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RESUMO 
 
 

O estudo objetivou avaliar a eficácia da simulação realística no processo de ensino-
aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem. É um estudo experimental, 
do tipo ensaio clínico controlado e randomizado (ECCR). Foi realizado no 
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), Campus Natal. A população do estudo foi composta por enfermeiros na 
condição de especialistas para validação dos casos clínicos e diagnósticos de 
enfermagem (DE) e graduandos de enfermagem da UFRN, que cursam o 9º período 
do curso. A seleção dos juízes foi realizada por meio de processo de amostragem 
proposital, em bola de neve e sequencial, dentre os membros do grupo de estudos 
do Centro CIPE® e de outros grupos de estudos de Universidades Federais que 
trabalham com a CIPE, sendo incluídos todos os especialistas que aceitaram 
participar do estudo, totalizando uma amostra de 6 especialistas. A amostra de 
estudantes foi composta por 24 discentes, alocados em dois grupos (controle e 
intervenção) pareados de forma aleatória conforme as variáveis de controle: idade, 
sexo, experiência clínica, ocupação, perfil do aluno e IRA. Os dados foram coletados 
no período de março de 2017. Após validação dos casos clínicos e DE houve a 
realização do curso “Julgamento Clínico e Pensamento Crítico-Reflexivo: 
competências para o aprendizado do raciocínio diagnóstico”, que foi desenvolvido 
em 5 etapas: aula teórica expositiva-dialogada, cenário de simulação 1, 2 e 3 e 
avaliação do curso. A eficácia da estratégia de simulação foi avaliada mediante os o 
índice de acerto dos DE prioritários elaborados nos dois grupos após o pré e pós-
testes, comparando-os com os diagnósticos validados pelos especialistas. Os dados 
foram organizados em tabelas e analisados com base em frequências absolutas, em 
medidas de tendência central e dispersão, e testes de concordância por meio do 
Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e Kappa. Para avaliar a independência das 
variáveis do estudo foi utilizado o teste exato de Fisher. A pesquisa obteve anuência 
do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN com CAAE: 
64881617.5.0000.5537 Foram validados cinco diagnósticos prioritários para o caso 
clínico 4 utilizado no pré e pós-teste: Processo do sistema imunológico prejudicado; 
Risco de Déficit Nutricional; Atitude em relação à condição de saúde Prejudicada; 
Atitude em relação ao manejo da medicação conflituosa; Continuidade do cuidado 
prejudicada. Além dos diagnósticos prioritários 33 outros diagnósticos foram 
validados como diagnósticos de enfermagem não prioritários para o caso clínico 
apresentado. Quanto à avaliação da estratégia de simulação para o ensino dos DE 
observou-se que não houve diferença estatística significativa na elaboração dos DE 
no pré e pós-teste do grupo controle, o mesmo não obteve êxito na elaboração dos 
DE prioritários. No entanto, o grupo intervenção apresentou um resultado 
significativo na elaboração dos diagnósticos prioritários após o pós-teste e 
sobressaiu-se na elaboração de outros DE tido como válidos para a situação clínica 
apresentada. Na avaliação quanto ao grau de aproveitamento e benefícios da 
estratégia, o tempo de duração dos cenários de simulação foi apontado como 
insuficiente, embora tenha seguido o preconizado pelo referencial adotado no 
estudo, os demais itens avaliados foram considerados adequados com elevado 
índice de concordância. Desse modo, tem-se a simulação como uma estratégia 
eficaz para o ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem. 

Descritores: Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Ensino; Simulação. 
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ABSTRACT 

 

The study aimed to evaluate the efficacy of realistic simulation in the teaching-
learning process of the nursing diagnosis rationale. It is an experimental, randomized 
controlled trial (RCT). It was carried out at the Nursing Department of the Federal 
University of Rio Grande do Norte (UFRN), Campus Natal. The study population 
consisted of nurses as specialists for the validation of clinical cases and nursing 
diagnoses (DE) and undergraduate nursing students from the UFRN, who attend the 
9 th period of the course. The selection of the judges was carried out by means of a 
purposive, snowball and sequential sampling process among the members of the 
CIPE® Study Group and other study groups from Federal Universities working with 
the CIPE, all of which were included The specialists who accepted to participate in 
the study, totaling a sample of 6 specialists. The sample of students was composed 
of 24 students, randomly matched in two groups (control and intervention) according 
to control variables: age, sex, clinical experience, occupation, student profile and 
ARI. The data were collected in the period of March 2017. After validation of the 
clinical cases and ED, the course "Clinical Judgment and Critical-Reflexive Thinking: 
competences for the learning of the diagnostic reasoning" was carried out, which was 
developed in 5 stages: theoretical lecture Expository-dialog, simulation scenario 1, 2 
and 3 and course evaluation. The efficacy of the simulation strategy was evaluated 
by the correctness index of the priority SDs elaborated in the two groups after the pre 
and post-tests, comparing them with the diagnoses validated by the specialists. Data 
were organized into tables and analyzed based on absolute frequencies, measures 
of central tendency and dispersion, and concordance tests using the Content Validity 
Index (IVC) and Kappa. Fisher's exact test was used to assess the independence of 
the study variables. The research was approved by the Research Ethics Committee 
(CEP) of UFRN with CAAE: 64881617.5.0000.5537 Five priority diagnoses were 
validated for the clinical case 4 used in the pre- and post-test: Immune system 
process impaired; Risk of Nutritional Deficit; Attitude towards health condition 
Impaired; Attitude regarding the management of conflicting medication; Continuity of 
impaired care. In addition to the priority diagnoses 33 other diagnoses were validated 
as non-priority nursing diagnoses for the clinical case presented. Regarding the 
evaluation of the simulation strategy for the teaching of ED, it was observed that 
there was no significant statistical difference in the preparation of the DE in the pre- 
and post-test of the control group, it was not successful in the elaboration of the 
priority SDs. However, the intervention group presented a significant result in the 
elaboration of the priority diagnoses after the post-test and excelled in the elaboration 
of other EDs considered as valid for the presented clinical situation. In the evaluation 
of the degree of utilization and benefits of the strategy, the duration of the simulation 
scenarios was indicated as insufficient, although it was followed by the reference 
adopted in the study, the other items evaluated were considered adequate with a 
high agreement rate. Thus, we have simulation as an effective strategy for the 
teaching-learning of nursing diagnostic reasoning. 

Keywords: Nursing; Nursing Diagnosis; Teaching; Simulation. 
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1 INTRODUÇÂO 

 

1.1 Contextualização do problema e proposição do objeto de estudo 

 

O cuidado é tido como um conjunto de esforços que visam à manutenção da 

saúde do indivíduo e traz arraigados aspectos éticos que compreendem a vida como 

um bem valioso em si. Apresenta uma diversidade de significados relativos à 

amplitude de seu conceito, podendo estimar solidariedade, obrigação, dever ou 

compromisso social (SOUZA; SARTOR; PADILHA; PRADO, 2005). 

Pode ser expresso como forma de sobrevivência ou manifestação de carinho 

e afeto, decorrente do aspecto cuidador atribuído às mulheres na antiguidade em 

virtude do caráter maternal que lhes é próprio (WALDOW, 2001). Assim, pode-se 

compreender o cuidado em enfermagem como uma variedade de esforços que 

superam o pessoal, manifestando-se de um indivíduo a outro. Busca a proteção, 

promoção e preservação do homem, ajudando-os a compreender o significado da 

doença, da dor, do sofrimento e da existência. É uma tentativa de restaurar o 

equilíbrio interno de cada indivíduo, por meio do autoconhecimento, controle e 

autocura (WALDOW; LOPES; MEYER, 1998). 

O cuidado é a base da enfermagem enquanto ciência e profissão, sendo 

explorado desde o período Nightingaleano e ao longo da estruturação de seu corpus 

de conhecimento (ROSELLÓ, 2009). É Preciso enfatizar que a princípio o cuidado 

era realizado de modo empírico, desprovido de embasamento teórico, sendo 

explorado principalmente por mulheres com habilidades de cura. 

No Brasil, em particular, o cuidado apresenta suas raízes na escravatura, os 

negros assumiram o caráter cuidador no período colonial. No entanto, esse cuidado 

pré-profissional é marcado pela desvalorização histórica da enfermagem, 

considerando como marco simbólico a instituição dos modelos profissionalizantes. 

Assim, a história do cuidado em enfermagem denota uma visão maniqueísta, com a 

exaltação do feminino dominante, exercendo o poder e liderança, atrelado aos 

espaços educacionais e militares, desempenhando o homem, nesse contexto, papel 

de subserviência perante a enfermeira (CAMPOS, 2015). 

Essa ascensão feminina na profissão teve início com a institucionalização 

das práticas de enfermagem, as quais adquiriram caráter científico e embasamento 

teórico. O cuidado de enfermagem passou a ser ensinado a partir de um método 
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científico, e as mulheres eram recrutadas por critérios morais, éticos e científicos, 

assim, o cuidado não mais era realizado de modo empírico. 

Florence Nightingale foi a precursora da enfermagem moderna, 

institucionalizando um saber-fazer em enfermagem dotado de critérios formais e 

científicos, formalizando o ensino de enfermagem. O avanço da profissão caminhou 

em conjunto com o desenvolvimento de diversas teorias sobre o cuidado de 

enfermagem, que apesar de suas especificidades detinham como elemento comum 

conferir cientificidade a esse cuidado. No Brasil, o marco da evolução do cuidado de 

enfermagem se deu com Wanda de Aguiar Horta que objetivou a Sistematização da 

Prática de Enfermagem. 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é, atualmente, a 

metodologia de trabalho mais aceita e difundida no mundo, visa facilitar o cuidado de 

enfermagem, conferindo-lhe cientificidade, visto que o primeiro passo para sua 

realização é a escolha de uma teoria de enfermagem que fundamente esse cuidado 

(MEIRELES; SILVA; LOPES, 2012). 

A publicação da Teoria das Necessidades Humanas Básicas consolidou o 

surgimento do Processo de Enfermagem (PE) no Brasil, instrumento primordial para 

a realização da sistematização da assistência de enfermagem, a qual conferiu 

aspectos formais ao cuidado de enfermagem. O PE é o meio de aplicação prática do 

corpo de conhecimentos teóricos de enfermagem, o qual confere autonomia à 

profissão. Sua realização caracteriza-se como uma atitude ética, devendo ser 

estimulada na docência e na assistência de enfermagem, bem como cobrada pela 

sociedade em função de uma assistência de qualidade (SAUTHIER; PAES; 

ARAÚJO et al., 2014). 

Atualmente, o PE é regulamentado pela Resolução nº 358/09 do COFEN, 

que dispõe sobre a SAE e sua implementação, é considerado instrumento 

metodológico próprio para orientar as ações de cuidado de enfermagem, além de 

seu registro documental, que empodera a profissão dando-lhe maior autonomia e 

visibilidade. Está organizado em cinco etapas interdependentes e recorrentes, a 

saber: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem (DE), planejamento de 

enfermagem, implementação e avaliação (COFEN, 2009). 

Ao término da coleta de dados elencam-se os diagnósticos de enfermagem, 

segunda etapa do processo, sendo constituídos de características e fatores que 

definem o quadro de saúde do paciente. Constituem-se de um julgamento clínico 
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face às necessidades do cliente, família e comunidade, o qual norteia o cuidado de 

enfermagem em direção à eficiência, eficácia e efetividade da assistência 

(HERDMAN, 2013). 

A tarefa de diagnosticar exige do enfermeiro habilidades de pensamento 

crítico como conhecimento técnico-científico, análise, raciocínio lógico, experiência 

clínica, conhecimento do paciente, discernimento, aplicação de padrões e 

perspectiva contextual (BITTENCOURT; CROSSETTI, 2012). E de raciocínio 

diagnóstico a partir da interação entre processos interpessoais, técnicos e 

intelectuais. É necessário que o enfermeiro reconheça a existência de indícios no 

processo diagnóstico, deem significação mental a esses indícios, realizem um 

processo mental de comparação dos indícios encontrados em relação à possíveis 

diagnósticos, realizem uma coleta de dados focalizada e por fim validem os DE 

encontrados (LUNNEY, 2011). 

 Na inferência dos DE é necessário interpretar e agrupar os dados coletados 

sobre o estado de saúde do paciente, os quais se apresentam sujeitos a avaliação 

permanente durante toda fase, além da aplicação de padrões e de raciocínio lógico. 

Assim, determinam-se os problemas de saúde, formulando hipóteses diagnósticas, 

as quais serão analisadas com base no raciocínio lógico e discernimento, 

formulando-se, então, os diagnósticos de enfermagem de escolha (BITTENCOURT; 

CROSSETTI, 2012). 

Nesse sentido, com intuito de facilitar a tomada de decisão e uniformizar a 

linguagem utilizada entre os profissionais na formulação dos DE, surgem os 

sistemas de classificação para a prática de enfermagem, destacando-se as 

taxonomias da NANDA-I e CIPE para os DE. A Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE) buscou reunir os diversos sistemas de classificação 

utilizados pela enfermagem mundial, sendo reconhecido internacionalmente pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Nesse contexto, a CIPE apresenta-se como 

taxonomia valorosa ao PE por viabilizar uma assistência integral, individual e de 

qualidade, além de se adequar as diferentes situações de saúde. 

No Brasil, tem-se desenvolvido estudos consistentes e de valorosa 

contribuição para a difusão da taxonomia como instrumental tecnológico de alicerce 

à enfermagem clínica. Ressalta-se a importância de se investir na elaboração de 

bancos de termos adaptados à realidade do país, de modo a aproximar a CIPE da 

linguagem utilizada pelos profissionais, visto que é essa flexibilidade que a torna 
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atrativa à enfermagem. Ademais, é mister investir na melhor difusão desse sistema 

de classificação entre os estados federados (LINS; DO ESPÍRITO SANTO; FULY, 

2011). 

Esse sistema possibilita ampliar e sistematizar a avaliação e a 

documentação padronizada do cliente, viabilizando a troca de informações entre os 

profissionais e a obtenção de dados acerca do quadro de saúde do indivíduo. É 

avaliada pelos enfermeiros como uma linguagem simples e acessível ao serviço. 

Estudos desenvolvidos em Curitiba, Florianópolis e em João Pessoa revelam 

sucesso na adoção da CIPE. Um dos fatores apontados para a adesão à taxonomia 

foi a necessidade de atualização de alguns diagnósticos presentes na NANDA. A 

nível internacional, países como Canadá, Coreia e Paquistão são apontados pelo 

desenvolvimento de estudos relevantes acerca da aplicabilidade da CIPE, já nos 

Estados Unidos prevalece a utilização da NANDA (FURUYA; NAKAMURA; 

GASTALDI; ROSSI, 2011). 

Apesar dos avanços conquistados pela enfermagem enquanto ciência e 

profissão, observa-se, ainda, que a utilização dos sistemas de classificação e a 

implementação do processo de enfermagem, em especial a etapa de construção dos 

diagnósticos de enfermagem, configuram-se como desafios a serem superados no 

século XXI (COELHO et al., 2014). Pois é comum a carência dos profissionais 

quanto a habilidades de manuseio das taxonomias e raciocínio clínico, 

indispensáveis para a seleção dos DE (MARIA; QUADROS; GRASSI, 2012). 

Essa situação pode estar relacionada à formação inicial do enfermeiro que, 

em muitas instituições de ensino, ocorre em meio a um distanciamento entre teoria e 

prática, o que dificulta a aprendizagem dos DE, bem como a compreensão da 

importância da implementação do PE. Destaca-se que realizar um julgamento clínico 

de respostas objetivas e subjetivas é função árdua e requer habilidades especificas, 

cognitivas e não-cognitivas (FERNANDES; PEREIRA; BASTOS; SANTOS, 2012). 

Assim, é preciso que a enfermagem defina critérios mínimos a serem 

identificados no ato de cuidar, corroborando com a necessidade de documentar as 

ações assistenciais. Desse modo, é imperativo atentar ao processo de ensino dos 

DE, com intuito de aprimorar a utilização das taxonomias de enfermagem, do 

processo avaliativo e de registro de suas atividades, identificando e quantificando os 

resultados obtidos, o que servirá de base para a consolidação do conhecimento e 

enriquecimento da profissão (MARQUES, 2014). 



18 
 

No ensino de enfermagem, deve-se primar pela formação de um profissional 

crítico e reflexivo, capaz de aplicar o conhecimento técnico em situações e 

realidades diversificadas. Nesse sentido, apesar de compreender que o pensamento 

crítico não é uma competência tipicamente ensinada, acredita-se que pode ser 

desenvolvido e aperfeiçoado por meio de metodologias capazes de aflorar no 

indivíduo habilidades cognitivas que o conduzam a esta finalidade. Trata-se de um 

julgamento intencional e auto-regulador, que envolve raciocínio com base em 

evidências, contexto, conceptualização, método e critério (FACIONE, 2010).  

Enquanto que o pensamento reflexivo para Dewey (1938) remete a um 

compromisso com o verdadeiro e necessita para sua formulação de uma avaliação 

das causas e consequências de cada premissa. Exige-se um encadeamento lógico 

dos fatos, ocorrendo em cinco etapas: confronto com a dificuldade, formulação do 

problema, levantamento de hipótese, raciocínio elaborado e experimentar 

efetivamente. Ressalta-se que o ensino isolado impede o aluno de significar o que 

aprendeu, impossibilitando-o de firmar relações visto que os conteúdos aprendidos 

são armazenados de forma isolada. 

Quanto ao ensino-aprendizagem dos diagnósticos de enfermagem, ressalta-

se que o uso de metodologias ativas, capazes de integrar diferentes estratégias de 

ensino, é primordial no desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo na fase 

de construção dos DE. Nesse contexto, identificam-se várias abordagens que 

contribuem para o aperfeiçoamento das habilidades cognitivas de elaboração dos 

DE, podendo ser utilizadas de forma isolada ou em conjunto (BITTENCOURT, 

2011). 

Assim, estudos apontam a necessidade de reorganizar o processo de 

ensino-aprendizagem em saúde no Brasil, com destaque para a utilização de 

metodologias ativas, as quais são definidas como contributos importantes à 

aprendizagem significativa (MELLO; ALVES; LEMOS, 2014). 

Em um mundo globalizado, as metodologias ativas apresentam-se como um 

atrativo aos educandos no processo de ensino-aprendizagem a medida que tornam 

a sala de aula um espaço interativo e dinâmico, bem como permitem a aproximação 

entre professor e aluno. O discente adquire papel ativo no processo de construção 

do conhecimento e o docente torna-se um facilitador desse percurso, valendo-se de 

aparatos tecnológicos na mediação do processo de ensino-aprendizagem 

(LIMBERGER, 2013). 
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Nesse contexto, os laboratórios de simulação de práticas clínicas têm se 

destacado pela possibilidade de promover a aquisição de competências técnicas e 

psicomotoras, visto que dispõem de equipamentos similares aos encontrados na 

realidade hospitalar e ambulatorial, além de manequins e modelos de simuladores 

de menor e maior complexidade. Desse modo, ao utilizar o ambiente de simulação o 

discente aperfeiçoa técnicas e adquire novos conhecimentos que ao serem 

utilizados em ambientes reais poderão garantir maior segurança às ações realizadas 

(SILVEIRA; ROBAZZI, 2011). 

Ao utilizar a simulação de alta fidelidade observa-se maior satisfação, 

aprendizagem, motivação, realismo, confiança, aperfeiçoamento de técnicas, 

pensamento reflexivo e transferências de competências entre diferentes realidades. 

Um ponto de destaque apontado por estudantes no exercício da simulação como 

estratégia de ensino-aprendizagem foi a possibilidade de obter dados objetivos 

sobre seu desempenho, favorecendo o papel ativo do discente no processo de 

aprendizagem (BAPTISTA et al., 2014). 

Assim, observa-se que o ensino do raciocínio diagnóstico é favorecido com a 

utilização de tal tecnologia de ensino, contribuindo para a formação de enfermeiros 

comprometidos e qualificados o que culmina com uma maior visibilidade da 

profissão e melhoria da assistência (GÓES; FONSECA; FURTADO; LEITE; 

SCOCHI, 2011). A aplicação de tal tecnologia possibilita o exercício de 

competências não técnicas, gerenciais ou individuais, como criatividade, criticidade, 

liberdade de pensamento e curiosidade, indispensáveis na formulação dos DE 

(SILVEIRA; ROBAZZI, 2011). 

Assim, o presente estudo tem como objeto o uso da simulação realística 

como ferramenta de ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem. 

Acredita-se que a simulação seja uma estratégia eficaz para o ensino-aprendizagem 

do raciocínio diagnóstico de enfermagem. Desse modo, considera-se a seguinte 

hipótese nula: a simulação realística não favorece o ensino-aprendizagem do 

raciocínio diagnóstico de modo significativo. E como hipótese alternativa tem-se que: 

a simulação realística favorece o ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico de 

modo significativo. 
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1.2 Justificativa e relevância do estudo 

 

A pesquisa teve como motivação a aproximação da autora com o uso de 

tecnologias de informação e comunicação para o ensino de enfermagem, que 

despertou o interesse pela temática e fez surgir a necessidade de aprofundar os 

estudos na área da simulação realística, de modo que a pesquisa possa contribuir 

para a expansão do conhecimento na área e venha a agregar novas potencialidades 

ao ensino de enfermagem no Brasil. 

Sabe-se que com o advento da globalização houve uma reestruturação da 

sociedade, esta se tornou mais participativa em diversos segmentos, incluindo o 

setor saúde. Atualmente, o mercado exige profissionais qualificados, aptos a atender 

às demandas da sociedade moderna, o que implica diretamente no processo de 

formação desses profissionais que devem sair das universidades com habilidades 

específicas incluindo o pensamento crítico-reflexivo (NINO, 2010). 

Nesse contexto, é preciso que os profissionais acompanhem as mudanças e 

mantenham-se atualizados, adequando-se à nova realidade vigente no setor saúde 

(SANTOS; RIBEIRO; MOTTA et al., 2016). Evidenciou-se uma expansão nos cursos 

de graduação em enfermagem no país, no entanto o desafio é empreender os 

componentes curriculares com qualidade, de modo que as instituições de ensino se 

responsabilizem pela formação de enfermeiros competentes, qualificados e 

compromissados com a saúde da população (MAGALHÃES; RODRIGUES; 

GUERREIRO; QUEIROZ; SILVA; FREITAS, 2013). 

Observa-se que os ambientes sociais de cuidados de enfermagem não 

ofertam de modo amplo aos discentes de graduação a oportunidade de vivenciar 

experiências clínicas suficientes e complexas que os habilitem quanto aos aspectos 

psicomotores, o que ocorre com a utilização da simulação (DIAS, 2015).  

Nesse sentido, é necessário adequar os projetos pedagógicos dos cursos de 

enfermagem às diretrizes curriculares nacionais para o curso de enfermagem, que 

apresentam a relevância de realizar uma avaliação contínua do processo formativo. 

Assim, expõem-se duas grandes vertentes que norteiam o ensino-aprendizagem de 

enfermagem, a prática pedagógica tradicional e a problematizadora (PIRES et al., 

2014). 

No que tange ao ensino-aprendizagem dos diagnósticos de enfermagem, 

deve-se considerar os aspectos essenciais para sua formulação, e, assim, pautar a 
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metodologia de ensino a ser abordada. Salienta-se que a predominância de jovens 

nos cursos de graduação em enfermagem remete à aproximação com as 

tecnologias de informação e comunicação, o que pode dificultar ou contribuir para o 

processo de aprendizagem, conforme a abordagem utilizada pelo docente. Nesse 

contexto, metodologias ativas, como a simulação, aliadas a outras estratégias de 

ensino apresentam-se como um atrativo ao jovem aprendiz. 

Acredita-se que o ambiente de simulação é um espaço de aproximação 

entre teoria e prática, no qual o estudante tem a oportunidade de exercitar os 

conteúdos aprendidos de modo semelhante à realidade, mas com o predomínio de 

menores riscos. É possível desenvolver habilidades propícias ao processo de 

diagnosticar, ampliando o conhecimento dos discentes sobre procedimentos, 

medicamentos, dentre outros aspectos, auxiliando a aprendizagem crítica e 

empoderando o aluno em seu aprendizado (LEITE; SANTOS; ANDRADE et al., 

2016). 

Existem estudos na área da simulação realística, englobando, 

principalmente, a área de urgência e emergência, atenção básica, semiologia e 

semiotécnica, e os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I. Assim, percebe-se a 

necessidade de incrementar as pesquisas que abordem o uso da simulação para o 

ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem, com ênfase nos 

diagnósticos da CIPE, taxonomia atualmente reconhecida em âmbito mundial. 

Nesse sentido, o estudo justifica-se no fato de que as tecnologias, em 

especifico a simulação, podem contribuir valorosamente ao processo de ensino-

aprendizado do raciocínio diagnóstico de enfermagem, possibilitando desenvolver 

uma estratégia de ensino-aprendizagem significativa. 
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2 OBJETIVOS 

 

2. 1 Geral 

 

• Avaliar a eficácia da simulação realística para o ensino-aprendizagem do raciocínio 

diagnóstico de enfermagem. 

 

2. 2 Específicos 

 

• Elaborar os casos clínicos e diagnósticos de enfermagem a serem aplicados na 

estratégia educativa; 

• Validar os casos clínicos e seus diagnósticos de enfermagem com especialistas; 

• Comparar nos dois grupos de discentes os escores de acertos na elaboração dos 

diagnósticos de enfermagem da CIPE antes e após a estratégia educativa; 

• Avaliar o grau de aproveitamento e benefícios da simulação sob a ótica dos 

discentes. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A teoria da aprendizagem significativa  

 

Para Ausubel a aprendizagem é mais significativa quando se incorpora o 

novo conhecimento ao que o aluno já sabe, e este passa a ter um novo significado 

conforme a interação com seu conhecimento prévio (SANTOS, 2013). Assim, a 

aprendizagem significativa ocorre quando ideias expressas simbolicamente 

interagem de modo substantivo e com um conhecimento relevante que o aprendiz já 

apresenta, chamado de subsunçor. O subsunçor permite ao estudante dar 

significado a um novo conhecimento que ele venha a descobrir e por tratar-se de um 

processo interativo ele pode modificar-se adquirindo novos significados (MOREIRA, 

2011).  

Nesse sentido, o subsunçor é uma estrutura específica e organizada que 

armazena experiências anteriores do indivíduo e permite que uma nova informação 

seja incorporada à sua estrutura cognitiva. Para que ocorra a aprendizagem 

significativa é necessário que o aprendiz apresente disposição para aprender e não 

apenas memorizar o novo conteúdo, além de que esse conteúdo tem que ser 

significativo para o aluno, sendo importante primeiro sondar os interesses e 

experiências dos alunos (SANTOS, 2013). Essa forma de aprender em que um novo 

conhecimento adquire significado a partir da interação com o conhecimento 

preexistente denomina-se de aprendizagem significativa subordinada (MOREIRA, 

2011). 

Vale salientar que a aprendizagem significativa não é desprovida do 

esquecimento, mas o que ocorre não é um esquecimento total e sim uma perda da 

diferenciação de significados. Considera-se o conhecimento prévio como a estrutura 

mais importante para a aprendizagem significativa, sua clareza, organização e 

estabilidade são de suma importância na aprendizagem significativa e é o que 

permite que ocorra a subsunção de novos conhecimentos (MOREIRA, 2011). 

A subsunção pode ocorrer de modo acentuado sendo denominada de 

subsunção correlativa, e apenas para reforçar o subsunçor sendo chamada de 

subsunção derivativa. Enquanto que a aprendizagem significativa pode ocorrer de 

três formas: por subordinação, superordenação e de modo combinatório. E em três 

tipos: representacional, conceitual e de proposicional (MOREIRA, 2011). 
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Na aprendizagem subordinada os novos conhecimentos significativos 

assumem novos significados por meio da ancoragem cognitiva aos conhecimentos 

preexistentes. Na superordenada consideram-se os processos de abstração, 

indução e síntese, é um meio para aquisição de conceitos. E, a combinatória refere-

se a forma em que a atribuição de significados a um novo conhecimento interage 

com os conhecimentos já existentes, mas não sobressai diante dos conhecimentos 

originais (MOREIRA, 2011). 

Quanto aos tipos a representacional é a mais fundamental, ocorre quando 

símbolos arbitrários passam a representar determinados objetos. A conceitual 

relaciona-se a conceitos que indicam regularidades em eventos ou objetos, assim o 

indivíduo reconhece regularidades e passa a representar eventos ou objetos a partir 

de determinados símbolos. Enquanto que a aprendizagem proposicional remete a 

dar significado a novas ideias expressas a partir de proposições (MOREIRA, 2011). 

Desse modo, além de conhecer os conceitos básicos da aprendizagem 

significativa, o professor deve assumir o papel de descontruir atitudes como dar 

aulas, deve-se construir a aula junto ao aluno. É preciso encorajar o aluno a 

aprender, assim ao invés de oferecer respostas, deve-se questionar os alunos de 

modo que eles próprios busquem formular sua respostas. Desafiar os conceitos já 

aprendidos é fundamental para que ocorra a aprendizagem significativa e é o 

principal papel que o professor desempenha nesse processo. É imprescindível que o 

professor desperte o interesse do aprendiz em aprender, deve fornecer-lhe 

autonomia para que busque o conhecimento, além de estimulá-lo e valorizá-lo , 

fazendo-o com que se sinta parte do processo de aprendizagem (SANTOS, 2013). 

Assim, são variáveis importantes na facilitação da aprendizagem significativa 

o considerar do conhecimento prévio do estudante, a diferenciação progressiva, a 

reconciliação integrativa, a organização sequencial do conteúdo, a consolidação, o 

uso de organizadores prévios e a linguagem envolvida no intercambio de 

significados (MOREIRA, 2011). 

Nesse interim, consideram-se sete passos para a aprendizagem 

significativa: dar sentido ao conteúdo, especificar, compreender, definir, argumentar, 

discutir e levar para a vida. Cada fase ajuda a definir o papel do professor frente à 

construção da aprendizagem significativa (SANTOS, 2013). 
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3.2 Modelo teórico do pensamento crítico e a construção dos diagnósticos de 

enfermagem da CIPE 

 

O pensamento crítico é a mola propulsora para um cuidado de enfermagem 

de qualidade, aliado à inteligência do sujeito é responsável por utilizar os 

conhecimentos existentes, refletindo acerca desse conhecimento e utilizando-o com 

eficiência. O enfermeiro necessita de inteligência para pensar e refletir acerca das 

diversas situações de saúde de seus clientes, interpretando-as e tomando a melhor 

decisão para cada caso, assim, o pensamento crítico apresenta-se como um campo 

da inteligência fundamental para o exercício de sua prática, como a tarefa de 

diagnosticar (LUNNEY, 2011). 

Considera-se a análise, o conhecimento técnico-científico e o raciocínio 

lógico como habilidades fundamentais para o desenvolvimento do pensamento 

crítico, indispensável para a elaboração de um diagnóstico de enfermagem (DE) 

prioritário. Aliados à experiência clínica, conhecimento sobre o paciente, aplicação 

de padrões, o discernimento e o contexto da situação. A análise permite ao 

profissional avaliar e detalhar a história clínica do cliente, sendo base para a 

identificação das necessidades de saúde (BITTENCOURT; CROSSETTI, 2013). 

O conhecimento científico é um componente de destaque e imprescindível 

ao processo diagnóstico, para Francis Bacon é o que confere poder ao homem 

sobre a natureza (CREMA, 2015). O enfermeiro precisa estar apto e dotado de 

referencial teórico para que possa exercer sua práxis e estabelecer DE com 

acurácia. Observa-se que os profissionais que não detém uma base teórica sólida 

estão mais suscetíveis a erros de julgamento clínico (AMORIM; MARCUCCI, 2011). 

O conhecimento técnico-científico permite, ainda, ao enfermeiro relacionar 

sinais e sintomas e estabelecer prioridades de cuidados, que aliado ao raciocínio 

lógico possibilita organizar os dados obtidos para posterior elaboração dos DE. A 

experiência clínica traz ao enfermeiro o conhecimento advindo de sua prática 

profissional, o que por analogia com casos similares facilita a identificação de 

achados clínicos prioritários. Conhecer o paciente tem relevância ao se considerar o 

indivíduo como fonte de informações relevantes ao processo diagnóstico. O 

discernimento apresenta sua importância por permitir uma reflexão acerca dos 

problemas identificados, possibilitando julgar os diagnósticos elaborados. Enquanto 



26 
 

o contexto amplia a zona de visão do enfermeiro, facilitando o desenvolvimento de 

um cuidado holístico (BITTENCOURT; CROSSETTI, 2013). 

Com base no exposto, acredita-se que o pensamento crítico e o processo 

diagnóstico em enfermagem estão intimamente relacionados e juntos podem 

contribuir para qualificar a enfermagem, por meio da identificação de diagnósticos de 

enfermagem acurados. Defende-se, assim, que o ensino e a aprendizagem do 

processo diagnóstico em enfermagem baseiem-se no desenvolvimento do 

pensamento crítico de modo que seja possível desenvolver o raciocínio diagnóstico 

em todo o ciclo formativo do profissional (BITTENCOURT, 2011). 

Por raciocínio diagnóstico compreende-se o processo de raciocinar 

clinicamente com intuito de identificar diagnósticos relevantes, ou seja, é um 

raciocínio clínico que objetiva a formulação do diagnóstico que melhor represente a 

necessidade do cliente, família ou coletividade (OLIVA, 2008). 

Assim, em face de sua importância no desenvolvimento do processo 

diagnóstico em enfermagem, o pensamento crítico deve orientar-se por padrões, 

políticas e códigos de ética, bem como pela lógica, intuição, criatividade, experiência 

e conhecimentos científicos (ALFARO-LEFEVRE, 2014). Gordon (1994) apresenta o 

processo diagnóstico como um meio de definir o problema de saúde do cliente, 

avaliando suas causas e determinantes, e que abrange o pensamento lógico e o 

intuitivo.  

Nesse contexto, tem-se que o raciocínio diagnóstico é um processo 

complexo, que engloba interpretação, impressões subjetivas, conhecimentos, 

experiências, crenças e valores do diagnosticador. Desse modo, deve ser realizado 

de forma estruturada, com intuito de evitar vieses em sua condução ou erros de 

julgamento (CLEIRES; BRANDÃO; DIAS; PRIMO, 2015). 

Compreende-se, assim, que o processo de diagnosticar em enfermagem 

engloba o raciocínio clínico, o qual apresenta sua base no pensamento crítico e no 

raciocínio diagnóstico, que corrobora para a correta tomada de decisão por parte do 

enfermeiro, realizada por meio dos diagnósticos de enfermagem (CROSSETI, 2011). 

Os diagnósticos de enfermagem (DE) representam as necessidades e 

problemas de saúde identificados com base em um julgamento clínico sobre as 

respostas da pessoa, família e comunidade a problemas de saúde atuais e 

potenciais. Os DE ofertam a base para a tomada de decisão no contexto de saúde, 
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contribuindo para o planejamento e priorização das ações de enfermagem que 

devem ser realizadas (GUEDES; SANTOS; NAKATANI; CHIANCA, 2011). 

Risner (1986) compreende-os como a tomada de decisão a partir da coleta e 

interpretação dos dados, a qual utiliza da experiência e do conhecimento científico 

do profissional. Está organizado em duas fases: análise e síntese dos dados; e, 

estabelecimento dos diagnósticos. Na fase de análise deve-se realizar a 

categorização dos dados e a identificação de lacunas ou divergências nos dados 

obtidos. Durante a síntese deve-se proceder com o arranjo das evidências em 

padrões e realizar a comparação de tais padrões com teorias, modelos, normas e 

conceitos. Estabelecer hipóteses e uma relação entre os fatores que influem nas 

alterações identificadas. A elaboração do diagnóstico propriamente dito baseia-se 

nas inferências obtidas a partir dos dados coletados e requer a adoção de uma 

sistemática redacional. 

Desse modo, tem-se que o raciocínio diagnóstico é imprescindível para a 

construção de diagnósticos de enfermagem acurados, principalmente, ao se utilizar 

de taxonomias próprias com intuito de uniformizar a linguagem na enfermagem. E, 

independentemente da linguagem adotada para padronizar os diagnósticos de 

enfermagem, o raciocínio diagnóstico é uma exigência ímpar a sua realização, 

portanto necessita ser desenvolvido pelo enfermeiro desde a graduação 

(BITTENCOURT, 2011). 

Assim, ao se considerar a importância de utilizar uma linguagem 

padronizada para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem, o Conselho 

Internacional de Enfermeiros (CIE) vem adotando e aprimorando a Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) como uma estrutura unificada 

de terminologias e classificações, sendo utilizada para o mapeamento de termos e 

comparação dos dados de enfermagem (BITTENCOURT, 2011). 

A CIPE® está estruturada em um sistema de sete eixos a saber: ações, 

cliente, foco, julgamento, localização, meios e tempo. Em cada eixo encontram-se os 

termos relevantes à construção de um modelo diagnóstico, das intervenções e 

resultados de enfermagem (BITTENCOURT, 2011). 

A versão 1 da CIPE® apresenta como meio para elaboração dos DE uma 

combinação de termos organizados em eixos multiaxiais, utilizando-se termos 

presentes nos eixos foco e julgamento conforme a definição de cada termo (MATA; 

SOUZA; CHIANCA, CARVALHO, 2012). Já a versão 2011 apresenta termos usuais 
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na diária da enfermagem, contemplando uma linguagem simples e de entendimento 

fácil, o que facilita a construção dos diagnósticos (LEITE; FERREIRA; CRUZ; LIMA; 

PRIMO, 2013).  

A versão mais atual é a 2015, que se valendo da máxima que o avanço 

técnico-científico torna obsoleto o conhecimento atual, fazendo-o cair em desuso 

frente à emergência de um novo pensamento, assim, ocorre com as terminologias 

adotadas e empregadas na prática de enfermagem, desse modo, é preciso um 

constante aperfeiçoamento de seus sistemas de classificação, suprimindo termos 

ultrapassados e alocando em uso novas terminologias. Dessa forma, a oitava versão 

da CIPE® inova na alocação de novos termos ao seu banco (GARCIA, 2015). 

 

3.3 Simulação como estratégia para o ensino-aprendizagem em enfermagem 

 

Observa-se como desafio ao ensino-aprendizagem em enfermagem a 

necessidade de ir além do determinado pelas Novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, e transpor o campo técnico-prático para despertar no aluno a capacidade 

de raciocinar critica e reflexivamente, tornando-os agentes de mudança na 

sociedade, capazes de se inserir e serem reconhecidos no mercado de trabalho 

(TEIXEIRA et al., 2011). Assim, o exercício reflexivo e a qualidade em que é 

desenvolvido torna-se um grande desafio para os discentes e docentes em 

enfermagem na atualidade (MENDES, 2016). 

O ensino clínico mostra-se como algo extremamente complexo, pois 

monitorar a aprendizagem acarreta no aluno ansiedade e desconforto. Porém, é de 

suma importância no exercício da enfermagem, face à aproximação possível entre o 

discente e a realidade em que irá atuar, possibilitando-o desenvolver o pensamento 

reflexivo. Para os alunos o exercício reflexivo na aprendizagem clínica é 

fundamental para o aprendizado, visto que possibilita estruturar o pensamento em 

enfermagem, levando em conta suas interfaces critica e criativa (MENDES, 2016). 

Na enfermagem, as ferramentas pedagógicas adotadas tem por base a 

noção de aprendizado que se almeja, para que ao aprender, os alunos, possam 

atuar dentro de um contexto, sendo capazes de transformá-lo. Tem-se na pedagogia 

da simulação uma aliada ao ensino-aprendizado voltado para a prática, capaz de 

despertar o senso crítico e reflexivo do aprendiz (SANINO, 2012). Trata-se de uma 

metodologia que possibilita a aprendizagem experiencial, com ênfase no aluno e 
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dentro de um ambiente controlado, com apoio de um professor e oportunizando a 

reflexão (OLIVEIRA, PRADO, KEMPFER, 2014). 

Assim, em face das exigências de transformação no processo formativo de 

enfermagem, bem como na urgência por garantir a segurança do paciente e 

minimizar possíveis erros relativos ao cuidado de enfermagem, o uso da simulação 

como estratégia de ensino vem destacando-se no cenário brasileiro nas últimas 

décadas (OLIVEIRA; PRADO; KEMPFER, 2014). Os procedimentos simulados 

favorecem a aquisição de habilidades técnicas e melhora a confiança do aluno no 

exercício do cuidado, o professor deve atuar de forma a fornecer-lhe orientações 

antes e após os procedimentos, realizando, assim, um contínuo exercício reflexivo 

(TEIXEIRA; FELIX, 2011). 

A simulação deve conter como componentes as melhores práticas em 

educação, fatores relacionados aos alunos, fatores relacionados à faculdade e 

características do projeto de simulação. As melhores práticas se referem aos 

recursos que possibilitem uma aprendizagem ativa. Os fatores ligados aos 

estudantes englobam a designação de funções específicas para os estudantes, 

permitindo a autoaprendizagem dirigida. Os fatores relativos à instituição incluem 

determinar o uso adequado de apoio/sugestões e permitir um observador/avaliador. 

As características de projeto de simulação devem trazer os objetivos de 

aprendizagem, fornecer fidelidade na estratégia, determinar o nível adequado de 

complexidade, incrustar pistas, e fornecer oportunidades adequadas ao debriefing 

(JEFFRIES, 2007). 

O processo de debriefing é apontado como o ápice do processo reflexivo no 

que tange ao uso da simulação, por enquanto é nesse momento da atividade que o 

aluno pode refletir acerca dos resultados de suas ações e dos fatores que 

influenciaram na sua atuação durante a realização da estratégia. Ressalta-se, ainda, 

que a simulação permite ao aluno aprender a controlar suas emoções frente às 

situações clínicas, bem como melhora sua autonomia e capacidade de fixar e revisar 

os conteúdos aprendidos (TEIXEIRA et al., 2015). 

O processo de enfermagem pode ser valoroso quando se trabalha com o 

planejamento e projeto de uma simulação, à medida que pode organizá-lo nas 

seguintes fases: avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. 

Na avaliação é necessário realizar um levantamento sobre o currículo da instituição, 

analisando os pontos em que a simulação será proveitosa para professores e alunos 
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e como poderá contribuir para minimizar as limitações existentes. Após coletar as 

informações acerca da faculdade realiza-se a fase de diagnóstico, na qual se faz um 

levante de onde a estratégia poderá ser melhor utilizada. Em seguida, ao realizar o 

planejamento deve-se formular um estudo de caso que englobe os resultados de 

aprendizagem estimados pelos professores para que os discentes alcancem os 

objetivos propostos, o mesmo deve ser utilizado para criar um cenário que irá 

orientar a estratégia de simulação. Implementar a simulação é colocá-la em  prática, 

identificando as dificuldades e realizando adaptações que possam melhorá-la. Ao 

término deve-se avaliar se a estratégia atingiu seu objetivo (JEFFRIES, 2007). 

Nesse contexto, a simulação clínica permite a reprodução de aspectos reais 

do cotidiano do cuidado de enfermagem, com a possibilidade de repetição da cena 

quantas vezes se fizer necessário ao aprendizado do aluno, em um ambiente seguro 

e livre de danos reais ao paciente (TEIXEIRA et al., 2011; YEUN et al., 2014). 

Assim, a estratégia mostra-se útil ao processo de ensino em enfermagem, bem 

como de outras áreas da saúde, pois é visível sua capacidade de despertar o 

interesse e a aceitação de seu uso como alicerce didático entre estudantes e 

professores. É uma ferramenta que estimula a curiosidade e o interesse do aprendiz, 

facilitando sua adaptação à técnica (QUILICI; ABRÃO; TIMERMAN; GUTIERREZ, 

2012). 

Para realização da atividade simulada conta-se com diferentes recursos, 

incluindo tipos diversos de simuladores, como: simulador de baixa, média e alta 

fidelidade, objetos virtuais, pacientes simulados, métodos mistos, comparação e 

Role-play (OLIVEIRA; PRADO; KEMPFER, 2014).  

Os simuladores de baixa tecnologia são manequins estáticos, limitados em 

recursos eletrônicos e não operacionalizados por computador. Os de alta fidelidade 

representam manequins de corpo inteiro, muito semelhantes ao humano, 

operacionalizados por computadores e com capacidade de recriar doenças e 

respostas às intervenções. Os simuladores de realidade virtual utilizam da 

computação gráfica acoplada à dispositivos comandáveis. Os atores reais são 

pessoas que simulam o paciente em um cenário simulado. Os métodos mistos 

empregam o uso de dois ou mais tipos de simuladores (FLATO; GUIMARÃES, 

2011). 

Ressalta-se que as atividades de simulação devem obedecer a um 

planejamento sequenciado, de forma lógica e com complexidade crescente, 
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mediante ao que é exigido nas disciplinas. Assim, será possível ao aluno 

desenvolver a competência esperada para cada nível proposto durante o curso 

(FERNANDES, 2014). 

Apresentam-se como vantagens ao uso da técnica o desenvolvimento de 

competências e o pensamento crítico, bem como a atuação ativa do discente no 

processo de ensino-aprendizagem. A simulação oportuniza integrar a teoria à 

prática, facilitando o aprendizado do aluno, aumentando sua confiança e diminuindo 

a ansiedade frente às diversas situações possíveis de serem vivenciadas em um 

ambiente real (BARRETO; SILVA; MOREIRA; SILVA; MAGRO, 2014). 

A simulação desperta no aluno a consciência para um cuidado passível de 

ser aprendido, preparando-o para atuar frente a uma grande diversidade de 

situações a partir do desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes 

(OLIVEIRA; PRADO; KEMPFER, 2014). Propiciando o desenvolvimento de 

habilidades humanas e técnicas, indispensáveis ao processo de formação 

generalista da enfermagem (SANINO, 2012). 

No entanto, para o sucesso dessa metodologia é fundamental além do 

simulador a presença de um ambiente propício à realização do cenário simulado, 

bem como profissionais capacitados para o desenvolvimento da técnica e objetivos 

de aprendizagem bem definidos (OLIVEIRA; PRADO; KEMPFER, 2014). O 

educador deve estar apto ao manuseio adequado da tecnologia a ser utilizada na 

proposta pedagógica, enquanto o aluno deve posicionar-se de forma ativa e 

participativa em seu processo de aprendizagem, visto que tais metodologias 

baseiam-se na premissa de um educando ávido por aprender e ativo na construção 

de seu conhecimento (SILVEIRA; ROBAZZI, 2011). 

Considera-se, então, que a simulação como ferramenta pedagógica é uma 

metodologia inovadora, capaz de humanizar o ensino e minimizar as dificuldades 

enfrentadas pelos discentes em seu processo formativo (ABREU; FREITAS; BERTE; 

OGRADOWSKI; NESTOR, 2014). No que tange ao aprendizado garante a aquisição 

de conhecimentos em um contexto seguro e controlado, com objetivos claramente 

definidos, além de um realismo que supre a carência entre teoria e prática 

(DEARMON, 2013).  

 

3.4 A simulação como metodologia ativa para o ensino-aprendizagem do raciocínio 

diagnóstico de Enfermagem  
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É notória a gama de transformações técnico-científicas que vem afetando o 

setor saúde nas últimas décadas, as quais tem transformado o mercado de trabalho 

em um consumidor ávido de mão de obra qualificada. Nesse sentido, o perfil dos 

profissionais de saúde tem sofrido uma grande transformação, refletindo-se em 

profissionais dotados de conhecimentos, habilidades e atitudes para fornecer uma 

assistência de qualidade. No que tange ao enfermeiro, lhe é cobrado uma postura 

proativa, com competências para diagnosticar as necessidades de saúde de sua 

clientela, prover cuidados e planejar o cuidado de enfermagem ao indivíduo, família 

e coletividade, de modo a restabelecer sua saúde (LIMA, 2015). 

Frente a essas transformações, iniciou-se um processo de reflexão sobre a 

prática de enfermagem, que culminou com a criação de um método para organizar a 

assistência de enfermagem, denominado Processo de Enfermagem. Tal método 

possibilitou não só desenvolver o pensamento crítico entre estudantes de 

enfermagem, como possibilitar ao enfermeiro assistencial uma maior autonomia na 

realização de seu cuidado (TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

O PE atualmente encontra-se em sua terceira geração, permite ao 

enfermeiro analisar criticamente os cuidados ofertados ao cliente, bem como os 

resultados propostos e obtidos (GARCIA; NÓBREGA, 2009). Assim, deve ser 

desenvolvido em cinco etapas, inter-relacionadas e recorrentes, capaz de articular 

informações subjetivas e objetivas de modo a garantir a organização, o 

planejamento, a implementação e a avaliação do cuidado (ALFARO-LEFEVRE, 

2014). 

Os diagnósticos de enfermagem compõem a segunda etapa do PE e a 

literatura destaca inúmeras dificuldades inerentes ao seu ensino, evidenciadas no 

ensino da prática clínica. Compreende-se que o processo diagnóstico em 

enfermagem é representado por um conjunto de etapas processuais de raciocínio, 

desenvolvidas a partir do domínio de habilidades intelectuais, interpessoais e 

técnicas, indispensáveis ao pensamento crítico. Salienta-se que os professores 

devem enfatizar seus esforços no desenvolvimento do pensamento crítico do aluno, 

pois, apesar dos obstáculos enfrentados nas instituições de saúde para a 

implementação da sistematização da assistência de enfermagem, o enfermeiro deve 

estar apto a exercer a sua capacidade de julgar as respostas humanas com acurácia 

(LIMA, 2015). 
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Assim, é mister transformar o processo de ensino-aprendizagem em 

enfermagem desvinculando-o do pragmatismo tradicional em que o aluno é um mero 

espectador e receptor de conhecimentos, transformando-o em um sujeito ativo na 

construção do seu conhecimento. Essa mudança de paradigma resultará em 

profissionais críticos e reflexivos, capazes de responder às demandas da sociedade 

(PAIM; IAPPE; ROCHA, 2015). 

Os fundamentos pedagógicos que devem ser abordados a partir de tais 

mudanças devem basear-se nos princípios da aprendizagem significativa, em que o 

professor assume um papel de facilitador e o aluno incorpora a postura de aprender 

a aprender (CONTERNO; LOPES, 2013). Nesse sentido, o uso de metodologias 

ativas mostra-se como uma nova perspectiva para o ensino dos DE, aliados ao uso 

de recursos tecnológicos são capazes de otimizar o ensino-aprendizagem (LUZIA; 

COSTA; LUCENA, 2013). O uso dessas metodologias possibilita que o aprendiz 

construa seu próprio conhecimento de modo significativo, garantindo-lhes confiança, 

autoestima, autonomia e motivação, além de favorecer o respeito às divergências de 

opiniões e experiências diversas. Observa-se, ainda, um melhor entendimento do 

assunto e maior retenção de conhecimentos (LIMBERGER, 2013). 

No ensino dos diagnósticos de enfermagem é fundamental primar pelo 

desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão, fundamental para a 

recuperação do cliente. Envolve aspectos próprios do indivíduo e da coletividade, 

fazendo-se necessário estabelecer metas e objetivos para posterior escolha do meio 

adequado para alcançá-los (SILVA; SILVA; CRUZ; BRAZ, 2013). 

As metodologias ativas valem-se da Problematização e da Aprendizagem 

Baseada em Problema (ABP), sendo a ABP um meio que o educando dispõe para 

adquirir conhecimentos de forma significativa, possibilitando melhorar o ensino de 

enfermagem e consequentemente a assistência de enfermagem (MELLO; ALVES; 

LEMOS, 2014). 

Diversas metodologias e estratégias são aplicadas no contexto de formação 

em saúde e enfermagem, como rodas de conversa, simulação, mapas conceituais, 

etc. Sendo a simulação uma metodologia ativa baseada na ABP, e, assim, necessita 

de organização, planejamento de operações e técnicas (COSTA, 2014). 

Em suma, a simulação oportuniza ao educando o desenvolvimento de 

competências e habilidades de liderança, autonomia, tomada de decisão, 
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comunicação e ética, possibilitando-lhe ser o ator principal do processo de ensino-

aprendizagem (ARAÚJO; QUILICI, 2012). 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um ensaio clínico controlado e randomizado (ECCR). Esse tipo 

de estudo é compreendido no universo acadêmico como um grande avanço na 

metodologia científica na área da saúde. É um estudo planejado e controlado com 

intuito de responder às questões pré-definidas no instrumento de pesquisa, as quais 

se relacionam, geralmente, à eficácia de novas tecnologias aplicadas na área da 

saúde. Apesar de existirem condições que não podem ser controladas, o método 

deve ser considerado de alta qualidade na determinação da eficácia, efetividade e 

eficiência terapêutica, assim, sempre que se desejar avaliar uma nova intervenção 

terapêutica o ECCR deve ser o método de escolha (NITA et al., 2010). 

 

4.2 Local do Estudo 

 

A pesquisa foi realizada no Departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Campus Natal. A escolha do local pautou-

se na disponibilidade de um Laboratório de Práticas Clínicas, com os recursos 

adequados à proposta de estudo. O laboratório disponibiliza os aparatos clínicos 

necessários para a construção do cenário de simulação como: macas, mesas de 

apoio, cadeiras, camisolas hospitalares, lençóis, estetoscópio, esfigmomanômetro, 

medicações, seringas, luvas e máscaras. 

 

4.3 Desenvolvimento do Estudo 

 

4.3.1 Etapa 1: construção do roteiro de simulação e organização dos cenários 

 

A reformulação do ensino em enfermagem engloba a aceitação do aspecto 

multidisciplinar presente na profissão, a valorização do raciocínio clínico, o 

enriquecimento da interligação entre teoria e prática, a aplicação de metodologias 

ativas no ensino-aprendizagem e a dinamização dos currículos (SALVADOR et al., 

2015). 
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A simulação realística é uma metodologia ativa e atual, proporciona ao 

discente o desenvolvimento de habilidades cognitivas e técnicas, aumenta sua 

confiança e autoeficácia, o conhecimento, a segurança do ambiente e permite um 

feedback instantâneo. Apresenta como desvantagens o alto custo e a dificuldade de 

operacionalização, o que não inviabiliza a técnica como método de ensino 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

O ambiente simulado é composto por etapas sequenciais, a saber: sessão 

informativa, introdução ao ambiente, reunião informativa sobre o simulador, entrada 

da teoria, reunião informativa sobre o cenário, sessão de simulação e debriefing 

(ARAÚJO; QUILICI, 2012). Esse percurso baseia-se na construção do cenário 

simulado, na exploração e explicação dos recursos materiais utilizados no ambiente 

de simulação, na cena e sua exploração, e na discussão estruturada da atividade 

simulada (COSTA, 2014). 

O Laboratório de Práticas Clínicas da UFRN dispõe de um ambiente 

adequado à realização da estratégia de simulação realística com paciente-padrão. O 

paciente-padrão é um ator que desempenha a função de pacientes, reproduzindo 

sinais e sintomas clínicos, ideal para o treinamento da anamnese, exame físico e 

habilidades comunicativas (PAZIN FILHO; SCARPELINI, 2007). 

Nesta pesquisa, os atores convidados após a assinatura do TCLE (Anexo C) 

receberam os roteiros dos cenários de simulação e um treinamento acerca do papel 

que seria representado. A atriz convidada para compor os cenários 1 e 2 é 

enfermeira e apresenta experiência em simulação clínica, tendo atuado em outros 

cenários realizados em outra Instituição de Ensino Superior. Para o cenário 3 foi 

convidado um discente de enfermagem da UFRN, o qual foi capacitado pela 

pesquisadora que apresenta certificação e experiência teatral e em simulação. 

Para o desenvolvimento desse cenário de simulação optou-se por seguir o 

referencial metodológico de Jeffries (2007), que auxilia na construção da atividade 

de simulação, apresenta como componentes conceituais: facilitadores, participantes, 

práticas educativas, características do desenho da simulação (inclui o processo de 

debriefing) e resultados da simulação. 

O roteiro utilizado na prática de simulação foi adaptado do roteiro proposto 

por Fabri (2015). Foi constituído por situações clínicas com pacientes adultos, para 

os quais foram elaborados previamente diagnósticos de enfermagem para cada 

caso. Os casos clínicos e os DE prioritários foram validados por juízes para posterior 
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avaliação de concordância com os diagnósticos traçados pelos estudantes nas 

atividades de simulação. 

Os casos clínicos e DE foram elaborados pela pesquisadora, obedecendo às 

características clínicas relacionadas às patologias de escolha em conformidade com 

a literatura. Para composição dos cenários foram elencadas três situações clínicas 

com pacientes adultos, a saber: consulta de enfermagem ao paciente com episódio 

depressivo; atendimento de enfermagem à paciente puérpera; consulta de 

enfermagem ao paciente diabético. E, uma situação clinica para a realização do pré 

e pós-testes: consulta de enfermagem ao paciente com HIV/TB. 

A escolha pelas temáticas abordadas nas situações clínicas pautou-se pela 

relevância de trabalhar com patologias que englobassem quatro grandes eixos para 

a saúde: doenças crônicas, infectocontagiosas, saúde mental e saúde da mulher. 

 

4.3.2 Etapa 2: coleta de dados 

 

4.3.2.1 Validação dos casos clínicos e diagnósticos prioritários  

 

A validação dos casos clínicos com DE prioritários foi realizada no período 

de março de 2017. A seleção dos juízes foi realizada por meio de processo de 

amostragem proposital, em bola de neve e sequencial, dentre os membros do grupo 

de estudos do Centro CIPE®, não foi realizado cálculo amostral, sendo incluídos na 

pesquisa todos os especialistas que aceitaram participar do estudo.  

O Centro CIPE® brasileiro é acreditado pelo Conselho Internacional de 

Enfermagem (CIE), localiza-se no estado da Paraíba, região nordeste do país, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal da Paraíba, conta com a presença de 30 membros. Apresenta como missão 

o desenvolvimento contínuo da CIPE e difundir o uso dessa terminologia nos cursos 

de enfermagem e na realidade assistencial, bem como atuar em conjunto com o CIE 

e demais centros CIPE para o fortalecimento e utilização da CIPE® no mundo 

(GARCIA; NÓBREGA, 2013). 

Foi realizado um contato inicial por e-mail com um dos membros, onde foi 

enviada a carta convite (Apêndice C) para sua participação como juiz no estudo e 

solicitação de indicação de outro membro que pudesse participar da pesquisa. 

Juntamente com a carta constavam informações referentes à pesquisa, bem como 
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as instruções acerca do método de raciocínio diagnóstico utilizado na pesquisa e os 

prazos para a devolução do TCLE (Anexo B) e instrumento (Apêndice D e E). 

O primeiro especialista convidado indicou outros quatro possíveis juízes, 

para os quais foi enviada a carta convite e solicitação de novas indicações. Ao todo 

foi realizado contato com 14 possíveis especialistas, dos quais 8 confirmaram o 

aceite de participação na pesquisa, mas somente 6 concluíram com o envio dos 

instrumentos no prazo determinado, sendo selecionados para compor a amostra do 

estudo. 

Após o aceite foi enviado por e-mail o TCLE, o qual deveria ser assinado e 

reencaminhado por e-mail de imediato, em seguida deu-se prosseguimento com o 

envio por e-mail do instrumento com os casos clínicos e DE a serem analisados, o 

qual deveria ser devolvido por e-mail após preenchimento em até cinco dias. 

Cada especialista recebeu quatro casos clínicos acompanhados de 

possíveis diagnósticos de enfermagem previamente elaborados pela pesquisadora 

para cada caso e um instrumento para validação dos diagnósticos de enfermagem 

composto por um questionário sociodemográfico e profissional, e uma parte 

referente à validação dos diagnósticos. 

 Para realização da validação os juízes responderam uma escala tipo Likert, 

na qual somente os DE prioritários foram avaliados como muitíssimo pertinente. Os 

diagnósticos de enfermagem julgados como consideravelmente pertinente ou de 

algum modo pertinente foram considerados válidos para o caso clínico, mas não 

prioritários. Os demais DE julgados como nada pertinente ou muito pouco pertinente 

não foram considerados válidos para o caso clínico. 

 

4.3.2.2 Desenvolvimento do curso presencial “Julgamento Clínico e Raciocínio 

Diagnóstico: competências para o aprendizado dos Diagnósticos de Enfermagem da 

CIPE” 

 

• Passo I: seleção dos participantes do estudo 

 

Participaram do estudo graduandos de enfermagem da UFRN, com idade 

igual ou maior que 18 anos, cursando o 9º período do curso. Adotaram-se como 

critérios de exclusão, alunos com pendência de disciplinas e não ter condições de 

participar de todas as etapas da pesquisa. 
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A amostragem foi feita por conveniência, não sendo realizado cálculo 

amostral, foram convidados para participar do estudo todos os graduandos do 9º 

período do curso de enfermagem da UFRN e a amostra foi composta por todos que 

aceitarem participar da pesquisa, totalizando 24 participantes. 

Os estudantes foram convidados a participar do estudo via eletrônica, por 

meio de um grupo de aplicativo virtual e via presencial. Nos casos de aceite foi 

entregue o TCLE (Anexo A), o qual foi assinado e devolvido de imediato. Após a 

devolução do TCLE os estudantes receberam um instrumento para caracterização 

sociodemográfica e acadêmica (Apêndice F) que foi respondido e devolvido após 

preenchimento. 

Por considerar as diferenças inerentes aos alunos buscou-se minimizar os 

confundidores por meio da randomização pareada. Essa técnica é utilizada para 

balancear confundidores na linha de base a partir da seleção de pares de 

participantes igualmente distribuídos nos dois grupos, ideal para ensaios clínicos de 

pequeno e médio porte (HULLEY et al., 2015).  Desse modo, os acadêmicos foram 

alocados em dois grupos com características sociodemográficas e acadêmicas 

similares, um grupo controle e um grupo que recebeu a intervenção.  

A alocação dos sujeitos ocorreu por meio de sorteio, respeitando as 

variáveis de controle: idade, sexo, experiência clínica, ocupação, perfil do aluno e 

IRA, de modo que os grupos apresentem similaridade. No presente estudo a 

população foi composta de 24 sujeitos, sendo 12 participantes em cada grupo.  

 

• Passo II: realização do curso presencial 

 

O curso “Julgamento Clínico e Pensamento Crítico-Reflexivo: competências 

para o aprendizado do raciocínio diagnóstico” foi realizado no período de março de 

2017. O curso apresentou carga horária de 30h e foi realizado no turno da tarde, em 

uma sala de aula e no laboratório de práticas do Departamento de Enfermagem da 

UFRN. As bibliografias trabalhadas foram:  

- CHEEVER,K. H.; HINKLE, J. L. Brunner & Suddarth: Tratado de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.; 

- BITTENCOURT G. K. G. D. Modelo teórico de pensamento crítico no 

processo diagnóstico em enfermagem. 2011. 222f. Tese (Doutorado em 
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Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

- ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: 

fundamentos para o raciocínio clínico. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

- GARCIA, T. R (org). Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE): aplicação à realidade brasileira. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 

2015. 

O curso foi desenvolvido em 5 etapas: aula teórica expositiva-dialogada, 

cenário de simulação 1, 2 e 3 (Apêndice B) e avaliação da estratégia de simulação. 

Em um primeiro momento todos os alunos participaram da aula expositiva-

dialogada, que iniciou com a apresentação do plano de aula (Apêndice H), seguida 

da aula introdutória a temática, na qual foi abordada a consulta de enfermagem ao 

paciente em estado depressivo, a puérpera e ao paciente diabético, além do 

raciocínio diagnóstico de Risner e a formulação de diagnósticos de enfermagem 

utilizando a CIPE. Ressalta-se que todos os alunos foram submetidos a aula 

expositiva-dialogada devido a necessidade de trabalhar a taxonomia CIPE, que não 

é abordada na graduação, assim todos os discentes foram nivelados quanto ao 

conhecimento e uso da CIPE. 

Após o término da aula foi realizado o pré-teste (Caso Clínico 4 do Apêndice 

D) com todos os sujeitos, que consistiu em um caso clínico para o qual os mesmos 

tiveram que elaborar os diagnósticos de enfermagem da CIPE prioritários para a 

situação clínica. Posteriormente houve a divisão dos participantes em dois grupos 

(controle e intervenção) de forma aleatória respeitando as variáveis de controle.  

Após divisão dos estudantes nos dois grupos foi explicado aos discentes que 

os membros do grupo 1 (intervenção) iriam dar seguimento ao curso participando 

dos cenários de simulação 1, 2 e 3 nos três dias subsequentes. Enquanto ao grupo 

2 (controle), com intuito de atender ao cegamento entre os grupos, e para não privar 

nenhum sujeito de participar da estratégia de simulação, foi orientado que sua 

participação nos cenários de simulação iria ocorrer após o grupo 1. Assim, os 

mesmos apresentariam um período de dispersão devendo retornar no quinto dia 

para prosseguimento do curso. 

Antes da realização do primeiro cenário o grupo intervenção foi dividido em 

dois subgrupos de seis alunos cada, visando à participação ativa de todos os 

discentes em todos os cenários. Desse modo, no cenário 1 (consulta de 
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enfermagem a paciente em estado depressivo)  três dos alunos assumiram os 

papeis de enfermeiro, acadêmico de enfermagem e mãe da paciente (atriz 

convidada), enquanto que os outros três alunos atuaram neste cenário como 

observadores. 

Antes de iniciar o cenário procedeu-se com a realização do Briefing, ou seja 

foram abordadas as informações necessárias para o preparo dos discentes para o 

cenário de simulação. Para Araújo e Quilici (2012) esse é o momento oportuno para 

realizar a contextualização da situação clínica que será trabalhada durante a 

simulação. Além de esclarecê-los quanto aos objetivos do cenário, os papeis, a 

duração da cena e o caso clínico do paciente (MEAKIM et al., 2013). 

Nos cenários 2 e 3 houve a inversão de papéis entre os discentes, de modo 

que os que haviam participado da simulação na qualidade de observador assumiram 

os papéis definidos no roteiro de simulação, enquanto os demais atuaram como 

observadores. 

Os cenários de simulação apresentaram níveis de complexidade crescente, 

visando favorecer a aprendizagem significativa. Consistiram na realização de 

consultas de enfermagem para situações clínicas específicas e posterior elaboração 

de diagnósticos de enfermagem prioritários para cada caso. Em todos os cenários, 

após a realização da atividade simulada, os discentes foram organizados em roda e 

prosseguiu-se como o momento reflexivo da atividade, o Debriefing. 

Tal momento configurou-se como de extrema importância para o 

desenvolvimento do raciocínio diagnóstico, visto que os discentes eram estimulados 

a avaliar sua participação durante a realização do cenário e a confrontarem-se 

quanto aos critérios agrupados para a elaboração dos diagnósticos prioritários, de 

modo que se tornou um momento de crescimento para o grupo. Assim, os 

diagnósticos de enfermagem validados para os casos clínicos 1, 2 e 3 só foram 

utilizados para orientar o professor/facilitador nesse processo de reflexão acerca do 

raciocínio diagnóstico realizado durante o Debriefing. 

No último encontro do curso os grupos intervenção e controle foram reunidos 

novamente para aplicação do pós-teste (caso clínico 4 do Apêndice D), o qual 

consistiu no mesmo caso clínico aplicado no pré-teste, visto que a eficácia da 

simulação seria verificada pela diferença entre os DE elaborados entre os grupos no 

pré e pós-teste e se no grupo intervenção haveria diferença nos DE elaborados após 

a realização da simulação. Assim, os participantes foram orientados a formular 
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novos diagnósticos de enfermagem embasados na CIPE, para posterior comparação 

com os diagnósticos validados pelos especialistas. 

 A eficácia da estratégia de simulação foi avaliada mediante os escores de 

acertos nos dois grupos após o pré e pós-testes em concordância com os DE que 

foram validados pelos especialistas. Posteriormente, foi aplicado para o grupo 

intervenção um instrumento com questões acerca do grau de aproveitamento da 

estratégia e benefícios para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem, o qual 

foi respondido em uma escala tipo “Likert” de cinco pontos (Apêndice G). 

 

Figura 1. Síntese do percurso metodológico. 
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4.4 Organização e análise dos dados 

 

Os dados sociodemográficos e acadêmicos dos discentes e especialistas, os 

títulos dos diagnósticos da CIPE® e a avaliação da estratégia de ensino foram 

organizados em planilha Microsoft Office Excel 2010®, expressos por médias e 

desvios-padrões (estatística descritiva simples). Os mesmos foram organizados em 

tabelas e analisados com base em frequências absolutas.  

Para análise do grau de concordância entre os especialistas e entre os 

grupos controle e intervenção, optou-se pelo índice de Kappa, analisado pelo 

programa Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 20.0. O índice 

de Kappa pode ser compreendido como uma medida de associação utilizada para 

descrever e testar o grau de concordância, ou seja, confiabilidade e precisão de uma 

avaliação. Valores de Kappa > 0.80 são considerados como um bom nível de 

concordância. 

 O índice de Kappa possibilita realizar apenas uma avaliação de concordância 

entre pares, ou seja, entre juízes ou de juízes com um gabarito. Para verificar o grau 

de concordância dos juízes sobre a avaliação dos 70 itens analisados, foi aplicado o 

teste de Kappa, onde a interpretação apresenta a seguinte classificação: 

Valor de Kappa Interpretação 

Menor que 0 Sem concordância 

0-0.19 Concordância fraca 

0.20-0.39 Concordância regular 

0.40-0.59 Concordância moderada 

0.60-0.79 Concordância substancial 

0.80-1.00 Concordância quase perfeita 

Quadro 1: Interpretação do Teste Kappa 
Fonte: Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 
1977; 33: 159-174 
  
 Para avaliar a independência das variáveis do estudo foi utilizado o teste 

exato de Fisher (quando as frequências esperadas foram menores ou iguais a 5). 

Em todos os cálculos inferenciais foi adotado o nível de significância de 5% (p<0,05). 

Para realizar a avaliação da validade de conteúdo da avaliação da estratégia 

de simulação foi utilizado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) proposto por 

Waltz, Strickland e Lenz (1991), calculado da seguinte forma:  
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A avaliação de cada participante é comparada com as avaliações dos demais, 

calculando-se o IVC para cada par de participantes (participante 1 x particiante 2; 

participante 1 x participante 3; participante 2 x participante 3; ... e assim 

sucessivamente). 

No índice de validade Waltz; Strickland; Lenz (1991) trazem como foco 

principal da validação de conteúdo a determinação dos itens especificados no 

instrumento como representação da adequação do conteúdo do critério expresso no 

instrumento, sendo a função de como o instrumento foi desenvolvido, os resultados 

obtidos foram analisados conforme o Índice de Validação de Conteúdo e em relação 

aos critérios supracitados. 

 

4.5 Aspectos éticos 

 

Como postura ética ao realizar pesquisas com seres humanos, a pesquisa, 

foi encaminhada ao Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte para obtenção da autorização da referida instituição e após sua 

anuência foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o qual obteve aprovação com o CAAE nº 

64881617.5.0000.5537. 

No que concerne aos sujeitos que aceitarem participar do estudo, foi 

empregado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, respeitando a 

resolução 466/12, que garante aos sujeitos o anonimato e o direito de retirar-se da 

pesquisa quando assim for de seu interesse. 
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5 RESULTADOS 

 

Este capítulo versa sobre a apresentação e descrição dos diagnósticos de 

enfermagem prioritários e não prioritários validados pelos especialistas, para 

posterior comparação com os diagnósticos elaborados pelos discentes antes e após 

realização da estratégia educativa, nos grupos controle e intervenção, além da 

avaliação da simulação como estratégia de ensino. Os resultados encontram-se 

organizados em 10 tabelas. 

 

5.1 Perfil dos especialistas e discentes de enfermagem 

 

Com intuito de ampliar a compreensão do leitor acerca dos resultados obtidos 

na pesquisa, torna-se pertinente a apresentação sociodemográfica e profissional dos 

juízes e sociodemográfica e acadêmica dos discentes que participaram do estudo.  

 

Tabela 1. Distribuição sociodemográfica e profissional dos especialistas. Natal (RN), 
março de 2017, n=6. 

Perfil do entrevistado 
Frequência 

absoluta 
% 

   
Sexo 

Feminino 4 66,67 

Masculino 2 33,33 

    

Cidade que trabalha 
Capital 4 80,00 
Interior 1 10,00 

 Não Trabalha 1 10,00 
    

Ocupação 
Enfermeiro docente 3 50,00 

Enfermeiro assistencial 2 33,33 
Pós graduando 

 
1 16,67 

    

Titulação 
Mestre 4 66,66 
Doutor 1 16,67 

Mestrando 1 16,67 

    

Desenvolvimento de 
trabalhos com a temática 

da CIPE 

Artigos científicos 2 33,33 
Dissertação 2 33,33 

Tese 1 16,67 

Monografia 1 16,67 

    

Onde exerce atividades 
profissionais 

Instituição de ensino 3 50,00 

Unidade básica de saúde 2 33,33 

Não trabalha 1 16,67 
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Utilização de CIPE na 
prática profissional 

Sim 4 66,67 

Não 2 33,33 

Utilização de CIPE no 
ensino 

Sim 4 66,67 

Não 2 33,33 

 Total 6 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A caracterização dos especialistas revelou um predomínio do sexo feminino 

com 66,67%. Sendo que 80,00% exercem atividades profissionais na capital, 

distribuídos entre as funções de enfermeiro docente (50,00%), enfermeiro 

assistencial (33,33%), e 16,67% não possuem vínculo empregatício, atuando 

apenas como estudante de pós-graduação. Dos especialistas com vínculo 

empregatício 50,00% exercem atividades em instituição de ensino, enquanto que 

33,33% atuam na atenção primária. Com relação à titulação 66,66% são mestres e 

cursam o doutorado, 16,67% são doutores e 16,67% são mestrandos em 

enfermagem.  

Todos desenvolvem pesquisas envolvendo a temática de diagnósticos de 

enfermagem da CIPE, sendo distribuídas em artigos científicos (33,33%), 

dissertação (33,33%), tese (16,67%) e monografia (16,67%). Por último, temos que 

66,67% utilizam CIPE na prática profissional e no ensino. 

Na Tabela 2, a idade média dos especialistas foi de 30,33 com desvio padrão 

± 4,59, enquanto que o tempo médio de formação foi de 6,17 anos com desvio 

padrão de 3,76. 

Tabela 2. Estatística descritiva da idade e tempo de formação dos especialistas. 
Natal (RN), março de 2017, n=6. 

Variáveis Min Max 25% Mediana 75% Média DP CV 

Idade  
(em anos) 

27,00 38,00 27,25 28,00 32,50 30,33 4,59 15,13 

Tempo de formação 
 (em anos) 

2,00 12,00 3,50 5,50 8,25 6,17 3,76 61,04 

Fonte: Dados da pesquisa 
Legenda: Min: Mínimo    Máx: Máximo   CV: Coeficiente de Variação DP: Desvio Padrão 
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Participaram do estudo 24 acadêmicos de enfermagem, a tabela 3 apresenta 

a caracterização dos discentes quanto aos aspectos sociodemográficos e 

acadêmicos.  

 
 

Tabela 3. Distribuição sociodemográfica e acadêmica dos discentes de enfermagem 
do 9º período da UFRN. Natal (RN), março de 2017, n=24. 

Perfil do entrevistado 
Frequência 

absoluta 
% 

Sexo Feminino 21 87,50 
Masculino 3 12,50 

    
Procedência 

Capital 16 66,67 

Interior 8 33,33 

    

Ocupação 

Somente estuda 17 70,83 

Bolsista ou estágio 
extracurricular 

7 29,17 

    

Carga horária do bolsista 
ou de estágio 
extracurricular 

Até 12 horas semanais 3 42,86 
12 - 20 horas semanais 3 42,86 

Acima de 20 horas 
semanais 

1 14,28 

    

Método de ensino 
preferido pelos discentes 

Aulas com metodologias 
ativas 

13 54,17 

Aulas expositivas e 
dialogadas 

9 37,50 

Aulas expositivas 2 8,33 

    
Perfil do aluno quanto ao 
método de obtenção do 

conhecimento 

Ativo 13 54,17 

Passivo 11 45,83 

    
Participação em projetos 
de pesquisa ou extensão 

sobre diagnósticos de 
enfermagem 

Não 19 79,17 

Sim 5 20,83 

 Total 24 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O sexo predominante entre os discentes de enfermagem foi o feminino com 

87,50%. Quanto à procedência 66,67% são da capital, onde 70,83% dos alunos só 

estudam e 29,17% são bolsistas ou realizam estágio extracurricular, tendo carga 

horária de até 12 horas semanais (42,86%) ou entre 12 a 20 horas semanais 

(42,86%). Em relação à metodologia de ensino 54,17% apresentam preferência por 
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aulas que utilizem metodologias ativas, seguidos por 37,50% que citam as aulas 

expositivas e dialogadas como principal método de ensino. 

Todos os alunos possuem índice de rendimento acadêmico (IRA) entre 7 e 

8,9, onde 54,17% dos alunos apontam que possuem um perfil de estudo ativo, 

enquanto 45,83% referem uma postura mais passiva em relação aos métodos de 

obtenção do conhecimento. Por último, temos que 20,83% participam de projetos de 

pesquisa ou extensão sobre diagnósticos de enfermagem. 

Na Tabela 4, média de idade dos alunos foi de 22,42 anos com desvio padrão 

de 2,32. 

 

Tabela 4. Estatística descritiva da idade dos discentes de enfermagem do 9º período 
da UFRN. Natal (RN), março de 2017, n=24. 

Variáveis Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 

Idade (em anos) 20,00 31,00 21,00 22,00 22,50 22,42 2,32 10,35 
Fonte: Pesquisa 2017      
Legenda:  CV: Coeficiente de Variação  DP: Desvio Padrão 

 
 
 

Na tabela 5 tem-se a apresentação do Kappa para os grupos controle, 

intervenção e especialistas. Pode-se observar por meio do Kappa, um grau entre os 

avaliadores em estudo sendo classificado em uma concordância quase perfeita, que 

foi utilizado para definir a concordância entre os grupos na definição dos 

diagnósticos de enfermagem prioritários e não prioritários. 

 

Tabela 5. Teste de Kappa entre os avaliadores do estudo. Natal (RN), março de 
2017, n=30. 

Diagnósticos 
Controle Intervenção Especiali

sta Pré-
teste 

Pós-
teste 

Geral Pré-
teste 

Pós-
teste 

Geral 

Processo do 
sistema imunológico 

prejudicado 
0,83 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 

Risco de Déficit 
Nutricional 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Atitude em relação 
à condição de 

saúde Prejudicada 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Atitude em relação 
ao manejo da 

medicação 
conflituosa 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Continuidade do 
cuidado prejudicada 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Diagnósticos 
Controle Intervenção Especiali

sta Pré-
teste 

Pós-
teste 

Geral Pré-
teste 

Pós-
teste 

Geral 

Infecção real 1,00 0,70 0,84 1,00 0,45 0,61 1,00 

Risco de ingestão 
nutricional 

prejudicada 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Atitude em Relação 
ao Regime Dietético 

Negativa 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Risco de Dificuldade 
com Enfrentamento 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Adesão à 
medicação 
Prejudicada 

0,83 0,83 0,84 1,00 0,70 0,84 0,67 

Risco de Não 
Adesão à 

Medicação 
1,00 0,70 0,84 1,00 0,47 0,66 1,00 

Estigma Real 1,00 0,70 0,84 1,00 0,45 0,61 0,67 

Risco de 
Discriminação 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Disposição para 
Autorrevelação da 

Condição de Saúde 
Negativa 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Expectativa sobre o 
cuidado domiciliário 

negativa 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Conhecimento 
sobre doença 
Prejudicado 

0,83 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 0,67 

Conhecimento 
sobre Regime 

Medicamentoso 
prejudicado  

0,83 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 0,67 

Sinal de Infecção 
Real 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Peso Prejudicado 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Ingestão de 
Alimentos ou 

Líquidos 
Prejudicada 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Atitude em Relação 
ao Regime de 

Exercício Físico 
Negativa 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Sono Prejudicado 0,70 0,83 0,77 0,70 0,47 0,57 0,67 

Fraqueza Real 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,84 0,67 

Dispneia Real 0,83 1,00 1,00 0,83 0,83 0,84 0,67 

Comportamento 
nutricional 

0,83 1,00 0,92 0,70 1,00 0,84 1,00 
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Diagnósticos 
Controle Intervenção Especiali

sta Pré-
teste 

Pós-
teste 

Geral Pré-
teste 

Pós-
teste 

Geral 

prejudicado 

Conhecimento em 
saúde ausente 

1,00 1,00 1,00 0,83 0,70 0,77 0,67 

Problema de 
continuidade do 

cuidado 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Adesão ao Regime 
de Exercício Físico 

Prejudicada 
1,00 0,70 0,84 0,83 0,59 0,71 0,47 

Consulta de 
acompanhamento 

prejudicada 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Conhecimento 
sobre processo 

patológico 
Prejudicado 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Risco de problema 
com aquisição de 

medicação 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Atitude em Relação 
ao Manejo da 

Medicação Negativa 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Conhecimento 
sobre regime 

Dietético 
prejudicado 

1,00 0,83 0,92 1,00 1,00 1,00 0,67 

Tosse Real 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,47 

Vergonha alta 0,83 0,83 0,84 1,00 0,83 0,92 1,00 

Cuidado corporal 
prejudicado 

0,83 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 

Condição nutricional 
baixa 

0,83 0,51 0,66 1,00 1,00 1,00 1,00 

Inflamação presente 0,70 0,83 0,77 0,83 0,83 0,84 1,00 

Sistema 
imunológico 
Prejudicado 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 

Tosse presente 1,00 0,83 0,92 0,59 1,00 0,77 0,40 

Risco de Adesão à 
Medicação 
Prejudicada 

1,00 0,70 0,84 1,00 0,83 0,92 0,47 

Terapia nutricional 
prejudicada 

1,00 0,70 0,84 1,00 0,51 0,71 0,67 

Conhecimento 
sobre processo de 

mudança de 
comportamento 

Prejudicado 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Regime 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Diagnósticos 
Controle Intervenção Especiali

sta Pré-
teste 

Pós-
teste 

Geral Pré-
teste 

Pós-
teste 

Geral 

Medicamentoso 
Prescrito 

Potencial para 
Risco de Infecção 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Processo do 
Sistema 

Respiratório 
Prejudicado 

0,59 1,00 0,92 0,83 1,00 0,92 0,47 

Esperança baixa 0,83 0,83 0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 

Nutrição 
prejudicada 

0,59 0,51 0,57 0,59 0,51 0,57 0,67 

Enfrentamento 
comunitário 
prejudicado 

0,83 0,83 0,84 0,83 0,83 0,84 1,00 

Condição de 
imunização baixa 

0,83 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 

Exercício nenhum 1,00 0,83 0,92 0,70 0,70 0,71 1,00 

Risco de Perfusão 
Tissular, Ineficaz 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 

Adesão ao regime 
medicamentoso 

baixo 
0,70 0,70 0,71 0,59 0,70 0,66 1,00 

Aceitação do estado 
de saúde baixo 

0,70 0,83 0,92 0,70 0,70 0,71 1,00 

Aprendizagem baixa 0,83 0,59 0,71 1,00 1,00 1,00 0,67 

Autocuidado baixo 0,51 1,00 0,71 0,83 1,00 0,92 0,67 

Apoio social e 
familiar baixo  

0,59 0,59 0,61 1,00 1,00 1,00 1,00 

Autoestima baixa 0,83 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 

Angústia moral 
presente 

1,00 1,00 1,00 0,70 0,83 0,77 1,00 

Abuso de 
substância real 

1,00 0,51 0,71 0,83 0,83 0,84 1,00 

Atividade física 
prejudicada 

1,00 0,83 0,92 0,83 0,83 0,84 1,00 

Apoio familiar 
prejudicado 

1,00 0,70 0,84 0,83 0,83 0,84 1,00 

Peso baixo 0,70 1,00 0,84 0,59 1,00 0,77 0,67 

Medo presente 0,70 0,59 0,66 0,83 0,83 0,84 0,67 

Abuso de tabaco 
real 

0,70 0,45 0,54 0,59 0,51 0,57 1,00 

Susceptibilidade a 
infecção presente 

1,00 0,83 0,92 0,83 1,00 0,92 1,00 

Apetite prejudicado 1,00 1,00 1,00 0,83 1,00 0,92 1,00 

Ansiedade presente 1,00 0,51 0,71 1,00 0,83 0,92 1,00 

Adaptação 
prejudicada 

0,83 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Diagnósticos 
Controle Intervenção Especiali

sta Pré-
teste 

Pós-
teste 

Geral Pré-
teste 

Pós-
teste 

Geral 

Respiração 
ofegante presente 

0,83 0,83 0,84 0,83 1,00 0,92 1,00 

Geral 0,91 0,88 0,90 0,92 0,89 0,90 0,81 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.2 Validação dos casos clínicos e diagnósticos de enfermagem da CIPE 

 

Os casos clínicos e diagnósticos de enfermagem foram validados adotando-

se como critério o grau de concordância entre os especialistas do estudo. 

 

Tabela 6. Diagnósticos da CIPE prioritários para o caso clínico 4 validados pelos 
especialistas. Natal (RN), março de 2017. 

Diagnósticos prioritários 
Frequência 

absoluta 
% 

Processo do sistema imunológico prejudicado 6 100,00 

Risco de Déficit Nutricional 6 100,00 

Atitude em relação à condição de saúde Prejudicada 6 100,00 

Atitude em relação ao manejo da medicação 
conflituosa 

6 100,00 

Continuidade do cuidado prejudicada 5 83,33 
Fonte: Pesquisa 2017 

 

É possível identificar na tabela 6 que houve concordância absoluta entre os 

especialistas na validação de quatro dos diagnósticos de enfermagem prioritários 

para o caso clínico utilizado no pré e pós-testes, sendo definidos pela concordância 

entre a maioria dos especialistas que apresentaram Kappa individual de 1,00. 

Apenas um dos diagnósticos não obteve concordância absoluta entre os 

avaliadores, sendo validado pela concordância entre a maioria. 

 

Tabela 7. Diagnósticos da CIPE não prioritários para o caso clínico 4 validados 
pelos especialistas. Natal (RN), março de 2017. n=6. 

Diagnósticos não prioritários 
Frequência 

absoluta 
% 

Inflamação real 6 100,00 

Risco de ingestão nutricional prejudicada 6 100,00 

Atitude em relação ao regime dietético negativa 6 100,00 

Risco de dificuldade com enfrentamento 5 83,33 

Adesão à medicação prejudicada 5 83,33 

Risco de não adesão à medicação 5 83,33 
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Diagnósticos não prioritários 
Frequência 

absoluta 
% 

Estigma real 5 83,33 

Risco de discriminação 5 83,33 
Disposição para autorrevelação da condição de saúde 

negativa 
5 83,33 

Expectativa sobre o cuidado domiciliário negativa 5 83,33 

Conhecimento sobre doença prejudicado 5 83,33 

Conhecimento sobre regime medicamentoso prejudicado 5 83,33 

Sinal de infecção real 5 83,33 

Peso prejudicado 5 83,33 

Ingestão de alimentos ou líquidos prejudicada 5 83,33 

Atitude em relação ao regime de exercício físico negativa 5 83,33 

Sono prejudicado 5 83,33 
Fraqueza real 5 83,33 
Dispneia real 5 83,33 

Comportamento nutricional prejudicado 5 83,33 

Conhecimento em saúde ausente 5 83,33 
Problema de continuidade do cuidado 4 66,67 

Adesão ao regime de exercício físico prejudicada 4 66,67 

Consulta de acompanhamento prejudicada 4 66,67 

Conhecimento sobre processo patológico prejudicado 4 66,67 
Risco de problema com aquisição de medicação 4 66,67 

Atitude em relação ao manejo da medicação negativa 4 66,67 

Conhecimento sobre regime dietético prejudicado 4 66,67 
Tosse real 4 66,67 

Vergonha alta 4 66,67 

Cuidado corporal prejudicado 4 66,67 
Condição nutricional baixa 4 66,67 

Infecção real 4 66,67 

Sistema imunológico prejudicado 3 50,00 
Tosse presente 3 50,00 

Risco de adesão à medicação prejudicada 3 50,00 
Terapia nutricional prejudicada 3 50,00 

Conhecimento sobre processo de mudança de 
comportamento prejudicado 

3 50,00 

Regime medicamentoso prescrito 3 50,00 
Potencial para risco de infecção 3 50,00 

Processo do sistema respiratório prejudicado 3 50,00 

Esperança baixa 3 50,00 

Nutrição prejudicada 3 50,00 

Enfrentamento comunitário prejudicado 3 50,00 

Condição de imunização baixa 3 50,00 
Exercício nenhum 3 50,00 

Risco de perfusão tissular, ineficaz 2 33,33 

Adesão ao regime medicamentoso baixo 2 33,33 

Aceitação do estado de saúde baixo 2 33,33 

Aprendizagem baixa 2 33,33 
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Diagnósticos não prioritários 
Frequência 

absoluta 
% 

Autocuidado baixo 2 33,33 

Apoio social e familiar baixo 2 33,33 

Autoestima baixa 2 33,33 

Angústia moral presente 2 33,33 

Abuso de substância real 2 33,33 

Atividade física prejudicada 2 33,33 

Ansiedade presente 2 33,33 
Apoio familiar prejudicado 2 33,33 

Peso baixo 1 16,67 
Medo presente 1 16,67 

Abuso de tabaco real 1 16,67 

Susceptibilidade a infecção presente 1 16,67 

Apetite prejudicado 1 16,67 

Respiração ofegante presente 1 16,67 

Adaptação prejudicada 1 16,67 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 7 apresenta os 70 possíveis DE elaborados para a situação clínica 

utilizada no pré e pós-testes, dos quais 33 foram considerados válidos pelos 

especialistas, sendo que somente três apresentaram concordância absoluta de 

100%. 

 

5.3 Avaliação da simulação como estratégia de ensino-aprendizagem do raciocínio 

diagnóstico de enfermagem 

 

A avaliação da intervenção educativa que utilizou a simulação como 

estratégia para o ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem foi 

realizada utilizando-se como parâmetros um pré e pós-testes, aplicados aos 24 

graduandos que participaram da pesquisa. 

No pré e pós-teste foi utilizado o caso clínico 4, uma consulta de enfermagem 

ao paciente com coinfecção HIV/TB, aplicados no primeiro e último dia do curso, 

respectivamente,  antes e após a realização dos cenários de simulação, para o 

grupo intervenção. 

Os títulos diagnósticos validados pelos especialistas como prioritários foram: 

processo do sistema imunológico prejudicado; risco de déficit nutricional; atitude em 
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relação à condição de saúde prejudicada; atitude em relação ao manejo da 

medicação conflituosa; continuidade do cuidado prejudicada. Foram identificados 

ainda, 33 diagnósticos de enfermagem não prioritários válidos para o caso clínico, 

conforme apresentado na tabela 7. 

Para realizar a avaliação da atividade simulada optou-se por comparar os 

escores de acertos dos discentes no pré e pós-teste nos grupos controle e 

intervenção com os diagnósticos validados pelos especialistas. A tabela 8 apresenta 

a comparação dos diagnósticos elencados pelo grupo controle no pré e pós-teste 

com os DE validados. 

 
Tabela 8. Comparação dos diagnósticos encontrados no pré e pós-teste no grupo 
controle. Natal (RN), março de 2017, n=12. 

 Diagnósticos 
Pré-teste Pós-teste 

Valor-p 
n % n % 

Inflamação real 

Identificado -- -- 2 16,67 

0,460 (1) 
Não identificado 12 100,00 10 83,33 

       
Adesão à medicação 

prejudicada 

Identificado 1 8,33 1 8,33 

1,000 (1) 
Não identificado 11 91,67 11 91,67 

       
Risco de não adesão 

à medicação 

Identificado -- -- 2 16,67 
0,460 (1) 

Não identificado 12 100,00 10 83,33 

       

Estigma real 
Identificado -- -- 2 16,67 

0,460 (1) 
Não identificado 12 100,00 10 83,33 

       
Conhecimento sobre 
doença prejudicado 

Identificado 1 8,33 -- -- 
1,000 (1) 

Não identificado 11 91,67 12 100,00 

       
Conhecimento sobre 

regime 
medicamentoso 

prejudicado 

Identificado 1 8,33 -- -- 

1,000 (1) 
Não identificado 11 91,67 12 100,00 

       

Sono prejudicado 
Identificado 2 16,67 1 8,33 

1,000 (1) 
Não identificado 10 83,33 11 91,67 

       

Dispnéia real 
Identificado 1 8,33 -- -- 

1,000 (1) 
     Não identificado 11 91,67 12 100,00 
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 Diagnósticos 
Pré-teste Pós-teste 

Valor-p 
n % n % 

Comportamento 
nutricional 

prejudicado 

Identificado 1 8,33 -- -- 

1,000 (1) 
Não identificado 11 91,67 12 100,00 

       
Adesão ao regime de 

exercício físico 
prejudicada 

Identificado -- -- 2 16,67 

0,460 (1) 
Não identificado 12 100,00 10 83,33 

       
Conhecimento sobre 

regime dietético 
prejudicado 

Identificado -- -- 1 8,33 

1,000 (1) 
Não identificado 12 100,00 11 91,67 

       

Tosse real 
Identificado -- -- 1 8,33 

1,000 (1) 
Não identificado 12 100,00 11 91,67 

       

Vergonha alta 
Identificado 1 8,33 1 8,33 

1,000 (1) 
Não identificado 11 91,67 11 91,67 

       

Cuidado corporal 
prejudicado 

Identificado 1 8,33 -- -- 
1,000 (1) 

Não identificado 11 91,67 12 100,00 

       

Condição nutricional 
baixa 

Identificado 1 8,33 4 33,33 
0,315 (1) 

Não identificado 11 91,67 8 66,67 

       

Infecção real 
Identificado 2 16,67 1 8,33 

0,637 (1) 
Não identificado 10 83,33 11 91,67 

       

Risco de adesão à 
medicação 
prejudicada 

Identificado -- -- 2 16,67 

0,460 (1) 
Não identificado 12 100,00 10 83,33 

Terapia nutricional 
prejudicada 

Identificado -- -- 2 16,67 
0,460 (1) 

Não identificado 12 100,00 10 83,33 

       

Esperança baixa 
Identificado 1 8,33 -- -- 

1,000 (1) 
Não identificado 

 
 

11 91,67 12 100,00 

              

Nutrição prejudicada 
Identificado 3 25,00 4 33,33 

1,000 (1) 
Não identificado 9 75,00 8 66,67 

Enfrentamento 
comunitário 
prejudicado 

Identificado 1 8,33 1 8,33 

1,000 (1) 
Não identificado 11 91,67 11 91,67 
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 Diagnósticos 
Pré-teste Pós-teste 

Valor-p 
n % n % 

       
Condição de 

imunização baixa 

Identificado 1 8,33 -- -- 
1,000 (1) 

Não identificado 11 91,67 12 100,00 

       

Exercício nenhum 

Identificado -- -- 1 8,33 

1,000 (1) 
Não identificado 12 100,00 11 91,67 

       
Adesão ao regime 
medicamentoso 

baixo 

Identificado 2 16,67 2 16,67 

1,000 (1) 
Não identificado 10 83,33 10 83,33 

       

Aceitação do estado 
de saúde baixo 

Identificado 2 16,67 1 8,33 

1,000 (1) 
Não identificado 10 83,33 11 91,67 

       

Aprendizagem baixa 
Identificado 1 8,33 3 25,00 

0,584 (1) 
Não identificado 11 91,67 9 75,00 

Autocuidado baixo 
Identificado 4 33,33 -- -- 

0,100 (1) 
Não identificado 8 66,67 12 100,00 

       

Apoio social e 
familiar baixo 

Identificado 3 25,00 3 25,00 
1,000 (1) 

Não identificado 9 75,00 9 75,00 

       
Autoestima baixa 

Identificado 1 8,33 -- -- 
1,000 (1) 

Não identificado 11 91,67 12 100,00 
       

Abuso de substância 
real 

Identificado -- -- 4 33,33 
0,100 (1) 

Não identificado 12 100,00 8 66,67 

       
Atividade física 

prejudicada 

Identificado -- -- 1 8,33 
1,000 (1) 

Não identificado 12 100,00 11 91,67 

       
Apoio familiar 
prejudicado 

Identificado -- -- 2 16,67 
0,460 (1) 

Não identificado 12 100,00 10 83,33 

       

Processo do sistema 
imunológico 
prejudicado 

Identificado 1 8,33 -- -- 

1,000 (1) 
Não identificado 11 91,67 12 100,00 

Peso baixo 
Identificado 2 16,67 -- -- 

0,460 (1) 
Não identificado 10 83,33 12 100,00 

       
       

Medo presente 
Identificado 2 16,67 3 25,00 

1,000 (1) 
Não identificado 10 83,33 9 75,00 
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 Diagnósticos 
Pré-teste Pós-teste 

Valor-p 
n % n % 

Abuso de tabaco real 
Identificado 2 16,67 6 50,00 

0,194 (1) 
Não identificado 10 83,33 6 50,00 

       
Susceptibilidade a 
infecção presente 

Identificado -- -- 1 8,33 
1,000 (1) 

Não identificado 12 100,00 11 91,67 

       
Adaptação 
prejudicada 

Identificado 1 8,33 -- -- 
1,000 (1) 

Não identificado 11 91,67 12 100,00 

       
Respiração ofegante 

presente 

Identificado 1 8,33 1 8,33 
1,000 (1) 

Não identificado 11 91,67 11 91,67 

       

Ansiedade presente 
Identificado -- -- 4 33,33 

0,100 (1) 
Não identificado 12 100,00 8 66,67 

 
Total 12 100,00 12 100,00 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Legenda: (1) Exato de Fisher 
 

 

Por meio do teste de exato de Fisher, para um nível de significância de 5%, 

não temos evidências de diferença estatística entre os diagnósticos encontrados no 

pré e pós-teste no grupo controle, como evidenciado na tabela 8. Observa-se que os 

discentes não conseguiram elaborar para o caso clínico nenhum dos diagnósticos de 

enfermagem prioritários. Ademais, pode-se observar que foram elaborados 16 

diagnósticos dentre os 33 validados pelos especialistas, distribuídos igualmente 

entre o pré e pós-testes. Sendo que dos oito diagnósticos elaborados no pós-teste, 

três apresentaram alto índice de concordância, a saber: inflamação real, risco de 

não adesão à medicação e estigma real. 

A tabela 9 compara os DE elencados pelo grupo intervenção no pré e pós-

testes com os DE validados pelos especialistas. 

 

Tabela 9. Comparação dos diagnósticos encontrados no pré e pós-teste no grupo 
intervenção. Natal (RN), março de 2017, n=12. 

 Diagnósticos 
Pré-teste Pós-teste 

Valor-p 
n % n % 

Processo do sistema 
imunológico 
prejudicado 

 
Identificado 

--       -- 6 50,00 
 
0,018 (1) 

Não identificado 12 100,00 6 50,00  
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 Diagnósticos 
Pré-teste Pós-teste 

Valor-p 
n % n % 

Risco de défcit 
nutricional 

Identificado -- -- 5 41,67 
 

0,021 (1) 

Não identificado 12 100,00 7 58,33  

       Atitude em relação à 
condição de saúde 

prejudicada 
conflituosa 

Identificado -- -- 8 66,67 
 

0,001 (1) 

Não identificado 12 100,00 4 33,33  

        
Atitude em relação ao 
manejo da medicação 

conflituosa 

 
Identificado 

--       -- 6 50,00 
 

0,018 (1) 

Não identificado 12 100,00 6 50,00  

 
Continuidade do 

cuidado prejudicada 

 
Identificado 

--       -- 6 50,00 
 
 

0,018 (1) 

Não identificado 12 100,00 6 50,00  

 
Adesão à medicação 

prejudicada 

 
Identificado 

--- --- 2 16,67 
0,460 (1) 

Não identificado 12 100,00 10 83,33 

              

Risco de não adesão 
à medicação 

Identificado --- --- 5 41,67 
0,021 (1) 

Não identificado 12 100,00 7 58,33 

       

Estigma real 
 

Identificado 
 

--- 
 

--- 
  
6 

 
50,00 0,018 (1) 

Não identificado 12 100,00 6 50,00 

Sono prejudicado 

 
Identificado 

 
2 

 
16,67 

 
5 

 
41,67 

0,044 (1) 
Não identificado 10 83,33 7    58,33 

Fraqueza real 
Identificado --- --- 2 16,67 

0,460 (1) 
Não identificado 12 100,00 10 83,33 

       
Dispnéia real 

Identificado 1 8,33 1 8,33 
1,000 (1) 

Não identificado 11 91,67 11 91,67 

Comportamento 
nutricional prejudicado 

Identificado 2 16,67 --- --- 
0,460 (1) 

Não identificado 10 83,33 12 100,00 

       
Conhecimento em 

saúde ausente 
Identificado 1 8,33 2 16,67 

1,000 (1) 
Não identificado 11 91,67 10 83,33 

       
Adesão ao regime de 

exercício físico 
prejudicada 

Identificado 1 8,33 3 25,00 

0,584 (1) 
Não identificado 11 91,67 9 75,00 
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 Diagnósticos 
Pré-teste Pós-teste 

Valor-p 
n % n % 

Risco de adesão à 
medicação 
prejudicada 

Identificado --- --- 1 8,33 
1,000 (1) 

Não identificado 12 100,00 11 91,67 

       
Infecção real 

Identificado --- --- 6 50,00 
0,018 (1) 

Não identificado 12 100,00 6 50,00 
       

Terapia nutricional 
prejudicada 

Identificado --- --- 4 33,33 
0,100 (1) 

Não identificado 12 100,00 8 66,67 

              

Processo do sistema 
respiratório 
prejudicado 

Identificado 1 8,33 --- --- 

1,000 (1) 
Não identificado 11 91,67 12 100,00 

       

Nutrição prejudicada 
Identificado 3 25,00 4 33,33 

1,000 (1) 
Não identificado 9 75,00 8 66,67 

       
Enfrentamento 

comunitário 
prejudicado 

 
Identificado 

 
1 

 
8,33 

 
1 

 
8,33 

1,000 (1) 
Não identificado 11 91,67 11 91,67 

       

Exercício nenhum 
Identificado 2 16,67 2 16,67 

1,000 (1) 
Não identificado 10 83,33 10 83,33 

Adesão ao regime 
medicamentoso baixo 

Identificado 3 25,00 2 16,67 
1,000 (1) 

Não identificado 9 75,00 10 83,33 

       
Aceitação do estado 

de saúde baixo 

Identificado 2 16,67 2 16,67 
1,000 (1) 

Não identificado 10 83,33 10 83,33 

       

Autocuidado baixo 

Identificado 1 8,33 --- --- 

1,000 (1) 
Não identificado 11 91,67 12 100,00 

       
Angústia moral 

presente 

Identificado 2 16,67 1 8,33 
1,000 (1) 

Não identificado 10 83,33 11 91,67 

       

Abuso de substância 
real 

Identificado 1 8,33 1 8,33 
1,000 (1) 

Não identificado 11 91,67 11 91,67 

       

Atividade física 
prejudicada 

Identificado 1 8,33 1 8,33 
1,000 (1) 

Não identificado 11 91,67 11 91,67 
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 Diagnósticos 
Pré-teste Pós-teste 

Valor-p 
n % n % 

Apoio familiar 
prejudicado 

Identificado 1 8,33 1 8,33 
1,000 (1) 

Não identificado 11 91,67 11 91,67 

       

Peso baixo 
Identificado 3 25,00 --- --- 

0,217 (1) 
Não identificado 9 75,00 12 100,00 

       

Medo presente 
Identificado --- --- 1 8,33 

1,000 (1) 
Não identificado 12 100,00 11 91,67 

       

Abuso de tabaco real 
Identificado --- --- 4 33,33 

0,100 (1) 
Não identificado 12 100,00 8 66,67 

       
Respiração ofegante 

presente 

Identificado 1 8,33 --- --- 
1,000 (1) 

Não identificado 11 91,67 12 100,00 

Susceptibilidade a 
infecção presente 

Identificado 1 8,33 --- --- 
1,000 (1) 

Não identificado 11 91,67 12 100,00 

       

Apetite prejudicado 
Identificado 1 8,33 --- --- 

1,000 (1) 
Não identificado 11 91,67 12 100,00 

       
Tosse presente 

Identificado 3 25,00 --- --- 
0,217 (1) 

Não identificado 9 75,00 12 100,00 

       
Inflamação presente 

Identificado --- --- 1 8,33 
1,000 (1) 

Não identificado 12 100,00 11 91,67 

       

Ansiedade presente 
Identificado --- --- 1 8,33 

1,000 (1) Não identificado 
 

12 100,00 11 91,67 

 Total 12 100,00 12 100,00  

Fonte: Pesquisa 2017                                                                                   
Legenda:  (1) Exato de Fisher  
 

 

Por meio do teste de exato de Fisher, para um nível de significância de 5%, 

observam-se evidências de diferença estatística significativa entre os diagnósticos 

elaborados no grupo intervenção no pré e pós-teste. Os discentes conseguiram 

elaborar os cinco DE prioritários após a participação na simulação, além de dez dos 

diagnósticos não prioritários validados pelos especialistas, sendo oito elaborados 

com maior frequência no pós-teste. Dentre os quais quatro apresentaram alto grau 

de concordância: risco de não adesão à medicação, estigma real, sono prejudicado 

e infecção real.  
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Tabela 10. Avaliação dos discentes de enfermagem quanto ao grau de 
aproveitamento da simulação realística para o ensino-aprendizagem do raciocínio 
diagnóstico de enfermagem. Natal (RN), março de 2017, n=12. 

Itens avaliados IVC 

Simulação como estratégia ensino-aprendizagem 1,00 

Simulação atendeu aos objetivos propostos 0,92 

Tempo foi adequado 0,67 

Cenário adequado aos objetivos 0,83 

Aproximou teoria e pratica 0,92 

Possibilitou desenvolver o raciocínio diagnostico 1,00 

Possibilitou desenvolver o julgamento clinico 1,00 

Melhorou sua autoconfiança na elaboração dos DE da CIPE 0,92 

Está preparado para elaborar outros DE da CIPE 0,83 

Recomendaria a simulação realística para ensino dos DE na graduação 1,00 

Avaliação geral 0,91 
Fonte: Pesquisa 2017 
Legenda: IVC: Índice de validade de conteúdo 
 
 

A tabela 10 apresenta a avaliação subjetiva dos discentes quanto ao grau de 

aproveitamento e benefícios da estratégia de simulação para o ensino-

aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem, em que observa-se através 

do IVC, definindo ponte de corte de 0,80, os itens abaixo de 0,80 são classificados 

como inadequado, que todos os itens avaliados ficaram acima do ponto de corte, 

com exceção do tempo de duração do cenário que foi considerado inadequado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

6 DISCUSSÃO 
 
 

 
O processo de formação no ensino superior encontra-se em transformação, 

em suma influenciado pela reorientação da Lei das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos, que almejam cada vez mais a formação de profissionais críticos e 

reflexivos, aptos para atuar em sociedade e no Sistema Único de Saúde. Para tal, se 

faz necessário reformular currículos, programas e métodos utilizados pelos docentes 

no processo de ensino e desenvolvimento das competências esperadas (BACKES; 

MEDINA MOYA; PRADO, 2011). 

Podemos definir os métodos ou técnicas de ensino como o modo adotado 

pelo docente para ensinar determinado assunto. É o caminho a ser percorrido no 

processo de ensino-aprendizagem, sendo fundamental que esteja totalmente 

estruturado e com objetivos claros para que se possa almejar o resultado esperado, 

ou seja, o emprego do conhecimento ao acadêmico frente ao tema trabalhado 

(BORGES, 2011). 

Assim, ao considerar a evolução constante da tecnologia educacional urge a 

necessidade de apreender, clarificar e realizar possíveis adaptações nos métodos 

de ensino-aprendizagem. Para tal, salienta-se a necessidade de transformação das 

práticas pedagógicas, visto que os discentes já vivenciam tais mudanças, de modo 

que o processo de ensino-aprendizagem se torne coerente com a realidade na qual 

o aluno está inserido em seu cotidiano. Assim, é pertinente a discussão acerca deste 

processo entre os docentes, visto que se almejam propostas pedagógicas 

condizentes com essa nova realidade, instigando a transformação do desempenho 

dos sujeitos em sala de aula (FORNAZIERO et al., 2010). 

Face ao exposto, as metodologias ativas apresentam-se atrativas à medida 

que trazem a autonomia como princípio significativo, que alicerça a educação no 

pressuposto que o aprendiz é responsável pelo seu processo de aprendizagem, 

sendo capaz de autodirigir seu processo formativo. Nessa perspectiva, o educador 

atua como orientador respeitando a autonomia discente (MITRE et al., 2008). 

A utilização de estratégias de ensino diversificadas possibilita ao professor 

atender às diferenças individuais de cada aluno, corroborando com o 

desenvolvimento das habilidades requeridas, além de tornar o momento de ensino-
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aprendizagem dinâmico, desafiador e prazeroso, visto que requer constante 

renovação e informação (MASETTO, 2003). 

Tendo em vista o papel ativo do aluno na construção do conhecimento e 

visando a aprendizagem significativa, é fundamental que o professor conheça o 

perfil do seu aluno, de modo que possa adequar sua metodologia de ensino às 

preferências e aptidões dos seus aprendizes. Desse modo, observa-se na presente 

pesquisa que há uma preferência dos discentes em estudo por aulas que 

empreguem metodologias ativas de ensino, como a simulação. 

Oliveira, Prado e Kempfer (2014) corroboram com esses achados, expondo 

que se tenta cada vez mais na área da saúde fazer uso de metodologias ativas de 

ensino e aprendizagem, por apresentarem-se como uma possibilidade de mudança 

nos paradigmas tradicionais, visto que estão fundamentadas na transformação do 

papel do educador, que passa seu protagonismo para o educando. Assim, assumem 

uma relação de trabalho aberta, coletiva, integradora e facilitadora da aprendizagem. 

Por esse motivo, as metodologias ativas, tornam-se atrativas aos discentes, 

docentes e instituições. 

Ao se trabalhar com metodologias ativas observa-se uma literatura vasta no 

que tange às potencialidades do Ensino Baseado em Simulação (EBS), sendo 

bastante empregado na área da saúde. Observa-se um predomínio de estudos que 

buscam avaliar a eficácia da simulação como estratégia de ensino, principalmente 

quanto à aprendizagem dos alunos, o que é feito por meio da aplicação de pré e 

pós-testes aos estudantes (DOURADO; GIANNELLA, 2014; PRETTO, 2011; 

FORNAZIERO et al., 2010). 

No presente estudo a avaliação da simulação como estratégia de ensino-

aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem condiz com o que foi 

apresentado pelos referidos autores, visto que foi aplicado aos discentes um pré e 

pós-teste com intuito de medir os escores de acertos entre os grupos controle e 

intervenção, além de uma avaliação subjetiva realizada por meio de escala likert. 

Optou-se por utilizar a simulação como estratégia de ensino-aprendizagem 

por considerar as evidências científicas acerca de sua efetividade no processo de 

ensino-aprendizagem, além do que esta permite a aproximação entre teoria e 

prática, adequando seu comportamento ao cenário (ABREU; FREITAS; BERTE; 

OGRADOWSKI; NESTOR, 2014), no caso às consultas de enfermagem e 

elaboração dos diagnósticos de enfermagem prioritários. Além do que favorece a 
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aprendizagem significativa para o aprendiz, que é impulsionado a construir o próprio 

conhecimento a partir de níveis de complexidade crescentes.  

O esperado é que, ao participar de uma sessão de simulação, os erros no 

manejo de procedimentos em situações clínicas sejam minimizados, decorrentes de 

um constante processo de ação e reflexão sobre o processo de enfermagem 

(TEIXEIRA; FÉLIX, 2011). Jeffries (2005) compreende que a reflexão do professor 

acerca do desempenho de seu papel docente permite a transmissão efetiva das 

técnicas indispensáveis para realização de determinados procedimentos, sendo 

considerada, por si só, uma estratégia educacional. Assim, aliada à simulação 

oportuniza ao educador selecionar situações para a prática de cuidados condizentes 

com o nível cognitivo do educando, tendo em vista que estes diferem entre si em 

idades, sexo, estilo de vida, experiências e talentos. 

Ao considerar as características dos discentes, tem-se que os métodos de 

ensino ativos como a simulação tornam-se atrativos para o binômio professor e 

aprendiz por permitir uma participação mais ativa na construção do conhecimento. O 

que acarreta uma percepção no estudante de um aprendizado significativo 

(EVERLY, 2013). 

Para Gaba (2004) uma alternativa ao uso dos manequins para a simulação no 

ensino em saúde como processo educativo é a interação com pacientes simulados, 

que podem ser atores ou pacientes virtuais, substituindo o encontro com um 

paciente real por um artificial. A atuação de pessoas normais desempenhando papel 

de pacientes é um recurso utilizado há anos, assumindo uma possibilidade real de 

ensino e desenvolvimento de habilidades, além de permitir ao discente aprender 

com os erros (TRONCON, 2007). 

A participação de atores exercendo a função de pacientes durante a 

simulação apresenta como meta o desenvolvimento de competências atitudinais e 

de habilidades, para tal requer um cenário realístico, para fornecer credibilidade e 

confiança no processo de ensino-aprendizagem, e com um grau de fidelidade 

adequado a cena proposta (SASSO; SEBOLD; KEMPFER; OLIVEIRA, 2015). 

Neste estudo, os cenários de simulação foram desenvolvidos com auxílio de 

um paciente-padrão, o que permitiu aos discentes interagir em um contexto muito 

próximo ao real. O emprego de casos clínicos para construção dos cenários de 

simulação e dos pré e pós-testes possibilitou criar uma situação clínica similar à 

realidade, possibilitando não somente o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico, 
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mas de habilidades de realização de exame físico, comunicação, tomada de decisão 

e interação com o paciente. 

Considera-se que os casos clínicos favorecem a aprendizagem por estimular 

o pensamento crítico, visto que permitem simular uma situação real para a qual se 

elaboram meios de solucionar os conflitos apresentados, o que torna o aprendizado 

significativo (LAVER, 2015). Estudos apontam que ao vivenciar os casos clínicos por 

meio da simulação é possível desenvolver nos alunos diversas competências e 

habilidades clínicas, como exame físico, comunicação, trabalho em equipe e 

pensamento crítico (COSTA; MEDEIROS; VITOR; LIRA; MARTINS; ARAÚJO, 

2016). 

Vale ressaltar a importância das sessões de simulação ocorrerem de forma 

planejada, seguindo uma sequência lógica de complexidade crescente, de acordo 

com o que é exigido pelas disciplinas. Assim, os estudantes tem a oportunidade de 

demonstrar a competência esperada em cada nível do curso (FERNANDES, 2014), 

tendo em vista que para fins de aprendizagem é ideal começar com simulações 

simples e a medida que o discente se aperfeiçoe na capacidade de diagnosticar 

eleve-se o nível de complexidade (LUNNEY, 2004; GÓES, 2010).  

O emprego da simulação proporciona um aprendizado ativo e possibilita a 

reprodução e retomada de tarefas, o que favorece a correção e melhoria dos pontos 

considerados inadequados durante sua execução. Ademais, trabalhar com pacientes 

padrão permite ao discente participar de uma vasta variedade de situações clínicas, 

bem como conduzir um processo avaliativo mais adequado (TROCON, 2007). 

Nesta pesquisa, os cenários buscaram atender ao grau de fidelidade 

esperado para cada situação, foram montados seguindo a estrutura padrão 

esperada para um consultório de enfermagem ou enfermaria, a depender do caso 

clínico. Quanto aos atores, estes foram caracterizados com maquiagem, vestimentas 

e assessórios condizentes com a descrição presente no caso clínico utilizado como 

base para o desenvolvimento do cenário. 

Para tornar real e implementar a proposta de simulação realística para o 

ensino de competências, habilidades e atitudes, como o desenvolvimento do 

raciocínio diagnóstico a partir da vivência da consulta de enfermagem é fundamental 

dar início pela construção e validação das guias clínicas, seleção e treinamento dos 

atores, organização e preparo do cenário e convite aos participantes (OLIVEIRA, 

2014). A construção do cenário tem início com a elaboração e validação das guias 
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clínicas, que são os casos clínicos que irão orientar todo o processo, deve dispor de 

objetivos claros e referentes às competências esperadas que o aluno desenvolva 

(QUILICI; ABRAÃO, 2012). 

Ao considerar a relevância da validação das guias clínicas para a construção 

de cenários fieis e adequados aos objetivos da aprendizagem, optou-se por validar 

os quatro casos clínicos com seus respectivos diagnósticos de enfermagem, os 

quais foram utilizados na construção dos cenários e do pré- e pós-teste. Para cada 

caso clínico utilizados nos cenários 1, 2 e 3 foram validados cinco diagnósticos de 

enfermagem prioritários, que orientaram o professor facilitador, durante a execução 

do debrifing, a guiar a discussão e reflexão dos estudantes quanto aos DE 

elaborados por eles para a situação clínica vivenciada na simulação. 

Para o caso clínico 4, utilizado na composição do pré e pós-teste, foram 

validados cinco DE prioritários e 33 não prioritários, os quais serviram de base para 

comparação com os diagnósticos elaborados pelos discentes de enfermagem, de 

modo a avaliar o desenvolvimento e a evolução do raciocínio diagnósticos dos 

estudantes antes e após a estratégia educativa, por meio do total de acertos entre 

os DE elaborados pelos alunos e os validados como prioritários pelos especialistas. 

Observou-se que os discentes que não participaram das sessões de 

simulação não conseguiram êxito na elaboração dos diagnósticos prioritários tanto 

no pré como no pós-teste. E, ao considerar a elaboração de diagnósticos não 

prioritários não foi observada diferença estatística significativa entre os dois 

momentos. Em contrapartida, os alunos que atuaram nos cenários de simulação 

obtiveram um total de acertos maior após a realização das simulações, 

apresentando diferença estatística significativa na elaboração dos diagnósticos 

prioritários no pré e pós-teste. Além disso, conseguiram elaborar no pós-teste outros 

DE não prioritários com elevado índice de concordância entre os especialistas. 

A análise estatística das respostas entre os grupos controle e experimental 

permite afirmar que o grupo experimental apresentou desempenho 

significativamente melhor em relação ao grupo controle. Ao realizar a análise 

simples do quantitativo de estudantes que obtiveram êxito nas respostas às 

questões propostas em cada grupo verificou-se que o grupo experimental se 

sobressaiu em relação ao controle, apresentando um maior número de acertos 

(FERNANDES, 2014). 
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Assim, a diferença de acertos na elaboração dos DE prioritários entre os 

grupos controle e intervenção, aliado ao fato do grupo intervenção ter obtido um 

melhor resultado na aplicação do pós-teste, ou seja, ter sido capaz de elaborar os 

diagnósticos esperados após participar dos cenários de simulação, presume que a 

simulação realística é eficaz para o ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico 

de enfermagem. 

Oliveira (2014) traz uma assertiva similar, na qual infere que a simulação 

desenvolve no discente o juízo clínico, o pensamento crítico e o raciocínio clínico, 

condições fundamentais para o raciocínio diagnóstico. O primeiro remete a tomada 

de decisão influenciada por diferentes tipos de conhecimento, sendo influenciado 

pelas experiências passadas do indivíduo em situações semelhantes. Já o 

pensamento crítico tem como propósito orientar a reflexão, tendo por base princípios 

científicos e evidências. Por fim, o raciocínio diagnóstico compreende a capacidade 

de coletar e compreender dados enquanto se revisa os conhecimentos, habilidades 

e atitudes frente à situação vivenciada. 

Desse modo, ao se considerar que os DE elaborados correspondem ao 

raciocínio utilizado em sua formulação, denotando o próprio conhecimento do 

elaborador (GÓES, 2010), tem-se que a ausência de acertos do grupo intervenção 

na elaboração dos DE prioritários para o caso clinico antes de participar da 

simulação e consequente evolução positiva após atuarem nos cenários pressupõe 

que a estratégia beneficiou o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico, de modo 

que os discentes conseguiram agrupar e interpretar os dados fornecidos no caso 

clínico, elencando, assim, os DE prioritários válidos. Enquanto os membros do grupo 

controle mantiveram a elaboração de diagnósticos de forma aleatória, não 

pertencentes aos prioritários, caracterizando dificuldade em organizar as 

informações recebidas e agrupá-las por níveis de prioridade. 

Assim, tem-se que os discentes que vivenciam cenários de simulação 

desenvolvem a aprendizagem em três níveis: cognitivo, afetivo e psicomotor. Sendo 

o nível cognitivo o responsável pelo surgimento de habilidades intelectuais, como o 

raciocínio diagnóstico, visto que inclui o reconhecimento de fatos específicos, 

padrões e conceitos utilizados para o processamento dessa habilidade (OLIVEIRA, 

2014). 

No que tange a avaliação da simulação enquanto estratégia de ensino, essa 

pode ocorrer dos seguintes modos: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e 
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avaliação somativa. A avaliação diagnóstica objetiva avaliar a aprendizagem dos 

conteúdos propostos, tendo os conteúdos anteriores como base para identificar 

dificuldades futuras, possibilitando a resolução de conflitos atuais. Na formativa o 

aluno é avaliado mediante seu progresso rumo aos objetivos, sempre com um 

feedback construtivo com intuito de aprimorar a atuação discente, a partir do 

reconhecimento pelo professor das características individuais de cada membro do 

grupo (GIL, 2006; OLIVEIRA, 2014). 

Por fim, a avaliação somativa é a que ocorre ao término da aprendizagem, 

neste ponto os participantes são informados acerca do seu desempenho, refere-se a 

uma avaliação pontual realizada ao final do curso, cujo objetivo é determinar o 

alcance dos objetivos (GIL, 2006; OLIVEIRA, 2014). Neste estudo os alunos foram 

avaliados por meio de uma avaliação formativa, fazendo uso do debriefing como 

recurso adequado a realização do feedback entre alunos e professor/facilitador, e, 

de uma avaliação subjetiva acerca da simulação como estratégia de ensino. Além de 

uma avaliação somativa, a qual buscou verificar o raciocínio diagnóstico por meio da 

elaboração dos DE prioritários. 

Durante o momento reflexivo da sessão de simulação os alunos foram 

estimulados a discutir acerca dos diagnósticos elaborados e refletir sobre os dados 

agrupados que deram origem a tais diagnósticos. Nessa etapa os observadores 

desempenharam papel crucial, visto que por estarem de fora da cena puderam 

observar com grande atenção cada detalhe relevante para a construção dos DE 

prioritários. 

O debriefing deve ocorrer após a simulação, deve ser guiado pelo professor 

facilitador e oportunizar ao discente refletir e discutir, encorajar-se e obter retorno de 

sua participação. É necessário encorajar os alunos a explorar suas emoções e 

identificar ações que necessitariam ser revisadas, ou seja, trata-se do momento 

adequado para assimilação e consolidação do conhecimento para a aprendizagem e 

para a vivência de situações futuras (MEAKIM et al., 2013). 

No debriefing ocorre o feedback imediato, uma análise de pensamento crítico 

reflexivo, sendo uma ferramenta de comunicação entre aluno e professor que 

participaram da atividade simulada. A avaliação debriefing tem por objetivo fornecer 

check-list de toda atividade, além de um processo de avaliação ativo realizado por 

instrutores e colegas. Deve estar centrada nos aspectos positivos e possibilitar que o 

aprendiz consiga responder questões críticas de pensamento (OLIVEIRA, 2014). 
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Acredita-se que os níveis crescentes de complexidade presente nos cenários, 

bem como a realização do debriefing, contribuíram para que a aprendizagem dos 

discentes ocorresse de modo significativo. Os conceitos aprendidos em um primeiro 

momento puderam ser repensados durante o momento reflexivo, o que oportunizou 

aos alunos refletir sobre sua atuação e buscar melhorar os pontos frágeis no cenário 

seguinte. 

Em um estudo semelhante observou-se que a realização do debriefing é 

ressaltada pelos discentes como ferramenta que oportuniza a aprendizagem ativa, 

crítica e reflexiva, fato que predominou nas respostas às questões norteadoras para 

esta etapa com 47,5% das citações. Seguida do benefício da simulação para a 

aproximação à realidade da assistência em enfermagem com 20,3% (TEIXEIRA et 

al., 2015). 

Os autores mostram que os alunos valorizam o momento do debriefing, 

enquanto elemento indispensável à simulação, como uma oportunidade para 

reflexão sobre sua atuação no cenário, posto que permite a concretização do 

processo de aprendizagem significativa a partir da aproximação à realidade. Além de 

favorecer a expressão dos sentimentos vivenciados pelos alunos durante o cenário e 

o entendimento da relação entre ação e resultados obtidos na aprendizagem 

(TEIXEIRA et al., 2015). 

Além dos acertos dos discentes na elaboração dos DE prioritários e da 

avaliação debriefing, foi realizada uma avaliação com os alunos que participaram da 

simulação acerca do grau de aproveitamento e benefícios da simulação para o 

ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem. Nessa avaliação 

todos os itens pontuados foram considerados adequados, exceto o tempo que foi 

considerado inadequado pelos discentes. Achados semelhantes foram encontrados 

por Fernandes (2014) que evidenciou que 51,1% dos discentes não concordam com 

o tempo estipulado para as sessões de simulação. 

Apesar de ter sido considerado inadequado pelos alunos, o tempo de duração 

dos cenários obedeceu ao estimado pelo referencial adotado, que segundo Jeffries 

(2007) prevê uma estimativa de uma hora para cada cenário, distribuídos entre as 

sessões de briefing, simulação e debriefing. Oliveira (2014) considera importante o 

controle do tempo de realização das atividades simuladas pelo professor/facilitador, 

sinalizando seu término com um sinal previamente acordado com os discentes. 



71 
 

Podendo interromper a cena caso o limite de tempo seja extrapolado, e em seguida 

dar continuidade às outras etapas da sessão, no caso, o debriefing.  

Quanto ao aluno, é fundamental que atenda ao tempo pré-estipulado para a 

atividade simulada, compreendendo o papel docente em caso de interrupção da 

cena após ultrapassar o tempo previsto (OLIVEIRA, 2014). 

Em relação aos aspectos considerados positivos pelos alunos, destaca-se a 

simulação como estratégia de ensino-aprendizagem e sua contribuição para o 

desenvolvimento do raciocínio diagnóstico e julgamento clínico, com elevada 

concordância entre os discentes. 

Para Goes, Fonseca, Furtado, Leite e Scochi (2011) o uso de tecnologias 

como a simulação traz benefícios para o ensino-aprendizagem dos diagnósticos de 

enfermagem e do raciocínio diagnóstico, o que contribui para a formação de 

enfermeiros competentes na execução do processo de enfermagem e influi 

positivamente na qualidade da assistência realizada. 

Ressalta-se, ainda, que os discentes recomendam a simulação como 

estratégia de ensino-aprendizagem dos diagnósticos de enfermagem a ser adotada 

nos currículos dos cursos de graduação em enfermagem. Fernandes (2014) traz 

dados semelhantes, os quais mostram que 70,2% dos estudantes concordam de 

maneira significativa com a recomendação da simulação para outros estudantes, 

introduzindo-a nos cursos de enfermagem. Referente à aproximação entre teoria e 

prática e os benefícios da simulação na melhoria da autoconfiança dos estudantes, 

estes se manifestaram de forma positiva, assim como na pesquisa do referido autor 

na qual a maioria dos alunos (68,1%) consente com a introdução da simulação na 

graduação como meio para melhorar a autoconfiança. 

Khalaila (2014) coloca que a ansiedade é inerente ao aluno no momento que 

antecede a prática, assim, o processo de aprendizagem por meio da simulação de 

casos clínicos atua no sentido de minimizar esse sentimento e melhorar a 

autoconfiança do discente na realização da técnica ou cuidado, possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades e capacidades. Assim, os acadêmicos tendem a 

valorizar a simulação em decorrência de seus benefícios para a melhoria de sua 

percepção cognitiva e psicomotora frente à realidade de prática clínica (BAPTISTA; 

MARTINS; PEREIRA; MAZZO, 2014). 

Desse modo, é valorosa contribuição da simulação como estratégia de ensino 

para a aprendizagem significativa dos discentes de enfermagem, visto que gera 



72 
 

possibilidades aos aprendizes de refletir e repensar suas atitudes, habilidades e 

competências clínicas (TEIXEIRA et al., 2015). As percepções dos estudantes 

acerca de suas capacidades são reflexo de suas representações sociais e do 

significado atribuído às experiências vivenciadas em ambiente escolar. Assim, ao 

comprovar a significação das experiências de simulação para os estudantes, os 

cursos de enfermagem podem aprimorar a eficácia dessas experiências e validar a 

sua aplicabilidade para situações reais (Holli, 2015). 
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7 CONCLUSÃO 
 
 

Ao considerar que a aprendizagem para ser significativa deve trazer 

significado ao aprendiz, tem-se que a educação deve ir além das barreiras físicas da 

Universidade, pois o ambiente acadêmico não é por si só responsável pela 

aprendizagem. Para tal, optou-se por construir os casos clínicos que iriam compor os 

cenários de simulação e validar os diagnósticos de enfermagem prioritários para 

cada caso. 

Destaca-se a seriedade e o compromisso dos especialistas que participaram 

do estudo, que validaram não apenas os cinco diagnósticos prioritários exigidos, 

mas outros DE não prioritários. Os casos clínicos foram considerados pertinentes e 

não foram sugeridas alterações nem a inclusão de novos diagnósticos. 

Na construção dos cenários buscou-se reproduzir todos os aspectos do caso 

clínico de modo fiel à realidade, comtemplando tanto o ambiente físico como as 

características do ator. A expertise se deu na opção por criá-los com níveis 

crescentes de complexidade, de modo que os discentes pudessem desenvolver 

gradativamente a competência do raciocínio diagnóstico.  

A diferença estatística significativa na elaboração dos DE prioritários antes e 

após a realização da simulação no grupo intervenção e a ausência de acertos na 

elaboração dos DE prioritários entre os membros do grupo controle permitem inferir 

que a simulação foi eficaz para o ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico de 

enfermagem. Ademais, os próprios estudantes afirmaram reconhecer a simulação 

como uma estratégia benéfica para o ensino-aprendizagem do raciocínio 

diagnóstico. 

Na percepção da pesquisadora, o debriefing foi considerado o momento de 

ouro da simulação. Nele os discentes puderam expressar sua opinião e sentimentos 

relativos à vivência da simulação, de forma livre e guiada pelo professor/facilitador. 

Nesta etapa, foi perceptível o amadurecimento dos alunos após cada cenário quanto 

ao processo de diagnosticar. 

A pesquisa apresentou como limitações o tamanho reduzido da amostra, no 

entanto com validade interna adequada e possibilidade de generalização. Além da 

impossibilidade de validação dos cenários e do questionário para avaliação da 

simulação pelos discentes. No entanto, observou-se adequação nas respostas dos 
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discentes com os achados de outras pesquisas que utilizaram métodos de avaliação 

semelhante. 

Outra limitação foi a pouca aproximação dos discentes com o uso da CIPE 

como taxonomia, o que pode ter dificultado a correta elaboração dos DE, visto que 

os alunos da graduação não tem uma aproximação real com esta nomenclatura, 

apresentando dificuldades em seu manuseio, o que pode ter resultado em um 

número reduzido de acertos. 

Apesar das limitações, foi possível considerar a simulação realística como 

estratégia adequada ao ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico de 

enfermagem. Desse modo, este estudo apresenta potencial para sugerir a inserção 

da simulação nos cursos de graduação como estratégia de ensino-aprendizagem de 

outras competências, habilidades e atitudes, de modo a possibilitar a aprendizagem 

significativa.  

O estudo apresentou como dificuldades a escassez de trabalhos sobre o uso 

da simulação realística para o ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico, em 

especial, estudos que utilizaram como taxonomia a CIPE. 

Na prática clínica, o enfermeiro ao fazer uso do raciocínio diagnóstico como 

ferramenta para a tomada de decisão, implica em incremento na qualidade da 

assistência prestada ao paciente acometido por um agravo que necessite de 

intervenções imediatas e fundamentais. 

Acredita-se que a formação de um enfermeiro crítico-reflexivo, capaz de 

tomar decisões baseadas em saberes técnico-científicos, instrumentalizado por 

conhecimento, habilidades e atitudes para atuação na prática clínica, deva ser o foco 

central dos cursos de graduação. 

Conclui-se que os resultados obtidos nesta pesquisa presumem a aceitação 

da hipótese alternativa do estudo. Assim, considera-se neste estudo que a 

simulação realística favorece o ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico de 

enfermagem. 

Espera-se que os achados possam contribuir para a adoção de práticas 

educacionais, pautadas no uso da simulação realística, rumo à melhoria da 

qualidade educacional em enfermagem e de enfermeiros em processo de 

capacitação, além de servir como estímulo à Enfermagem para a realização de 

pesquisas experimentais acerca da eficácia das estratégias de ensino para o 

desenvolvimento do raciocínio diagnóstico 
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Apêndice A: Roteiro Teórico-Prático para atividade simulada 

1. Conhecimento Prévio do discente  

1.1 Identificar o conhecimento prévio e fundamentação teórica do estudante. 

2. Objetivos da Aprendizagem 

2.1Definir os objetivos da aprendizagem 

3. Fundamentação teórica 

3.1 Referências utilizadas 

4. Preparo do Cenário 

4.1 Definir o tema 

4.2 Definir quem será responsável pela elaboração do cenário 

4.3 Definir a complexidade do cenário: intervenções e resultados esperados, 

nível crescente de complexidade/ fidelidade 

4.4 Documentação: Descrição do cenário para o instrutor, roteiro do estudo de 

caso, instrução aos alunos. 

4.5 Recursos materiais: simulador e ambiente de simulação 

4.6. Caracterização do simulador/ator 

4.7 Ambientação 

4.8 Participantes: público-alvo, facilitador e atores 

4.9 Tempo de realização do cenário 

4.10 Validação do cenário 

5. Desenvolvimento do cenário 

5.1 Evolução da situação 

5.2 Fator crítico do cenário 

5.3 Tempo de realização do cenário 

6. Debriefing 

6.1 Fundamentação teórica do Debriefing 

6.2 Debriefing 

6.3 Pontos a serem discutidos no Debriefing/ pontos críticos/ experiência do 

aluno/ pontos positivos e negativos 

6.4 Tempo de duração do Debriefing 

7. Avaliação 

7.1 Pós-teste 
                                     

(FABRI, 2015) 
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APÊNDICE B – Cenários de Simulação 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

 

CENÁRIO DE SIMULAÇÃO 1                                                             
Duração do Briefing: 10 minutos 
Duração do Cenário: 20 minutos  

Duração do Debriefing: 30 minutos 

 

Nome do Cenário: Consulta de enfermagem ao paciente com episódio depressivo 

  

1. Conhecimento Prévio do Discente:  

- Identificar o conhecimento dos discentes sobre afecções mentais (depressão) 

 

2. Objetivos da Aprendizagem 

- Avaliar o desempenho na execução da consulta de enfermagem com abordagem 

relevante para elaboração dos Diagnósticos de Enfermagem; 

- Desenvolver o pensamento crítico-reflexivo e o julgamento clínico durante a 

interação com o paciente, sendo capaz de atentar às possíveis interferências nesse 

processo; 

- Elaborar corretamente Diagnósticos de Enfermagem prioritários com base no 

quadro de saúde do paciente; 

- Analisar a percepção dos estudantes frente à situação clínica que exija 

conhecimentos, habilidades e atitudes propícios ao exercício do processo 

diagnóstico. 

 

3 Recursos Materiais:  
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- Prontuário: Histórico, Diagnóstico Médico, Prescrição 

- Livro CIPE 

- Mesa de atendimento 

- Lanterna com luz branca 

- Impressos 

- Água 

 

4 Participantes: 

- Enfermeiro 

- Acadêmico de Enfermagem 

- Acompanhante do paciente (mãe) 

- Paciente 

5 Desenvolvimento do Cenário: 

 

Descrição do caso:  

Histórico: Maria Rita dos Santos, sexo feminino, 15 anos, solteira, católica, reside no 

bairro Neópolis em Natal (RN), está no 1º ano do ensino médio. Mora com os pais e 

dois irmãos mais novos. Há dois anos vem apresentando um baixo desempenho 

escolar e um isolamento social. Há seis meses tentou suicídio, onde foi 

encaminhada ao psiquiatra que a diagnosticou com episódio depressivo, atualmente 

é acompanhada no CAPS. Hoje em sua consulta de rotina a enfermeira notou-a 

desanimada e pouco colaborativa, muito preocupada com as provas que irá realizar 

na semana seguinte e referindo não conseguir concentrar-se para estudar, nem 

dormir a noite. Está sem tomar a medicação (amitriptilina) há um mês, pois se queixa 

que a medicação causa sonolência, não realiza  acompanhamento psicológico. A 

mãe relata que a filha passa o dia trancada no quarto e quase não interage com 

ninguém. Ao exame físico encontra-se: consciente, orientada, fásica, introspectiva, 

chorosa, higiene corporal prejudicada, corada, hidratada, ACP fisiológica, abdome 

plano, flácido, refere hiporexia, evacuações ausentes há dois dias e insônia. 

 

Informações do Prontuário: 

- História Médica: Diagnóstico de Episódio Depressivo. Sem outras comorbidades. 

Não fuma, não consome bebidas alcoólicas, nem utiliza outras drogas. Nega 

alergias. 
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- Prescrição: Amitriptilina, acompanhamento pscicológico. 

- Sinais vitais: PA=124/82, R=18, FC=75, SatO2=97%, Temp=37,7 oC. 

 

6. Preparo do Cenário 

6.1 Tema: Consulta de enfermagem ao paciente com estado depressivo 

6.2 Responsável pela elaboração do cenário: Iellen Dantas 

6.3 Caracterização do ator: 

- Roupas de adolescente, fala introspectiva, semblante de tristeza. 

6.4 Ambientação: A cena ocorre em um consultório de enfermagem do CAPS. Deve 

conter mesa, cadeiras e materiais de enfermagem. 

6.5 Complexidade do Cenário 

Ações esperadas: Desenvolvimento adequado da consulta de enfermagem e 

elaboração dos diagnósticos de enfermagem da CIPE prioritários para o caso. 

Habilidades prévias: exame físico, comunicação e interação com o cliente, análise 

dos dados fornecidos pelo paciente, família e prontuário. 

TEMPO 
PARA 

AS 
AÇÕES 

(aproxim
ado) 

PROGRAMAÇÃO 
DO MANEQUIM 

INTERVENÇÕES 
ESPERADAS 

PISTAS (SUPORTE AO ESTUDANTE) 

 
1-5 min 

 

Paciente está 
responsivo, voz 
introspectiva. 

- Abordagem a paciente. 
Comece perguntando o 
que motivou a consulta. 
Avaliação básica, estado 
geral, pressão arterial, 
pulso, questionar o 
paciente quanto aos 
sintomas recentes. Aluno 
1 (Enfermeira) deverá 
pedir ao aluno 2 ( 
acadêmico de 
enfermagem) para avaliar 
a paciente que 
apresentará: consciente, 
orientada alo e 
autopisiquicamente, 
introspectivo, chorosa, 
fásica. Pupilas isocóricas. 
Higiene corporal 
prejudicada, corada, 
hidratada, ACP 
fisiológica, abdome plano, 
flácido, refere hiporexia, 

: 
Pista: A Enfermeira (aluno 1) passa o histórico 
da paciente para o acadêmico (aluno2): consta 
diagnóstico de episódio depressivo e tentativa 
de suicídio, uso contínuo de antidepressivo. 
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7. Debriefing: 

- Após participar deste cenário o que você pensa sobre o exercício do processo 

diagnóstico em enfermagem? 

- Descreva o caso clínico trabalhado no cenário realizado. 

evacuações ausentes há 
dois dias e insônia. 

- Elencar fatores críticos 
para a elaboração dos 
diagnósticos de 
enfermagem 

5-10 
min 
 

Entra aluno 3 
(acompanhante do 
paciente)  

- A acompanhante passa a 
responder as perguntas 
feitas pelo aluno 2 à 
paciente, não deixando a 
paciente se expressar. 
Espera-se que o aluno 2 
esclareça a acompanhante 
sobre a importância do 
paciente se expressar 
livremente durante a 
consulta. 
 

Enfermeira 
Pista:  
- Caso aluno não esclareca a acompanhante 
sobre a necessidade de ouvir a própria 
paciente, a enfermeira deve pedir para a 
acompanhante não mais interferir na fala da 
paciente e caso tenha alguma informação 
relevante poderá falar ao término da consulta. 
 

 
 
 

10-20 
min 

Paciente começa a 
chorar e não quer 
mais conversar com 
a equipe. 
 
Aluno 1 pede para 
que se acalme e 
volte a falar quando 
sentir-se 
confortável.  
 
Paciente para de 
chorar e fala que 
está muito 
preocupada com as 
provas da escola, 
estava sendindo-se 
muito sonolenta 
com a medicação e 
por isso deixou de 
tomar há um mês. 
Ultimamente não 
tem conseguido 
dormir a noite e 
passa o dia sem 
conseguir se 
concentrar.  

- Paciente tem alterações 
emocionais. Encontra-se 
choroso e não 
colaborativo.  
 
- Deve-se fazer uma 
pequena pausa para que a 
paciente recupere-se 
emocionalmente. 
 
- A equipe deve fornecer 
apoio emocional para a 
paciente.. 
 
- Aluno 2 dando 
continuidade a consulta 
deve orientar a paciente 
sobre a importância da 
medicação e efeitos 
adversos como 
sonolência. 
 
- Finalizar a consulta 
- Intervalo para elaboração 
dos 5 diagnósticos de 
enfermagem prioritários. 

Pistas: 
Enfermeira deve oferecer um copo de água 
para a paciente 
 
Aluno 2 deve checar no prontuário a 
medicação utilizada. 
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- Quais as situações problemas vocês elencaram como prioritárias no cenário 

realizado para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem? 

- Dentre essas situações qual obteve maior atenção durante a realização do cenário 

e por quê? 

- Quais os diagnósticos de enfermagem elencados como prioritários por cada um de 

vocês? 

- Teriam feito algo de diferente? 

- Como vocês se sentiram atuando no cenário? 

- Como vocês avaliam sua conduta diante do caso clínico? 

 

8. Fundamentação Teórica 

- Cheever,K. H.; Hinkle, J. L. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
- BITTENCOURT G. K. G. D. Modelo teórico de pensamento crítico no processo 
diagnóstico em enfermagem. 2011. 222f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 
- ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: fundamentos 
para o raciocínio clínico. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
- GARCIA, T. R (org). Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 
(CIPE): aplicação à realidade brasileira. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
 

 

CENÁRIO DE SIMULAÇÃO 2                                                             
 

Duração do Briefing: 10 minutos 
Duração do Cenário: 20 minutos  

Duração do Debriefing: 30 minutos 

 

Nome do Cenário: Atendimento de enfermagem à paciente puérpera 

 

1. Conhecimento Prévio do Discente:  

- Identificar o conhecimento dos discentes sobre o período puerperal 

 

2. Objetivos da Aprendizagem 

- Avaliar o desempenho na execução do atendimento de enfermagem com 

abordagem relevante para elaboração dos Diagnósticos de Enfermagem; 
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- Desenvolver o pensamento crítico-reflexivo e o julgamento clínico durante a 

interação com o paciente, sendo capaz de atentar às possíveis interferências nesse 

processo; 

- Elaborar corretamente Diagnósticos de Enfermagem prioritários com base no 

quadro de saúde do paciente; 

- Analisar a percepção dos estudantes frente à situação clínica que exija 

conhecimentos, habilidades e atitudes propícios ao exercício do processo 

diagnóstico. 

 

3. Recursos Materiais:  

- Prontuário: Histórico, Diagnóstico Médico, Prescrição, Evolução de Enfermagem e 

Sinais Vitais. 

- Livro CIPE 

- Cama e lençóis de enfermaria 

- Estetoscópio e esfigmomanômetro 

- Impressos 

 

4. Participantes: 

- Enfermeiro 

- Acadêmico de Enfermagem 

- Acompanhante do paciente (amiga) 

- Paciente 

 

5. Desenvolvimento do Cenário: 

 

Descrição do caso:  

Maria Aparecida de Sousa, sexo feminino, 20 anos, solteira, católica, ensino 

fundamental completo, reside no bairro Vale Dourado em Natal (RN), trabalha desde 

os 15 anos como doméstica, atualmente encontra-se sem vínculo empregatício, 

apenas realizando trabalho de diarista. Mora com um filho de 2 anos, que deixa com 

uma vizinha quando precisa trabalhar. Pai da criança paga pensão alimentícia de 

350,00 reais. Estava gestante de 39 semanas, gravidez não planejada, o pai é o 

atual namorado de 23 anos, desempregado. A primeira gravidez, também não 

planejada, teve um bom histórico gestacional, sem intercorrências e parto natural, 
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porém apresentou ingurgitamento mamário no pós-parto e interrompeu a 

amamentação aos 3 meses. A gravidez atual é de baixo risco, com indicação de 

parto natural. Foi internada há dois dias na maternidade Leide Moraes em trabalho 

de parto. Teve um parto natural sem complicações, está na enfermaria 

acompanhada de uma amiga, pois o hospital só permite acompanhante mulher em 

enfermaria. Aguarda a alta hospitalar, porém ainda não iniciou a amamentação por 

dificuldades da “pega” do bebê, refere não ter leite. Encontra-se ansiosa e chorosa, 

pois não consegue amamentar e anseia voltar para casa para cuidar do outro filho. 

Não está se alimentando adequadamente, pois recusa a alimentação do hospital. 

Seus seios encontram-se cheios e quentes, um pouco doloridos. Ao exame físico 

encontra-se: consciente, orientada, fásica, ansiosa, chorosa, hipocorada, hidratada, 

normotérmica, eupnéica, normotensa, normoesfigma, boa higiene corporal, ACP 

fisiológica, seios endurecidos, quentes e doloridos, abdome globoso, FU abaixo da 

cicatriz umbilical, lóquios vermelho rubro em grande quantidade, refere dor ao 

deambular, não aceita bem a dieta oferecida, diurese presente, evacuações 

ausentes, sono irregular a noite e não consegue descansar durante o dia, ficando 

sonolenta. 

 

Informações do Prontuário: 

- História Médica: 3ºDIH, parto normal, a termo, 39 semanas, não planejada. 

(G2P2A0), sem intercorrências. Não fuma, não consome bebidas alcoólicas, nem 

utiliza outras drogas. Nega alergias. (AB, Rh+). 

- Prescrição medicamentosa: Dipirona S/N; Ibuprofeno (100mg/mL) de 8/8h. 

- Prescrição de Enfermagem: Alternar compressas mornas e frias em intervalo não 

superior a 20 minutos; Realizar ordenha e massagem das mamas. 

- Sinais vitais: PA=124/82, R=18, FC=75, SatO2=97%, Temp=37,7 oC. 

- Evolução de Enfermagem: 8h- M.A.S, puérpera, 3DIH, segue consciente, 

orientada, responsiva, alerta, ansiosa, respirando espontaneamente, sem aporte de 

O2, sons pulmonares são claros. Refere dor em baixo ventre ao deambular e em 

seios. Seios rígidos, presença de colostro, hiperemiados, quentes e doloridos. 

Refere não conseguir amamentar. Abdômen globoso, FU abaixo da cicatriz 

umbilical. Loqueação presente em grande quantidade, cor vermelho rubro. Segue 

em dieta hipossódica, mas refere não está aceitando a dieta oferecida. Diurese 
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presente e eliminações fecais ausentes desde a internação. No momento sinais 

vitais estáveis. Orientado quanto à técnica correta de amamentação. 

 

6. Preparo do Cenário 

6.1 Tema: Atendimento de enfermagem à paciente puérpera 

6.2 Responsável pela elaboração do cenário: Iellen Dantas 

6.3 Caracterização do ator: 

- Camisola de hospital, expressão facial e comportamento de ansiedade, face de 

cansaço e dor, acesso venoso em mão esquerda. 

6.4 Ambientação: A cena ocorre em uma enfermaria de uma maternidade. Deve 

dispor de cama, mesa de apoio, berço, boneco representando o bebê e materiais de 

enfermagem. 

6.5 Complexidade do Cenário 

Ações esperadas: Desenvolvimento adequado do atendimento de enfermagem e 

elaboração dos diagnósticos de enfermagem da CIPE prioritários para o caso. 

Habilidades prévias: exame físico, comunicação e interação com o cliente, análise 

dos dados fornecidos pelo paciente, família e prontuário. 

TEMPO 
PARA AS 
AÇÕES 

(aproxima
do) 

PROGRAMAÇÃO 
DO MANEQUIM 

INTERVENÇÕES 
ESPERADAS 

PISTAS (SUPORTE AO ESTUDANTE) 

 
1-5 min 

 

Paciente está 
responsivo, ansiosa. 

- Abordagem a paciente. 
Comece perguntando 
como ela está se 
sentindo. Avaliação 
básica, estado geral, 
pressão arterial, pulso, 
questionar o paciente 
quanto aos sintomas 
recentes. Aluno 1 
(Enfermeira) estará 
acompanhada por um 
acadêmico de 
enfermagem (aluno2) que 
observa o atendimento 
inicial. Aluno 1 deverá 
pedir ao aluno 2 para 
realizar o exame físico da 
paciente, que estará: 
consciente, orientada, 
fásica, ansiosa, chorosa, 
hipocorada, hidratada, 

: 
Pista: A Enfermeira (aluno 1) passa o histórico 
da paciente para o acadêmico (aluno2): consta 
Idade gestacional, tipo de parto e medicações 
que está utilizando. No prontuário da paciente 
consta a evolução de enfermagem do dia 
anterior. 
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normotérmica, eupnéica, 
normotensa, 
normoesfigma, boa 
higiene corporal, ACP 
fisiológica, seios 
endurecidos, quentes e 
doloridos, abdome 
globoso, FU abaixo da 
cicatriz umbilical, lóquios 
vermelho rubro em 
grande quantidade, refere 
dor ao deambular, não 
aceita bem a dieta 
oferecida, diurese 
presente, evacuações 
ausentes, sono irregular a 
noite e não consegue 
descansar durante o dia, 
ficando sonolenta 

- Elencar fatores críticos 
para a elaboração dos 
diagnósticos de 
enfermagem 

5-10 min 
 

Entra aluno 3 
(acompanhante da 
paciente)  

- A acompanhante indaga 
ao aluno 2 sobre o estado 
da paciente e quando terá 
alta. Espera-se que o 
aluno 2 esclareça a 
acompanhante sobre as 
condições da paciente 
para que possa ter a alta 
hospitalar. 
 

Enfermeira 
Pista:  
- Caso aluno não esclareca a acompanhante 
sobre o quadro da paciente e porque não teve 
alta ainda, a enfermeira deve falar sobre a 
importância da amamentação ser iniciada 
ainda no hospital. 
 

 
 
 

10-20 
min 

Paciente começa a 
chorar e fala para a 
enfermeira que quer 
ter alta pois o filho 
de 2 anos precisa 
dela. 
 
Enfermeira (Aluno 
1) pede para que a 
paciente se acalme 
pois pode prejudicar 
seu estado de 
saúde.  
 
Paciente para de 
chorar e fala que 
está sentindo muita 
dor em baixo ventre 
ao andar e nos 
seios. Acha que tem 
pouco leite e não vai 

- Paciente tem alterações 
emocionais. Encontra-se 
choroso e ansiosa pela 
alta hospitalar.  
 
- A equipe deve fornecer 
apoio emocional para a 
paciente. 
 
- Aluno 2 dando 
continuidade a consulta 
deve orientar a paciente 
sobre a importância da 
amamentação e a técnica 
correta. Orientar sobre o 
ingurgitamento. E a 
alimentação. 
 
- Finalizar o atendimento. 
Elaborarem os 5 
diagnósticos de 

Pistas: 
Enfermeira deve explicar a paciente que ela 
precisa está recuperada e saudável para 
cuidar dos dois filhos, e que precisa está 
tranquila para poder amamentar 
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7. Debriefing: 

- Após participar deste cenário o que você pensa sobre o exercício do processo 

diagnóstico em enfermagem? 

- Descreva o caso clínico trabalhado no cenário realizado. 

- Quais as situações problemas vocês elencaram como prioritárias no cenário 

realizado para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem? 

- Dentre essas situações qual obteve maior atenção durante a realização do cenário 

e por quê? 

- Quais os diagnósticos de enfermagem elencados como prioritários por cada um de 

vocês? 

- Teriam feito algo de diferente? 

- Como vocês se sentiram atuando no cenário? 

- Como vocês avaliam sua conduta diante do caso clínico? 

 

8. Fundamentação Teórica 

- Cheever,K. H.; Hinkle, J. L. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
- BITTENCOURT G. K. G. D. Modelo teórico de pensamento crítico no processo 
diagnóstico em enfermagem. 2011. 222f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 
- ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: fundamentos 
para o raciocínio clínico. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
- GARCIA, T. R (org). Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 
(CIPE): aplicação à realidade brasileira. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
 

 

CENÁRIO DE SIMULAÇÃO 3                                                            
Duração do Briefing: 10 minutos 
Duração do Cenário: 20 minutos  

Duração do Debriefing: 30 minutos 

 

Nome do Cenário: Consulta de enfermagem ao paciente diabético 

 

1. Conhecimento Prévio do Discente:  

- Identificar o conhecimento dos discentes sobre diabetes 

conseguir 
amamentar o bebê 

enfermagem prioritários. 
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2. Objetivos da Aprendizagem 

- Avaliar o desempenho na execução do atendimento de enfermagem com 

abordagem relevante para elaboração dos Diagnósticos de Enfermagem; 

- Desenvolver o pensamento crítico-reflexivo e o julgamento clínico durante a 

interação com o paciente, sendo capaz de atentar às possíveis interferências nesse 

processo; 

- Elaborar corretamente Diagnósticos de Enfermagem prioritários com base no 

quadro de saúde do paciente; 

- Analisar a percepção dos estudantes frente à situação clínica que exija 

conhecimentos, habilidades e atitudes propícios ao exercício do processo 

diagnóstico. 

 

3. Recursos Materiais:  

- Prontuário: Histórico, diagnóstico médico, prescrição, evolução de enfermagem da 

internação e sinais vitais do dia. 

- Livro CIPE 

- Maca, mesa, cadeiras 

- Estetoscópio e esfigmomanômetro 

- Impressos 

4. Participantes: 

- Enfermeiro 

- Acadêmico de Enfermagem 

- Técnica de enfermagem 

- Paciente 

 

5. Desenvolvimento do Cenário: 

 

Descrição do caso:  

Felisberto da Silva, sexo masculino, 55 anos, solteiro, evangélico, ensino médio 

completo, natural e residente do bairro Piranji em Natal (RN), trabalha há 30 anos 

como vendedor em uma grande loja no centro da cidade. Sem familiares próximos, 

mora em casa própria sozinho, pais já falecidos. Apresenta histórico familiar de 

doenças coronarianas, não é etilista nem tabagista. Faz 4 refeições por dia (café da 
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manhã (quando dá tempo) ou lanche as 10:00h), almoço, lanche da tarde e janta), 

sendo sua alimentação feita no domingo e congelada para durar de segunda a 

sábado. Não costuma comer frutas e verduras. Não pratica, nem tem interesse em 

realizar exercícios físicos regulares. Vem apresentando nos últimos 45 dias, poliúria, 

polidipsia, polifagia, visão turva e emagreceu 10 quilos nesse período, refere 

cansaço intenso, com um episódio de desmaio no trabalho, onde foi levado para a 

emergência do HUOL com glicemia capilar de 430mg/dl, ficou internado para 

tratamento, onde recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 2. Recebeu a alta com 

prescrição de sulfonilureia, metformina, insulina NPH, amoxicilina, ibuprofeno e dieta 

e foi encaminhado pelo endocrinologista ao ambulatório para receber avaliação de 

enfermagem e orientação quanto ao uso da medicação. Não faz uso de outros 

medicamentos, não possui alergias. Está ansioso, pois desconhece a doença e tem 

receio quanto a autoaplicação da insulina. Tem em mãos a prescrição, mas não 

possui o glicosímetro. O paciente deve buscar a insulina e as seringas no posto 

próximo a sua residência. Ao exame físico encontra-se: consciente, orientado, 

fásico, deambula com dificuldade devido a uma unha encravada no pé direito, 

hipocorado, pele ressecada, boa higiene corporal, ansioso, preocupado em como a 

doença irá afetar seu trabalho, eupnéico, normotenso, normoesfigmo, normocárdico, 

refere boca seca e sede, glicemia capilar de 200mg/dL, ACP fisiológica, abdome 

tenso à palpação, refere poliúria e evacuações ausentes há 3 dias, sono regular. 

Hálux direito com presença de sinais flogísticos em unha. 

 

Informações do Prontuário: 

- História Médica: Apresenta histórico familiar de doenças coronarianas, não é 

etilista, nem tabagista, nem utiliza outras drogas. Nega alergias. Vem apresentando 

nos últimos 45 dias, poliúria, polidipsia, polifagia, visão turva e perda de peso 

significativa, cansaço intenso e um episódio de desmaio. HD de diabetes tipo 2. 

- Prescrição medicamentosa: sulfonilureia, metformina, insulina NPH, amoxicilina, 

ibuprofeno e dieta. 

- Sinais vitais: PA=124/82, R=18, FC=75, SatO2=97%, Temp=37,7 oC. 

- Evolução de Enfermagem: 8h- F.S., 3DIH, segue de alta hospitalar. Consciente, 

orientado, responsivo, alerta, ansioso, respirando espontaneamente, sem aporte de 

O2, sons pulmonares claros. Tórax simétrico. Abdômen tenso à palpação. Diurese 

presente e eliminações fecais ausentes há 3 dias. No momento sinais vitais estáveis. 
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Dificuldade de deambulação devido a presença de infecção em unha de hálux 

direito. 

 

6. Preparo do Cenário 

6.1 Tema: Consulta de enfermagem ao paciente diabético 

6.2 Responsável pela elaboração do cenário: Iellen Dantas 

6.3 Caracterização do ator: 

- Roupas convencionais, expressão facial e comportamento de ansiedade, face de 

cansaço, marcha com pé direito levantado. 

6.4 Ambientação: A cena ocorre em um ambulatório de enfermagem. Deve dispor 

de maca, mesa, cadeiras  e materiais de enfermagem. 

6.5 Complexidade do Cenário 

Ações esperadas: Desenvolvimento adequado do atendimento de enfermagem e 

elaboração dos diagnósticos de enfermagem da CIPE prioritários para o caso. 

Habilidades prévias: exame físico, comunicação e interação com o cliente, análise 

dos dados fornecidos pelo paciente, família e prontuário. 

TEMPO 
PARA 

AS 
AÇÕES 

(aproxim
ado) 

PROGRAMAÇÃO 
DO MANEQUIM 

INTERVENÇÕES 
ESPERADAS 

PISTAS (SUPORTE AO ESTUDANTE) 

 
1-10 
min 

 

Paciente está 
responsivo, ansioso. 

- Abordagem a paciente. 
Paciente entra no 
consultório mancando. O 
aluno 1 (enfermeira) deve 
começar perguntando 
como ele está se sentindo 
e o motivo da consulta. 
Questionar o paciente 
quanto aos sintomas 
recentes. Aluno 1 estará 
acompanhada por um 
acadêmico de 
enfermagem (aluno2) que 
observa o atendimento 
inicial. Aluno 1 deverá 
pedir ao aluno 2 para 
verificar os sinais vitais do 
paciente, que estará com 
glicemia de 200mg/dL.  
- Enfermeira indaga sobre 
a marcha. 

 
Pista: A Enfermeira (aluno 1) passa o histórico 
da paciente para o acadêmico (aluno2): consta 
antecedentes familiares de doenças 
coronarianas, não elitista, não tabagista, 
sedentário. 
- No prontuário: Diagnóstico e medicamentos 
prescritos, última evolução de enfermagem da 
internação. 
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- Enfermeira pede ao 
paciente para deitar na 
maca para realizar o 
exame físico: consciente, 
orientado, fásico, 
deambula com dificuldade 
devido a uma unha 
encravada no pé direito, 
hipocorado, pele 
ressecada, boa higiene 
corporal, ansioso, 
preocupado em como a 
doença irá afetar seu 
trabalho, eupnéico, 
normotenso, 
normoesfigmo, 
normocárdico, refere boca 
seca e sede, glicemia 
capilar de 200mg/dL, ACP 
fisiológica, abdome tenso 
à palpação, refere poliúria 
e evacuações ausentes há 
3 dias, sono regular. Hálux 
direito com presença de 
sinais flogísticos em unha. 
– Elencar fatores críticos 
para a elaboração dos 
diagnósticos de 
enfermagem 
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7. Debriefing: 

- Após participar deste cenário o que você pensa sobre o exercício do processo 

diagnóstico em enfermagem? 

- Descreva o caso clínico trabalhado no cenário realizado. 

- Quais as situações problemas vocês elencaram como prioritárias no cenário 

realizado para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem? 

- Dentre essas situações qual obteve maior atenção durante a realização do cenário 

e por quê? 

- Quais os diagnósticos de enfermagem elencados como prioritários por cada um de 

vocês? 

- Teriam feito algo de diferente? 

- Como vocês se sentiram atuando no cenário? 

- Como vocês avaliam sua conduta diante do caso clínico? 

10-20 
min 
 

Entra aluno 3 
(técnica de 
enfermagem)  
 
Paciente questiona 
sobre a doença e 
diz que não tem 
como seguir essa 
dieta nem fazer 
exercícios físicos. 
 
Aluno 1 e 2 escutam 
atentamente. 
 
 

- Paciente quer saber 
sobre seu estado de 
saúde e como a doença 
vai afetar sua rotina. 
Espera-se que o aluno 1 
esclareça o paciente. 
- Paciente demonstra 
dificuldade em aceitar a 
doença e a rotina de dieta 
e exercício, além de medo 
da insulinoterapia.  
 
- A equipe deve fornecer 
apoio emocional para a 
paciente, informar sobre o 
tratamento e esclarecer as 
dúvidas. 
 
- Aluno 1 indaga ao aluno 
2 sobre outras orientações 
ao paciente. Aluno 2 deve 
orientar sobre cuidados 
com a pele o os pés. 
 
- Finalizar o atendimento. 
Elaborarem os 5 
diagnósticos de 
enfermagem prioritários. 

Enfermeira 
 
Pistas: 
Enfermeira deve explicar ao paciente sobre 
sua doença e a necessidade de modificar 
hábitos de vida. 
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8. Fundamentação Teórica 

- Cheever,K. H.; Hinkle, J. L. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
- BITTENCOURT G. K. G. D. Modelo teórico de pensamento crítico no processo 
diagnóstico em enfermagem. 2011. 222f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 
- ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: fundamentos 
para o raciocínio clínico. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
- GARCIA, T. R (org). Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 
(CIPE): aplicação à realidade brasileira. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

APÊNDICE C - Carta convite para participação dos especialistas em 
Diagnósticos de Enfermagem da CIPE no estudo 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM ENFERMAGEM 
Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

Prezado enfermeiro(a), 

 Eu, Iellen Dantas Campos Verdes Rodrigues, estou desenvolvendo uma 

pesquisa intitulada “Simulação realística no processo de ensino-aprendizagem 

do raciocínio diagnóstico de enfermagem”, sob a orientação do Prof. Dr. 

Richardson Augusto Rosendo da Silva. 

 Venho por meio desta carta convite, solicitar a sua colaboração no estudo na 

qualidade de especialista em diagnóstico de enfermagem da CIPE. 

 O estudo tem por objetivo avaliar a eficácia da simulação realística no 

processo de ensino-aprendizagem dos diagnósticos de enfermagem da CIPE para 

os discentes de graduação em enfermagem. 

 Sua participação constará no preenchimento de um questionário contendo 

2 partes, a saber: caracterização do  perfil  do  especialista  e  a  segunda  parte  

sobre os títulos diagnósticos elaborados para situações clínicas específicas. 

 Caso aceite participar da pesquisa, assine o Termo de Consentimento Livre 

(TCLE) e Esclarecido que está em anexo e encaminhe a resposta de concordância 

do estudo, assim como o TCLE assinado. 

 Em seguida, enviarei o instrumento com suas devidas explicações para o 

preenchimento e maiores esclarecimentos sobre o estudo.   

 Estamos no aguardo de sua resposta, e  desde já agradecemos por sua 

honrosa colaboração. 

Atenciosamente, 

Iellen Dantas Campos Verdes Rodrigues 
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APÊNDICE D: Casos Clínicos 

Caso Clínico 1 

Maria Rita dos Santos, sexo feminino, 15 anos, solteira, católica, reside no bairro 

Neópolis em Natal (RN), está no 1º ano do ensino médio. Mora com os pais e dois 

irmãos mais novos. Há dois anos vem apresentando um baixo desempenho escolar 

e um isolamento social. Há seis meses tentou suicídio, onde foi encaminhada ao 

psiquiatra que a diagnosticou com episódio depressivo, atualmente é acompanhada 

no CAPS. Hoje em sua consulta de rotina a enfermeira notou-a desanimada e pouco 

colaborativa, muito preocupada com as provas que irá realizar na semana seguinte e 

referindo não conseguir concentrar-se para estudar, nem dormir a noite. Está sem 

tomar a medicação (amitriptilina) há duas semanas, pois se queixa que a medicação 

causa sonolência. A mãe relata que a filha passa o dia trancada no quarto e quase 

não interage com ninguém. Ao exame físico encontra-se: consciente, orientada, 

fásica, introspectiva, chorosa, apática, higiene corporal prejudicada, corada, 

hidratada, ACP fisiológica, abdome plano, flácido, refere hiporexia, evacuações 

ausentes há dois dias e insônia. 

Diagnósticos de Enfermagem da CIPE: 

D1: Problema de relacionamento prejudicado 

D2: Ato de comunicação familiar prejudicado 

D3: Comportemento interativo anormal 

D4: Problema de comportamento anormal 

D5: Presença de Problema emocional 

D6: Risco de Condição Psicossocial Prejudicada 

D7: Condição Psicológica Negativa 

D8: Tristeza Anormal 

D9: Concentração Prejudicada 

D10: Desempenho Escolar Prejudicado 
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D11: Efeito Colateral Normal 

D12: Efeito da Medicação Prejudicado 

D10: Hipoatividade 

D11: Risco de suicídio presente 

D11: Risco de Ideação Suicida 

D12: Risco de solidão presente 

D13: Socialização prejudicada 

D14: Sono prejudicado 

D15: Presença de Abandono da Medicação  

D16: Adesão à medicação Prejudicada 

D17: Atitude em Relação ao Manejo da Medicação Negativa 

D18: Higiene, por si próprio, prejudicada 

D19: Autocuidado prejudicado 

D20: Processo do sistema gastrointestinal prejudicado 

D21: Apetite prejudicado 

D22: Risco de ingestão nutricional prejudicada 

 

Caso Clínico 2 

Maria Aparecida de Sousa, sexo feminino, 20 anos, solteira, católica, ensino 

fundamental completo, reside no bairro Vale Dourado em Natal (RN), trabalha desde 

os 15 anos como doméstica, atualmente encontra-se sem vínculo empregatício, 

apenas realizando trabalho de diarista. Mora com um filho de 2 anos, que deixa com 

uma vizinha quando precisa trabalhar. Pai da criança paga pensão alimentícia de 

350,00 reais. Estava gestante de 39 semanas, gravidez não planejada, o pai é o 

atual namorado de 23 anos, desempregado. A primeira gravidez, também não 
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planejada, teve um bom histórico gestacional, sem intercorrências e parto natural, 

porém apresentou ingurgitamento mamário no pós-parto e interrompeu a 

amamentação aos 3 meses. A gravidez atual é de baixo risco, com indicação de 

parto natural. Foi internada há dois dias na maternidade Leide Moraes em trabalho 

de parto. Teve um parto natural sem complicações, está na enfermaria 

acompanhada de uma amiga, pois o hospital só permite acompanhante mulher em 

enfermaria. Aguarda a alta hospitalar, porém ainda não iniciou a amamentação por 

dificuldades da “pega” do bebê, refere não ter leite. Encontra-se ansiosa e chorosa, 

pois não consegue amamentar e anseia voltar para casa para cuidar do outro filho. 

Não está se alimentando adequadamente, pois recusa a alimentação do hospital. 

Seus seios encontram-se cheios e quentes, um pouco doloridos. Ao exame físico 

encontra-se: consciente, orientada, fásica, ansiosa, chorosa, hipocorada, hidratada, 

normotérmica, eupnéica, normotensa, normoesfigma, boa higiene corporal, ACP 

fisiológica, seios endurecidos, quentes e doloridos, abdome globoso, FU abaixo da 

cicatriz umbilical, lóquios vermelho rubro em grande quantidade, refere dor ao 

deambular, não aceita bem a dieta oferecida, diurese presente, evacuações 

ausentes, sono irregular a noite e não consegue descansar durante o dia, ficando 

sonolenta. 

D1: Condição Social Prejudicada 

D2: Renda Familiar Prejudicada 

D2: Conhecimento sobre contracepção prejudicado 

D3: Planejamento Familiar Prejudicado 

D1: Risco de sobrecarga de estresse presente 

D3: Presença de Gestação não Planejada  

D2: Ansiedade Real 

D3: Frustração Real 

D4: Risco de Ligação Afetiva Pais-Criança, Prejudicada 

D5: Presença de Risco de complicações relacionadas com o parto 
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D6: Amamentação prejudicada 

D7: Sangramento Vaginal Normal 

D8: Apetite prejudicado 

D9: Ingestão de Alimentos ou Líquidos Prejudicada 

D9: Processo do sistema gastrointestinal prejudicado 

D10: Dor nas mamas Real 

D11: Disposição para alta iniciada 

D12: Sono prejudicado 

D13: Útero normal 

D14: Conforto Prejudicado 

D15: Conhecimento sobre Amamentação Prejudicado 

D16: Dor Real 

D17: Ingurgitamento Mamário Real 

D18: Defecação prejudicada 

D19: Constipação Real 

D20: Risco de infecção 

D21: Risco de Perfusão Tissular, Ineficaz 

D22: Risco de ingestão nutricional prejudicada 

D23: Risco de Déficit Nutricional 

D24: Conforto Prejudicado 

D25: Sonolência Real 
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Caso Clínico 3 

Felisberto da Silva, sexo masculino, 55 anos, solteiro, evangélico, ensino médio 

completo, natural e residente do bairro Piranji em Natal (RN), trabalha há 30 anos 

como vendedor em uma grande loja no centro da cidade. Sem familiares próximos, 

mora em casa própria sozinho, pais já falecidos. Apresenta histórico familiar de 

doenças coronarianas, não é etilista nem tabagista. Faz 4 refeições por dia (café da 

manhã (quando dá tempo) ou lanche as 10:00h), almoço, lanche da tarde e janta), 

sendo sua alimentação feita no domingo e congelada para durar de segunda a 

sábado. Não costuma comer frutas e verduras. Não pratica, nem tem interesse em 

realizar exercícios físicos regulares. Vem apresentando nos últimos 45 dias, poliúria, 

polidipsia, polifagia, visão turva e emagreceu 10 quilos nesse período, refere 

cansaço intenso, com um episódio de desmaio no trabalho, onde foi levado para a 

emergência do HUOL com glicemia capilar de 430mg/dl, ficou internado para 

tratamento, onde recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 2. Recebeu a alta com 

prescrição de sulfonilureia, metformina, insulina NPH, amoxicilina, ibuprofeno e dieta 

e foi encaminhado pelo endocrinologista ao ambulatório para receber avaliação de 

enfermagem e orientação quanto ao uso da medicação. Não faz uso de outros 

medicamentos, não possui alergias. Está ansioso, pois desconhece a doença e tem 

receio quanto a autoaplicação da insulina. Tem em mãos a prescrição, mas não 

possui o glicosímetro. O paciente deve buscar a insulina e as seringas no posto 

próximo a sua residência. Ao exame físico encontra-se: consciente, orientado, 

fásico, deambula com dificuldade devido a uma unha encravada no pé direito, 

hipocorado, pele ressecada, boa higiene corporal, ansioso, preocupado em como a 

doença irá afetar seu trabalho, eupnéico, normotenso, normoesfigmo, normocárdico, 

refere boca seca e sede, glicemia capilar de 200mg/dL, ACP fisiológica, abdome 

tenso à palpação, refere poliúria e evacuações ausentes há 3 dias, sono regular. 

Hálux direito com presença de sinais flogísticos em unha. 

D1: Ingestão de Alimentos ou Líquidos Prejudicada 

D2: Risco de ingestão nutricional prejudicada 
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D3: Atitude em Relação ao Regime Dietético Negativa 

D4: Atitude em Relação ao Regime de Exercício Físico Negativa 

D5: Potencial para Risco de infecção 

D6: Risco de integridade da pele prejudicada 

D7: Risco de desidratação 

D8: Risco de Desmaio 

D9: Risco de Perfusão Tissular, Ineficaz 

D10: Risco de Hematoma em Abdome 

D11: Risco de Úlcera de Pé Diabético 

D12: Sinal de infecção em unha Real 

D13: Hiperglicemia Real 

D14: Diabetes Real 

D15: Risco de Adesão à Medicação Prejudicada 

D16: Conhecimento sobre doença Prejudicado 

D17: Conhecimento sobre processo patológico Prejudicado 

D18: Conhecimento sobre Regime Medicamentoso prejudicado  

D19: Risco de problema com aquisição de medicação 

D20: Atitude em Relação ao Manejo da Medicação Negativa 

D21: Conhecimento sobre regime Dietético prejudicado 

D22: Terapia nutricional prejudicada 

D23: Conhecimento sobre processo de mudança de comportamento Prejudicado 

D24: Integridade da Pele Prejudicada 

D25: Presença de Ferida em unha 
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D26: Higiene, por si próprio, positiva 

D27: Risco de Hipoglicemia 

D28: Inflamação Real 

D29: regime dietético prescrito 

D30: regime medicamentoso prescrito 

D31: Micção Anormal 

D32: Peso Prejudicado 

D33: Presença de Pele seca 

D34: Fraqueza Real 

D35: Sede Real 

D36: Ansiedade Real 

D37: Sinal de Infecção Real 

D38: Sistema Tegumentar Prejudicado 

D39: Constipação Real 

 

Caso Clínico 4  

Antônio de Paula Oliveira, sexo masculino, 35 anos, solteiro, católico, ensino 

fundamental incompleto, residente no bairro Cidade da Esperança em Natal (RN), 

trabalha desde os 20 anos como caminhoneiro. Em seu trabalho alterna 10 dias de 

estrada com 5 dias de descanso em casa, mora em casa própria sozinho, pais 

residem no interior do estado. Sem histórico familiar de doenças, tabagista há 10 

anos, fuma uma carteira de cigarros por dia (20 cigarros), não utiliza outras drogas. 

Consome entre 3 e 4 refeições por dia, sempre realizando o almoço e o jantar, sua 

alimentação baseia-se em comidas de self-services de estrada. Não pratica 

exercícios físicos regulares. Há dois meses vem apresentando tosse, febre e 

emagrecimento, ao procurar o serviço de saúde foi feita investigação para 
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tuberculose e teste rápido para HIV com resultado positivo, após fez o exame 

sorológico também positivo. Linfócitos CD4=445 células/mm3.  Foi encaminhado 

para a infectologia, onde recebeu o diagnóstico de coinfecção TB/HIV. Recebeu a 

alta com prescrição de rifampcicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol para a 

tuberculose e TARV para o HIV e orientado a procurar o posto de saúde para 

realizar tratamento diretamente observado da tuberculose, além do recebimento da 

medicação. A enfermeira Maria da ESF foi comunicada sobre o quadro do paciente 

de sua área e notou que o mesmo não buscou o serviço, preocupada com a 

situação realizou uma visita ao seu domicílio. Ao abordar o senhor Antônio sobre o 

não comparecimento ao posto para inicio do tratamento a enfermeira constatou que 

o mesmo sente-se receoso quanto aos estereótipos das doenças e teme que outras 

pessoas conheçam sua condição, preferindo não fazer o uso das medicações. 

Também não havia iniciado o tratamento antirretroviral. Ao exame físico a enfermeira 

notou o paciente: consciente, orientado, pouco motivado para o tratamento, 

emagrecido, hipocorado, hidratado, normocárdico, normotérmico, normoesfigmo, 

dispneico, refere cansaço e tosse constante, refere eliminações fisiológicas 

presentes e período de repouso irregular devido ao trabalho. Não manifesta 

interesse em realizar atividades físicas nem mudar hábito alimentar. 

D1: Processo do sistema imunológico prejudicado 

D2: Risco de Déficit Nutricional 

D3:Atitude em relação à condição de saúde Prejudicada 

D4: Atitude em relação ao manejo da medicação conflituosa 

D5: Continuidade do cuidado prejudicada 

D6: Infecção real 

D7: Risco de ingestão nutricional prejudicada 

D8: Atitude em Relação ao Regime Dietético Negativa 

D9: Risco de Dificuldade com Enfrentamento 

D10: Adesão à medicação Prejudicada 
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D11: Risco de Não Adesão à Medicação 

D12: Estigma Real 

D13: Risco de Discriminação 

D14: Disposição para Autorrevelação da Condição de Saúde Negativa 

D15: Expectativa sobre o cuidado domiciliário negativa 

D16: Conhecimento sobre doença Prejudicado 

D17: Conhecimento sobre Regime Medicamentoso prejudicado  

D18: Sinal de Infecção Real 

D19: Peso Prejudicado 

D20: Ingestão de Alimentos ou Líquidos Prejudicada 

D21: Atitude em Relação ao Regime de Exercício Físico Negativa 

D22: Sono Prejudicado 

D23: Fraqueza Real 

D24: Dispneia Real 

D25: Comportamento nutricional prejudicado 

D26: Conhecimento em saúde ausente 

D27: Problema de continuidade do cuidado 

D28: Adesão ao Regime de Exercício Físico Prejudicada 

D29: Consulta de acompanhamento prejudicada 

D30: Conhecimento sobre processo patológico Prejudicado 

D31: Risco de problema com aquisição de medicação 

D32: Atitude em Relação ao Manejo da Medicação Negativa 

D33: Conhecimento sobre regime Dietético prejudicado 



111 
 

D33: Tosse Real 

D35: Vergonha alta 

D36: Cuidado corporal prejudicado 

D37: Condição nutricional baixa 

D38: Inflamação presente 

D39: Sistema imunológico Prejudicado 

D40: Tosse presente 

D41: Risco de Adesão à Medicação Prejudicada 

D42: Terapia nutricional prejudicada 

D43: Conhecimento sobre processo de mudança de comportamento Prejudicado 

D44: Regime Medicamentoso Prescrito 

D45: Potencial para Risco de Infecção 

D46: Processo do Sistema Respiratório Prejudicado 

D47: Esperança baixa 

D48: Nutrição prejudicada 

D49: Enfrentamento comunitário prejudicado 

D50: Condição de imunização baixa 

D51: Exercício nenhum 

D52: Risco de Perfusão Tissular, Ineficaz 

D53: Adesão ao regime medicamentoso baixo 

D54: Aceitação do estado de saúde baixo 

D55: Aprendizagem baixa 

D56: Autocuidado baixo 



112 
 

D57: Apoio social e familiar baixo  

D58: Autoestima baixa 

D59: Angústia moral presente 

D60: Abuso de substância real 

D61: Atividade física prejudicada 

D62: Apoio familiar prejudicado 

D63: Peso baixo 

D64: Medo presente 

D65: Abuso de tabaco real 

D66: Susceptibilidade a infecção presente 

D67: Apetite prejudicado 

D68: Ansiedade presente 

D69: Adaptação prejudicada 

D70: Respiração ofegante presente 
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APÊNDICE E – Instrumento de coleta de dados para validação pelos 

especialistas em Diagnósticos de Enfermagem da CIPE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

Instrumento de coleta de dados para validação dos casos clínicos pelos 

especialistas 

 

PARTE 1 – Caracterização dos sujeitos 

 

01. Sexo: 1. ( ) Feminino 2. ( ) Masculino  

 

02. Idade (anos completos):_____________________________________ 

 

03. Cidade em que trabalha: 

_______________________________________________________________ 

 

04. Ocupação atual: 

_______________________________________________________________ 

 

05. Tempo de formação profissional (anos completos): 

_______________________________________________________________ 

 

06. Titulação (se tiver mais de uma titulação, marcar a mais atual em cada item):  
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1.( ) Especialista   

Área de Especialização: 

_______________________________________________________________ 

 

Tema da Monografia de Especialização: 

_______________________________________________________________ 

 

2.( ) Mestre     

Área do Mestrado: 

_______________________________________________________________ 

 

Tema da Dissertação de Mestrado: 

_______________________________________________________________ 

 

3.( ) Doutor 

Área do Doutorado: 

_______________________________________________________________ 

 

Tema da tese de Doutorado: 

_______________________________________________________________ 

 

07. Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo 

na temática de Diagnósticos de Enfermagem da CIPE na forma de: (pode escolher 

mais de uma alternativa) 

(  ) Monografia de graduação   (  ) Monografia de especialização   (  ) Dissertação    

( )Tese      ( ) Artigos científicos    ( ) 

Outros:_________________________________________________________  

 

08. Participa ou participou de grupos/projetos de pesquisa que envolve/envolveu 

a temática de Diagnósticos de Enfermagem da CIPE?  

(  ) Sim (  ) Não  

Se sim: Qual nome do grupo/projeto: 

_______________________________________________________________ 



115 
 

Por quanto tempo participou ou participa do grupo? 

_______________________________________________________________ 

Qual o local em que ocorre o grupo? 

_______________________________________________________________ 

 

09. Nos últimos 12 meses, onde exerceu suas atividades profissionais? (pode 

escolher mais de uma alternativa) 

(  ) Hospital   (  ) Unidade Básica de Saúde   (  ) Instituição de Ensino (  ) Outro: 

_______________________________________________________________ 

 

10. Utiliza/ utilizou diagnósticos de enfermagem da CIPE em sua prática 

profissional (assistência)? Sim ( ) Não ( ). Se sim, por quanto tempo? 

_______________________________________________________________ 

 

11. Utiliza/utilizou diagnósticos de enfermagem da CIPE em sua prática 

profissional (ensino)? Sim ( ) Não ( ). Se sim, por quanto tempo? 

_______________________________________________________________ 

 

 

PARTE 2 - Validação dos Diagnósticos de Enfermagem da CIPE 

 

 

Caso 

clínico 

1 

Nada 

pertinente 

(1) 

Muito 

pouco 

pertinente 

(2) 

De algum 

modo 

pertinente 

(3) 

Consideravelmente 

pertinente 

(4) 

Muitíssimo 

pertinente 

(5) 

D1      

D2      

D3      

D4      

D5      

D6      

D7      
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D8      

D9      

D10      

D11      

D12      

D13      

D14      

D15      

D16      

D17      

D18      

D19      

D20      

D21      

D22      

 

Caso 

clínico 2 

Nada 

pertinente 

(1) 

Muito 

pouco 

pertinente 

(2) 

De algum 

modo 

pertinente 

(3) 

Consideravelmente 

pertinente 

(4) 

Muitíssimo 

pertinente 

(5) 

D1      

D2      

D3      

D4      

D5      

D6      

D7      

D8      

D9      

D10      

D11      

D12      

D13      
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D14      

D15      

D16      

D17      

D18      

D19      

D20      

D21      

D22      

D23      

D24      

D25      

 

Caso 

clínico 

3 

Nada 

pertinent

e 

(1) 

Muito 

pouco 

pertinente 

(2) 

De algum 

modo 

pertinente 

(3) 

Consideravelmen

te pertinente 

(4) 

Muitíssimo 

pertinente 

(5) 

D1      

D2      

D3      

D4      

D5      

D6      

D7      

D8      

D9      

D10      

D11      

D12      

D13      

D14      

D15      

D16      
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D17      

D18      

D19      

D20      

D21      

D22      

D23      

D24      

D25      

D26      

D27      

D28      

D29      

D30      

D31      

D32      

D33      

D34      

D35      

D36      

D37      

D38      

D39      

 

Caso 

clínico 

4 

Nada 

pertinente 

(1) 

Muito 

pouco 

pertinente 

(2) 

De algum 

modo 

pertinente 

(3) 

Consideravelmente 

pertinente 

(4) 

Muitíssimo 

pertinente 

(5) 

D1      

D2      

D3      

D4      

D5      
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D6      

D7      

D8      

D9      

D10      

D11      

D12      

D13      

D14      

D15      

D16      

D17      

D18      

D19      

D20      

D21      

D22      

D23      

D24      

D25      

D26      

D27      

D28      

D29      

D30      

D31      

D32      

D33      

D34      

D35      

D36      

D37      

D38      
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D39      

D40      

D41      

D42      

D43      

D44      

D45      

D46      

D47      

D48      

D49      

D50      

D51      

D52      

D53      

D54      

D55      

D56      

D57      

D58      

D59      

D60      

D61      

D62      

D63      

D64      

D65      

D66      

D67      

D68      

D69      

D70      
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APÊNDICE F : Questionário sociodemográfico e acadêmico 

 

1- Nome (apenas iniciais): ___________________________ 

2- Idade (em anos): __________________________________ 

3- Sexo: Feminino (   ) 

              Masculino (   ) 

4- Procedência: _____________________________________ 

5- Índice de rendimento acadêmico (IRA): _________________ 

6- Ocupação:  

Somente estuda (   )   

Estuda e desempenha atividade de bolsista ou estágio extracurricular (   )  

Estuda e trabalha na área (   )  

Estuda e trabalha em outra área (   ) 

7- Se trabalha, é bolsista ou atua em estágio extracurricular qual é a jornada:  

Menor ou igual a 12h/semana (   ) 

De 12 a 20h/semana (   ) 

Superior a 20h/semana (   ) 

8- Quanto ao método de ensino prefere: 

Aulas expositiva (   ) 

Aulas expositivo-dialogadas (   ) 

Aulas que utilizem metodologias ativas (   ) 

9- Você se considera um aluno: 

Paciente, que prefere que o professor disponibilize todos os recursos necessários 

para sua aprendizagem (   ) 

Ativo, busca construir seu próprio conhecimento por meio de fontes alternativas de 

estudo (   ) 

10- Participa ou participou de algum curso, projeto de extenção ou pesquisa sobre 

diagnósticos de enfermagem  

(  ) sim  (  ) não 
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Apêndice G: Questionário para avaliação da estratégia de simulação 

 

 Ruim 

(1) 

Regular 

(2) 

Indifer

ente 

(3) 

Bom  

(4) 

Excelente 

(5) 

Você considera a 

simulação realística 

como uma 

estratégia de 

ensino que propicia 

a aprendizagem? 

     

A simulação 

atendeu aos 

objetivos 

propostos? 

     

O tempo de 

duração da 

simulação foi 

adequado? 

     

O cenário foi 

adequado aos 

objetivos? 

     

A simulação 

aproximou teoria e 

prática? 

     

A simulação 

possibilitou 

desenvolver o 

raciocínio 

diagnóstico? 

     

A simulação 

possibilitou 

desenvolver o 
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julgamento clínico? 

 

 

A simulação 

melhorou sua 

autoconfiança na 

elaboração dos 

Diagnósticos de 

Enfermagem da 

CIPE? 

     

Você sente-se 

preparado para 

elaborar outros 

diagnósticos de 

enfermagem da 

CIPE? 

     

Você recomendaria 

a adoção da 

simulação realística  

no ensino dos 

diagnósticos de 

enfermagem da 

CIPE na 

graduação? 
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APÊNDICE H- Plano de aula curso “Julgamento Clínico e Pensamento Crítico-

Reflexivo: competências para o aprendizado do raciocínio diagnóstico” 

                                                                   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

PLANO DE AULA 

 

OBJETIVOS 

✓ Avaliar o desempenho na execução da consulta de enfermagem com abordagem 
relevante para elaboração dos Diagnósticos de Enfermagem; 

✓ Desenvolver o pensamento crítico-reflexivo e o julgamento clínico durante a interação 
com o paciente, sendo capaz de atentar às possíveis interferências nesse processo; 

✓ Elaborar corretamente Diagnósticos de Enfermagem prioritários com base no quadro de 
saúde do paciente; 

✓ Analisar a percepção dos estudantes frente à situação clínica que exija conhecimentos, 
habilidades e atitudes propícios ao exercício do processo diagnóstico. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

✓ Assistência de enfermagem ao paciente com depressão 

✓ Assistência de enfermagem a puérpera 

✓ Assistência de enfermagem ao paciente com Diabetes tipo 2 

PÚBLICO-ALVO: Discentes do 9º período do Programa de Graduação em Enfermagem da 

UFRN. 

CURSO: “Julgamento Clínico e Pensamento Crítico-Reflexivo: competências para o aprendizado 

do raciocínio diagnóstico” 

AULA: Sistematização da assistência de enfermagem ao paciente em estado depressivo, a puérpera e ao 

paciente com Diabetes tipo 2, com uso da simulação realística. 

DATA: 06/03/2017 

HORÁRIO: 13:00 as 18:00h 

DOCENTE: Profa.  Me. Iellen Dantas Campos Verdes Rodrigues 
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✓ Sistematização da Assistência de Enfermagem 

✓ Processo de Enfermagem e simulação 

✓ Diagnósticos de Enfermagem: raciocínio diagnóstico de Risner e taxonomia CIPE 

 

METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

✓ Tempestade cerebral: dinâmica inicial para introdução ao tema 

✓ Aula expositiva-dialogada: apresentação de conceitos fundamentais da temática em 

estudo 

 

RECURSOS 

✓ Computador e data show. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

✓ 1º momento: Apresentação do plano de aula 
✓ 2º momento: Apresentação expositiva-dialogada do tema 
✓ 3º momento: Explicação da atividade discente 

 

AVALIAÇÃO 

✓ Avaliação será contínua e formativa, mediante a participação e interação dos 
discentes durante o desenvolvimento da aula; 

✓ Caso Clínico: o discente receberá um caso clínico para o qual deverá elaborar os 
diagnósticos de enfermagem prioritários utilizando a taxonomia CIPE. 

 

REFERÊNCIAS 

 CARVALHO, E. C. de et al. O processo de diagnosticar e o seu ensino. 
Rev.Esc.Enf.USP, v.30, n.1, p.33-43, abr. 1996. 

 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 45ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 
 GARCIA, T. R (org). Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE): aplicação à realidade brasileira. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
 GARCIA, T. R.; NÓBREGA, M. M. L. A terminologia CIPE® e a participação do Centro 

CIPE® brasileiro em seu desenvolvimento e disseminação. Rev. Bras. Enferm., v. 66, 
n. esp, p.142-50, 2013. 

 CHEEVER,K. H.; HINKLE, J. L. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

 BITTENCOURT G. K. G. D. Modelo teórico de pensamento crítico no processo 
diagnóstico em enfermagem. 2011. 222f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

 ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: fundamentos para 
o raciocínio clínico. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 GARCIA, T. R (org). Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 
(CIPE): aplicação à realidade brasileira. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
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ANEXO A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os 

Discentes de Graduação em Enfermagem 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970. Fone/Fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Simulação realística no 

processo de ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem”, 

desenvolvido pela aluna Iellen Dantas Campos Verdes Rodrigues, sob orientação do 

Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva. 

O estudo objetiva avaliar a eficácia da simulação realística no processo de 

ensino-aprendizagem dos diagnósticos de enfermagem da CIPE para os discentes 

de graduação em enfermagem. Para tanto, será realizado um curso “Julgamento 

Clínico e Raciocínio Diagnóstico: competências para o aprendizado dos 

Diagnósticos de Enfermagem da CIPE” no qual um dos dois grupos de alunos (o 

grupo experimental) receberá a intervenção (simulação). Após conclusão da 

pesquisa o outro grupo (controle) receberá a intervenção por acreditar-se na sua 

contribuição para o processo de ensino-aprendizagem e assim não haver prejuízos 

para nenhum dos grupos participantes. 

Caso você decida participar, você deverá participar da estratégia educativa 

(Curso) e responder aos instrumentos entregues pela pesquisadora que serão: 

questionário sociodemográfico e acadêmico, questionário para avaliação da 

estratégia de simulação e traçar os diagnósticos de enfermagem da CIPE para o 

caso clínico apresentado. O preenchimento dos questionários será realizado em 

duas etapas com duração livre, estima-se um tempo não superior a 1 hora para a 

elaboração dos diagnósticos de enfermagem da CIPE. Salienta-se que você poderá 

desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. 
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Durante a aplicação deste questionário a previsão de riscos e desconfortos é 

mínima, tendo em vista que as questões a serem respondidas trarão riscos mínimos 

de saúde, e se porventura vierem a ocorrer, os pesquisadores responsabilizam-se 

em assegurar indenização de qualquer dano causado, desde que devidamente 

comprovado.  

Ressalta-se que sua participação nessa pesquisa será de fundamental 

importância para o aprofundamento do conhecimento acerca do uso da simulação 

no processo de ensino-aprendizagem dos diagnósticos de enfermagem da CIPE. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva ou Iellen Dantas Campos Verdes 

Rodrigues, no telefone (84) 3215-3857. E-mail: 

rirosendo@hotmail.com/iellendantas@hotmail.com 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 

participar da pesquisa “Simulação realística no processo de ensino-

aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem”, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Impressão 
datiloscópica 
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Natal, _____/______/_____ 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Simulação realística no 

processo de ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem” 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Natal, ____/____/____ 
 
 

______________________________ 
                                                   Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXO B – Termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – 

especialistas  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970. Fone/Fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado Doutor (a), 

 

 Eu, Iellen Dantas Campos Verdes Rodrigues, estou desenvolvendo uma 

pesquisa intitulada “Simulação realística no processo de ensino-aprendizagem 

do raciocínio diagnóstico de enfermagem”, sob a orientação do Prof. Dr. 

Richardson Augusto Rosendo da Silva. 

 O estudo tem por objetivo avaliar a eficácia da simulação realística no 

processo de ensino-aprendizagem dos diagnósticos de enfermagem da CIPE para 

os discentes de graduação em enfermagem. Para tanto, será realizado um curso 

“Julgamento Clínico e Raciocínio Diagnóstico: competências para o aprendizado dos 

Diagnósticos de Enfermagem da CIPE” no qual um dos dois grupos de alunos (o 

grupo experimental) receberá a intervenção (simulação). Após conclusão da 

pesquisa o outro grupo (controle) receberá a intervenção por acreditar-se na sua 

contribuição para o processo de ensino-aprendizagem e assim não haver prejuízos 

para nenhum dos grupos participantes. 

 Almeja-se com esse estudo melhorar a fundamentação científica sobre a 

utilização da simulação como estratégia para o ensino-aprendizagem dos 

diagnósticos de enfermagem da CIPE. Ademais, o estudo justifica-se pela 

necessidade de repensar o atual modelo de ensino adequando-o as propostas da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
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Após sua aceitação em participar da pesquisa, lhe será enviado um 

questionário para caracterização acadêmica e com os títulos diagnósticos a serem 

validados e lhe daremos um prazo de 30 dias para sua devolução. A aplicação do 

questionário não oferece riscos e desconfortos. Dou-lhe a garantia de que as 

informações obtidas serão utilizadas apenas para formulação deste trabalho, fora 

isso, lhe asseguro que a qualquer momento terá acesso às informações sobre os 

procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive para sanar dúvidas 

que possam ocorrer. Enfatizo que você tem liberdade de retirar seu consentimento a 

qualquer momento e não participar do estudo, sem prejuízo algum e nenhuma 

informação será divulgado a seu respeito. Esses dados serão guardados pelo 

pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 

anos. 

Ressalta-se que sua participação nessa pesquisa será de fundamental 

importância para o aprofundamento do conhecimento acerca do uso da simulação 

no processo de ensino-aprendizagem dos diagnósticos de enfermagem da CIPE. 

 Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe abaixo meu nome e 

endereço, e o do meu orientador, além do telefone e endereço do Comitê de Ética 

em Pesquisa, ao qual este projeto foi submetido. 

 

1) Nome da aluna: Iellen Dantas Campos Verdes Rodrigues. Departamento de 

Enfermagem, Campus Universitário, BR 101, s/n, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, 

Natal-RN. Telefone:  (84) 32153889. E-mail: iellendantas@hotmaill.com 

2)  Nome do orientador (a): Richardson Augusto Rosendo da Silva. Departamento de 

Enfermagem, Campus Universitário, BR 101, s/n, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, 

Natal-RN. Telefone:  (84) 32153889. E-mail: rirosendo@hotmail.br 

3)  Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Endereço: Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, Natal-

RN. 

 

 

Consentimento Pós-Esclarecimento (Especialista) 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 
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participar da pesquisa “Simulação realística no processo de ensino-

aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem”, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, _____/______/_____ 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Simulação realística no 

processo de ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem” 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Natal, ____/____/____ 
 
 

______________________________________________ 
                                                   Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica 

do 
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ANEXO C – Termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – atores  

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970. Fone/Fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar como ator/atriz da pesquisa: 

“Simulação realística no processo de ensino-aprendizagem do raciocínio 

diagnóstico de enfermagem”, desenvolvido pela aluna Iellen Dantas Campos 

Verdes Rodrigues, sob orientação do Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da 

Silva. 

O estudo objetiva avaliar a eficácia da simulação realística no processo de 

ensino-aprendizagem dos diagnósticos de enfermagem da CIPE para os discentes 

de graduação em enfermagem. Para tanto, será realizado um curso “Julgamento 

Clínico e Raciocínio Diagnóstico: competências para o aprendizado dos 

Diagnósticos de Enfermagem da CIPE” no qual um dos dois grupos de alunos (o 

grupo experimental) receberá a intervenção (simulação). Após conclusão da 

pesquisa o outro grupo (controle) receberá a intervenção por acreditar-se na sua 

contribuição para o processo de ensino-aprendizagem e assim não haver prejuízos 

para nenhum dos grupos participantes. 

Caso você decida participar, você deverá participar dos cenários de 

simulação na função de paciente-padrão. Salienta-se que você poderá desistir de 

participar da pesquisa a qualquer momento. 

Durante a realização dos cenários a previsão de riscos e desconfortos é 

mínima, tendo em vista que os casos clínicos trabalhados trarão riscos mínimos de 

saúde, e se porventura vierem a ocorrer, os pesquisadores responsabilizam-se em 
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assegurar indenização de qualquer dano causado, desde que devidamente 

comprovado.  

Ressalta-se que sua participação nessa pesquisa será de fundamental 

importância para o aprofundamento do conhecimento acerca do uso da simulação 

no processo de ensino-aprendizagem dos diagnósticos de enfermagem da CIPE. 

Trazendo como benefícios a melhor compreensão acerca dos métodos de ensino 

para o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico de enfermagem, o que implica na 

ampliação do corpo de conhecimentos da ciência da enfermagem e formação de 

enfermeiros qualificados para a identificação e intervenção frente aos diagnósticos 

prioritários. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva ou Iellen Dantas Campos Verdes 

Rodrigues, no telefone (84) 3215-3857. E-mail: 

rirosendo@hotmail.com/iellendantas@hotmail.com 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá 

nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. Se você tiver algum gasto 

pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 

participar da pesquisa “Simulação realística no processo de ensino-

aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem”, e autorizo a 
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divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, _____/______/_____ 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Simulação realística no 

processo de ensino-aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem” 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Natal, ____/____/____ 
 
 

______________________________ 
                                                   Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

  

 

 

 

Impressão 
datiloscópica 

do 
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