeiros socorrosfoiutilizado, pela primeira vez, pelo médicomilitar Johannes
Friedrich August von Esmarch,nofinal do século XIX, ao ensinar soldados a
utilizar talas e bandagens na assisténcia aos feridos no campo de batalha.
Outros personagens que foram fundamentais Para o desenvolvimento da
medicina de combate foram a enfermeira Florence Nightingale na Guerra da
Criméia e 0 cirurgiaéo Dominique Jean Larrey nas guerras napoleénicas, o qual,
Por volta do ano de 1700,foi o pioneiro a reconhecer a necessidade de uma
estrutura basica em campanha, devendo ser composta por ambulancia,
treinamento da equipe de resgate, rigoroso controle de hemorragia, ainda no
cenario de batalha, necessidade de criar um local adequado para o
atendimento e recuperacao de feridos, deslocamento rapido para um hospital
com assisténcia durante a evacuacdoe ainda e o desenvolvimento de hospitais
na linha de frente de batalha que compoea estrutura basica do atendimento
pré-hospitalar até os dias de hoje (RAMOS VO, SANNA MC,2015).
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Um marcohistérico para queasforgas militares otimizassem as técnicas
de atendimento de emergéncia em campo, se sedimentou apés a batalha de
Mogadiscio, na Somalia, em 1993, onde 18 homens das forgas armadas
americanas foram mortos e outros 73 ficaram feridos, em razdo de grandes
hemorragias provocadas por armas de fogo, apés a queda de um helicoptero
que transportava uma equipe deelite do exército americano — os RANGERS.
Desdeentao, o Exército do EUA vem desenvolvendo pesquisas de campo com
as experiéncias vividas nas guerras, trazendo dados significativos e, com isso,
aperfeigoando a técnica de resgate e desmistificando © uso de varios
equipamentos no atendimento inicial aos feridos, como os torniquetes que
antes no eram aplicadosderotina pelas equipes de APH convencionais, por
entenderqueo risco seriam maior que o beneficio (O'CONNELLatal, 1993).

O atendimento pré-hospitalar em campo (APH Tatico), vem sendo muito
estudado desdeasUltimas guerras, considerando,para tanto, o elevado poder
de fogo e a gravidade das lesdes em feridos de guerra. Tal empenhosejustifica
pelas altas taxas de mortalidade dos militares em campode batalha. Esses
estudos vém contribuindo, significativamente, para diminuir sequelas, salvar
vidas em camposde batalha e em vitimas de conflitos no meio civil, pois estao
Proporcionando importantes aprimoramentos das técnicas de APH
(NAEMT,2014).

Por outro lado, é importante ressaltar que os operadoresdeste tipo de
assisténcia nao podem Preocupar-se somente com

0

ferido, pois necessitam
estar atentos a uma série de fatores taticos envolvidos, em que uma agao
técnica correta no atendimento a vitima de explosao,realizada em um momento
nao conveniente, pode acarretar uma série de mortes adicionais e
desnecessarias (HEISKEL E CARMONA,1994).

O desenvolvimentode técnicas com elevada efetividade no atendimento
a feridos culminou com a realizagao pela Associagao Americana de Cirurgides,
em 1957, no departamento do corpo de bombeiros, em Chicago, nos EUA; 0
primeiro curso de Atendimento Pré-Hospitalar as vitimas de trauma, dando
inicio, assim, a normatizacgao do atendimento pré-hospitalar a vitima de trauma.
(NAENT2016).
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Poroutro lado, a Padronizagao do atendimentoinicial a vitima de injdria
traumatica em combate se deu alguns anos depois, ou seja, em 1989, com o
Primeiro curso formal de suporte médico as Operagéesespeciais de aplicagdo
da lei, ministrado por uma equipe da Special WeaponsAnd Tactics (SWAT) nos
Estados Unidos (SCWARTZ, McMANUS E SWINTON,2008).

Desde entdo, define-se 0 APH Tatico como a assisténcia prestada a
ferido em uma area de conflito, a partir de fundamentos diferenciados dos
cuidados médicos tradicionais, porém, totalmente aceitos, devido as
circunstancias apresentadas e as evidéncias técnicas experimentadas nos
diversosconflitos internacionais (NAEMT,2014).

Assim sendo, se torna evidente a necessidade de um treinamento
sistematizado e o mais préximo Possivel da situagdo real do atendimento ao
ferido em campanha, porém, diante do custo elevado, dos eminentes riscos
envolvidos, da necessidade de um longo periodo detreinamento e preparacao,
0 treinamento, em cenéario real, se torna praticamenteinviavel. Neste contexto,
Surge, como ferramenta de grande importancia para o treinamento militar, o
cenario de simulagdo realistica, a qual oferece um treinamento em condicées
bem préximas do ambiente real, necessitando, portanto, de um tempo menor
de preparacao, baixos custos e riscos Ocupacionais menores (MOSKALIUK,
BERTRAM & CRESS, 2013). Tal ferramenta, por sua vez, autoriza o
treinamento em cenériosrealisticos de Operagées militares, possibilitando um
exercicio seguro, eficiente e organizado que garante a sobrevivéncia dos
elementos da equipe (SALAS, ROSEN, HELD & WEISSMULLER,2009).

O Ensino Baseado em Simulagao (EBS) propée o desenvolvimento de
um processo que compreende, desde a criagado de uma situacaohipotética, até
uma representacdo, o mais préximo possivel da realidade. Esta estratégia
possibilita o desenvolvimento de competéncias,facilita a participacao ativa do
aluno, integra conhecimento teérico e pratico, possibilitando repetigées e
reflexdes sem nenhum risco aquele queseria 0 alvo da aco (BARRETOetal,
2014; COOPER; TAQUETI, 2004). Durante a década de 60 foram
desenvolvidos os primeiros simuladores na area da satide por um fabricante
noruegués de brinquedos, os quais envolviam manequins que permitiam a
simulagéo de uma ventilagao boca-a-boca. Alguns anos depois, médicos
norueguesestiveram a ideia de inserir uma mola no interior do manequim que
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poderia permitir a realizagdo de compresséestoracicas (COOPER; TAQUETI,

2004).

A simulagaorealistica é, nos dias atuais, uma ferramenta mundialmente

difundida, principalmente entre cursos de graduagao na drea de saude,

permitindo ao estudante umavivéncia dassituagdes reais antes de ter contato

com a vitima viva e, em consequéncia, oportunizando a elevagao da

autoconfianga

e

facilitando a aquisicao e retengao de conhecimento (COSTA

et al, 2017; NASCIMENTO; MAGRO,2018).

Esta estratégia proporciona uma ruptura com o modelotradicional de

ensino, onde o centro do conhecimento é 0 instrutor e o aluno é um agente

Passivo do processo de aprendizagem, dependente, apenas, daquilo que é

transmitido. Para otimizaros efeitos da simulagdorealistica conta-se com 0 uso

da tecnologia, 0 que possibilita langar mao de diferentes instrumentos para a

composigao de um cenariorealistico eficiente e seguro (BARRETOetal, 2014).

Logo,considerando o contexto militar que implica treinar em condic¢éesreais,

contornar constrangimentosfinanceiros, logisticos e de pessoal (KERRY,

2013), a simulagao realistica se torna uma ferramenta muito importante no

adestramento datropa.

O estudofoi realizado no centro de simulagdo realistica do IMEPAC, em

Araguari-MG, durante primeiro semestre de 2019, sendo a estratégia de

avaliagao construida a partir da analise de uma avaliacoinicial do grau de

conhecimento cognitivo e pratico dos alunos do curso de desminagem, no

modulo de APH, comparando comasavaliagdestedricas e praticas realizada

nofinal do médulo.

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

E de conhecimento geral que nos casos em que nao se efetua o

treinamento adequado, com o desenvolvimento das competéncias e

habilidades necessarias ao atendimento as vitimas de acidentes com minas,

poderaoocorrer inconformidades gravissimas na assisténcia ao ferido, capaz

de ocasionarlesao incapacitante ou, até mesmo, les6es incompativeis com a

vida, culminado com o &xito letal. Por outro lado, se houver um treinamento

adequado, 0 mais préximo possivel da realidade, poder-se-a desenvolver
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competéncias necessarias para contribuir no sucesso das Operagées noteatro

de operagées e/ou em missées de paz (SHUFFLER, PAVLAS & SALAS,2012).

Neste contexto, a simulac&o realistica se apresenta como uma
alternativa para o treinamento, pois, é uma ferramenta de validade e com

excelentes resultados, principalmente nos treinamentos em cursos da 4rea de
saude. Considerando que 0 atendimento a vitimas de explosao é um processo
tedrico-pratico que requer o desenvolvimento de habilidades cognitivas,
praticas e atributos emocionais especificos e que tal treinamento, em cenarios

reais, exige um grande numerodeprofissionais envolvidos e de grande volume

de investimento financeiro, 6 muito perigoso e, ainda, dificil de se realizar os

ajustes individuas necessarios a aperfeigoar os militares envolvidos

(GROSSMAN & SALAS, 2013), se torna factivel a utilizagao do ambiente

simulado como ferramenta de exercicio militar. Assim sendo, o treinamento
com simulagao realistica se torna uma ferramenta relevante para atingir o

sucessodo treinamento na assisténcia as vitimas de acidentes com explosivos.

Dessa forma, considerando a existéncia de um centro de simulagdo

realistica de excelente padrao no IMEPAC,foi proposta a realizagdo da uma

cooperagao de ensino entre a Organizagao Militar e a Instituigao Civil de
Ensino, para a realizagéo da capacitagao dos militares do Estagio de

Desminagem nocentro de simulagdorealistica.

O treinamentoteve inicio em uma sala multimidia com a aplicagao de
um questionario tipo pré-teste, objetivando identificar o nivel de conhecimento

de cada alunoe identificagao das possibilidades de melhorias. Em seguida, foi

apresentado uma instrugao conceitual do atendimento pré-hospitalar tatico,

demonstrando varias técnicas de primeiros socorros em cenario teérico e
pratico com simuladores. Apés esse movimento, os militares foram divididos

€m grupos aos moldes de como

é

realizado no cenario real da desminagem.
Esses militares foram distribuidos em quatro salas de treinamento pratico, salas

estas que possuemjanelas de vidro fume, impossibilitando os alunos de verem

os instrutores, os quais permanecem durante todo o tempo do treinamento

avaliando os discentes por meio desta janela. Dentro destas salas encontram-

se atores apresentandoferimentos simuladostipicos de explosdo.
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A seguir, os grupos sao acionados para a porta da sala de treinamento
onde

é
€

feita a leitura de um texto com a descrig¢&o de situacées tipicas de
explosao de minase,aofinalda leitura, sao orientados que cada grupo tera um
tempo maximo de 8 (oito) minutos Para realizar o atendimento. A partir deste
momento, so observadas as habilidades e conhecimentos especificos do
Processo de desminagem,tais como: postura, relacionamento em equipe,
cuidado com a segurangaindividuale coletiva, avaliagao da cena, identificagao
do percursoaté a vitima, manobras importantes para a realizacao do resgate;
como se se da a abordagem do ferido, tendo como foco o controle da
hemorragia; identificagao das lesées e mecanismo de transporte de feridos,
além da habilidade de transmitir a informagao com clareza e objetividade, via
radio, a equipe de apoio médica, semprelocalizada 4 retaguarda dos eventos
de desminagem.

Aposa realizagdo do primeirocircuito de treinamento, em que todos os
alunos passaram pelas quatro oficinas praticas, se realizou uma reunido
coletiva, ocasiaéo em que foram discutidas possibilidades de melhorias
baseadas nas observagées dos instrutores, considerando as habilidades
necessarias ao agente de desminagem. Em seguida, os instrutores abordam
cada alunoindividualmente e de maneira reservada, oferecendoorientacdes
quepossibilitem o aperfeigoamento do aprendizado e melhora do desempenho.
Em ato continuo,foifeito um novo treinamento com o objetivo de sedimentar o
conhecimento. Apds esse treinamento se realizou um novo feedback e em
seguida as equipesforam orientadas a respeito da realizacao da provapratica,
a qual ocorre no dia seguinte a esse momento.

Ao final do primeiro dia de treinamento foi Possivel perceber as
diferentes nuances no que tange a atuacdo dos grupos, sendo que alguns
tiveram maior dificuldade na divisdo de tarefas, sobrecarregando um membro
da equipe e outros apresentaram uma posig¢éo de lideranca evidente
direcionando a atuac&o dos demais membros e orientando sobre a forma
correta de execugdodas técnicas; a maioria esteve atenta para a seguranca da
cena. Dois grupos atuaram em cena insegura e, por isso, durante o feedback,
foram alertados quanto ao risco de serem novas vitimas, caso a mesma
conduta seja adotada em umasituacaoreal. Outros dois grupos demonstraram
dificuldades na imobilizagao de vitimas com multiplas fraturas e, por isso, foram
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orientados quantoa técnica correta pararealizar 0 procedimento. Além disso,

foi interessante observar como todos os membros dos grupos estavam

envolvidos em realizar um atendimento de qualidadeasvitimas, empenhando-

se na melhor condugao do processode atendimento.

No ultimo dia do curso do APHfoi aplicado a avaliagdo pratica pelos

instrutores militares, a qual é feita por meio do pos-teste, em que continham

todas as agées que deveriam ser desenvolvidas pelo aluno. Esta avaliagao

Ocorreu aos moldesdotreinamento, com os mesmoscenariosutilizados. Apos

a prova pratica se realizou uma avaliagaéo do desempenho dos alunos,

comparandoo resultado da provapratica do Ppds-teste com o pré-teste.

Ao avaliar os resultados do pré-teste, nota-se que houve acerto de

menos de 50% dositens avaliados por todos os alunos. Poroutro lado, ao
avaliar 0 pés-teste foi evidenciado melhora significativa no desempenho, sendo
que 80% dos alunos acertaram todosos itens avaliados e 20% dos alunos
erraram apenas duas questéesdototal de 20itens avaliados.

4. CONCLUSAO

Desde 0 pdés-guerra, a presenca de minas terrestre tornou impraticavel a
utilizagao econémicadas areas afetadasportais artefatos, pois os acidentes com este
armamento provocam a morte e/ou sequelas gravissimas a milhares de pessoas,
sendo cerca de 80% dasvitimascivis inocentes. Em consequéncia, importantesfaixas

territoriais, instalagdes e localidades que foram minadas com 0 objetivo de impedir sua

utilizagao, est&o inacessiveis pela populagao e pelo préprio governo constituido,
restringindo ainda mais 0 desenvolvimento econémico e social dos paises afetados

(WALSH; WALSH,2003).

Diante dos impactos sociais, econémicos e humanitarios, seis organizagdes
nao governamentais (ONG) sediadas na Europa Ocidental e nos Estados Unidos

iniciaram a CampanhaInternacional pelo Banimento das Minas Terrestres (ICBL)e,
com 0 sucesso desta, em 1997,foi criado o tratado de OTTAWA, pelo qual as minas

terrestres ficavam definitivamente banidas. Nesse mesmo periodo foram criados

Programasinternacionais de desminagem, mediante a organizagao de esforgos de

governos nacionais, da Organizacgaéo dos Estados Americanos e da Junta

Interamericana de Defesa. Nesse contexto, cabe destacar a importancia da
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desminagem humanitaria para o Brasil, apresentando o problema mundial das minas
€ OS seusreflexos para

a

politica externa e Para a defesa nacional. Esse tema é de
extrema relevancia para os estudos da defesa, pois, as minas terrestres afetam a
estabilizacao e o desenvolvimento de diversos paisese traz a tona diversas questdes
que envolvem a participagao brasileira, oferecendo uma ampla e genérica nogdo da
importancia da desminagem humanitaria como instrumento politico de cooperagao
(BRANCALIONE,2008).

Esse trabalho tem comopropostarefletir sobre a importancia do treinamento
de profissionais que realizam a assisténcia a vitimas de acidentes com explosivos em
cenario real e de maneira sistematizada. Tal coloca¢géo se faz importante, uma vez
que tais acidentes, quando nao causam o ébito imediato, ocasionam lesées graves,
as quais, se nao forem adequadamenteidentificadas e tratadas, evoluem para
sequelas, tornando, na maioria das vezes,o individuo invalido e/ou culminando em
sua morte.

Diante disso, considerando a importancia do treinamento, bem comoo custo
elevadoe os riscos ocupacionais inerentes ao processo detreinamento deassisténcia
a vitimas de explosdo em cenario real, foi Proposto o treinamento com simulacao
realista, 0 qual se desenvolveu em Parceria com o centro de simulagaorealistica da
faculdade de medicina do IMEPAC.

O sucesso da simulagao realistica envolve a fidelidade do cenario proposto, a
definigao de objetivos de aprendizagem,a proposicao de problemas que demandem
umareflexdo critica para sua resolugdo, 0 apoio doinstrutor que deve ser realizado
de forma afavel, de formaa oportunizar, ao préprio aluno, a condug&o do processo e
0 feedback, o qual deveserfeito, imediatamente ou pouco tempoaposa finalizagdo
da simulag&o, oferecendo, assim, informagées qualitativas relacionadas ao
treinamento proposto. O uso dessa metodologia podera contribuir para a formagao de
um militar mais proativo, cujo pensamentocritico tera impacto direto na sua atuagao
no cenario de desminagem. Além disso, sera possivel integrar conceitos teéricos e
praticos e competéncias que envolviam quest6es éticas e de relagdes humanas, como
lideranga, comunicacgao, gerenciamento deconflitos e respeito.

A simulagaorealistica incentiva a participagao ativa do aluno, estimulando a
construgaéo do conhecimento que sdo condigdes fundamentais para uma
aprendizagem adequada.Tais fatores so cruciais para 0 éxito do treinamento militar,
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© qual, ainda hoje, nao é utilizado em sua plenitude, devido a algumas limitagdes
inerentes ao servigo publico. Além disso, a construgao do conhecimento e a ruptura
com a passividade do aluno é uma tendéncia educacional geral da forga culminando
com desenvolvimento de profissionais mais criticos € preocupados com a
transformacao da sua realidade. Enfim, observou-se que a simulacéesrealisticas foi
capaz de promover um aprendizado conceitual, procedimentale atitudinal, valorizando
0 processo de constru¢ao do conhecimento necessario a atuagao dos militares com
agentes do processo de desminagem,o qualficou evidenciado diante da significativa
melhora do desempenho dos militares na assisténcia as vitimas simuladas de
explosao ao final do treinamento simulado. (BARRETO et al, 2014; COOPER;
TAQUETI, 2004).

Assim sendo,este trabalho nao tem a pretensdo de esgotar o assunto e sim
estimular 0 debate quanto ao uso da simulacorealistica no treinamento devido as
enormes vantagens que envolvem o tema.

Sugere-se, porfim, novos estudos e pesquisas sobre o assunto e a busca de
umapolitica nacional baseada em uma estratégia com parcerias criativas e eficazes
entre orgaos do governo e organizacées privadas de forma a favorecer o
desenvolvimento dosindividuos, das corporagoéese da soberania nacional.
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