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SimCapture para Habilidades com Módulo de Treinamento
Desenvolvimento de competências e habilidades dos profissionais da 
nova geração

Supere duas das maiores barreiras na formação dos profissionais da saúde, utilizando o 
SimCapture para Habilidades com o Módulo de Treinamento. Com esta solução combinada, 
as restrições de tempo para a prática deliberada, assim como a escassez de recursos não 
impedirão os programas de treinamento e retenção de alunos.

Projetado para atender às necessidades das instituições de ensino na área da saúde, o 
SimCapture para Habilidades com Módulo de Treinamento é uma solução prática 
e portátil, que combina efetivamente a aplicação de habilidades com ferramentas 
eficientes de análises e avaliações digitais.

Laerdal.com/br/simcaptureforskills



SimCapture para Habilidades com Módulo de Treinamento

Aprendizagem híbrida para domínio das habilidades

Aumente a flexibilidade e a eficiência

Economize tempo e investimento

Para obter mais informações, acesse Laerdal.com/br/simcaptureforskills

O SimCapture para Habilidades 

com Módulo de Treinamento, 

combina a tecnologia digital 

com a aplicação de habilidades 

práticas para conectar o corpo 

docente aos alunos, melhorando 

os resultados da aprendizagem, 

formando futuros profissionais 

confiantes e competentes.

Os alunos podem acompanhar seus 
aprendizados no seu próprio ritmo e 
aprofundar os conhecimentos:

•  Acessando conteúdos, treinamentos e 
outros recursos, de seus dispositivos 
móveis ou laptops

•  Aprimorando sua prática em habilidades 
clínicas essenciais, individualmente ou 
entre pares

•  Visualizando suas pontuações e recebendo 
feedback sobre o desempenho

O corpo docente otimiza as aulas e 
oferece feedback preciso e correção 
para os alunos:

•  Orientando e executando exercícios em 
escala (individualmente, grupo selecionado 
ou toda a turma).

•  Avaliando os vídeos com a prática de 
habilidades gravados pelos alunos

•  Acessando ao progresso dos alunos e às 
áreas de aprimoramento, individualmente 
e em grupo

Solução portátil de desenvolvimento de habilidades, para aprendizagem dentro 
e fora da sala de aula

•  O corpo docente tem a oportunidade de realizar avaliações de habilidades em seus próprios 
dispositivos, de acordo com seus horários

•  Os alunos recebem feedback instantâneo da interface baseada na Web sobre o desempenho, 
incluindo as áreas de aprimoramento

•  O corpo docente pode compartilhar recursos adicionais, incluindo listas de verificação e vídeos 
para ajudar os alunos a aproveitar ao máximo cada sessão prática.most of each practice session. 

A tecnologia sem hardware do SimCapture para Habilidades combinada com o módulo 
de treinamento 16 em 1 para uma variedade de de habilidades clínicas essenciais.

• Modernize avaliações com fluxos de trabalhos digitais
• Supere limitações de recursos e acompanhe o desempenho dos alunos a qualquer momento
• Possibilite o treinamento em ambientes de aprendizagem remotos, híbridos ou presenciais

Serviços 
Estamos comprometidos em ajudar nossos usuários e instrutores 
a obter o conhecimento e as percepções de que precisam para 
desenvolver e melhorar continuamente os resultados do aprendizado.

É por isso que nosso SimCapture para Habilidades com Módulo 
de Treinamento inclui um pacote de serviços consultivos e 
personalizados, oferecido virtualmente para preparar os usuários para 
o sucesso na implementação desta nova solução.
Ajudaremos nossos clientes a:
•  Definir em seu currículo as necessidades na construção de 

aprendizagem independente e entre pares
• Preparar a estrutura e construir até três cenários

• Integrar usuários administradores e corpo docente

Recursos do SimCapture para Habilidades

•  Interface simples habilitada na web para treinamento 
entre pares

•  Função de autogravação para o aluno com revisão por 
colegas ou professores

•  Listas de verificações e avaliações de habilidades 
personalizáveis

•  Feedback imediato da pontuação e dos objetivos de 
aprendizagem

•  Pacote para professores de relatórios de avaliação e 
desempenho do curso em nível individual e do grupo

•  Compatível com qualquer dispositivo que tenha um 
navegador da web e acesso à internet

• Plataforma segura e baseada na nuvem
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