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RESUMO 

 

A educação continuada nos serviços de enfermagem norteando as práticas transfusionais 

contribui sobremaneira para a redução de eventos decorrentes de erros e complicações. Os 

conhecimentos devem ser oferecidos aos profissionais de enfermagem de maneira que eles 

possam compreender a significância e o impacto da aprendizagem em sua prática profissional. 

Para isso, lançar mão de metodologias ativas, como a simulação realística, pode ser uma 

alternativa a fim de tornar o processo mais interativo e eficiente. O objetivo do estudo é avaliar 

a simulação realística como estratégia de ensino-aprendizagem na aquisição de conhecimentos 

no processo transfusional para profissionais de enfermagem. Estudo quase experimental do tipo 

antes e depois realizado nos hospitais pertencentes ao complexo da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (Hospital Universitário Onofre Lopes-HUOL, Maternidade Escola 

Januário Cicco e Hospital Ana Bezerra), em quatro etapas: 1) construção e validação do 

instrumento de avaliação do conhecimento sobre o processo transfusional junto aos juízes da 

pesquisa; 2) elaboração do roteiro de simulação realística e organização dos cenários; 3) 

avaliação do conhecimento dos profissionais antes e após a simulação realística; 4) avaliação 

da satisfação dos profissionais de enfermagem frente a estratégia de ensino simulação realística. 

Foi apreciado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HUOL, com CAAE 58511516.0.0000.5292. 

Para análise dos dados, realizou-se análises descritivas e inferenciais, adotando nível de 

significância estatística de p-valor < 0,05. O questionário do conhecimento elaborado, 

composto por dez questões de múltipla escolha, apresentou evidências de validade satisfatória 

(IVC – 0,95; Kappa - 0,83). Participaram da intervenção educativa 202 profissionais de 

enfermagem, sendo verificado que aprendizagem cognitiva aumentou significativamente após 

a realização da simulação realística. A melhoria do conhecimento entre o pré e o pós-teste ficou 

evidenciada em todas as questões e nas etapas do processo, mas principalmente nas que 

tratavam sobre o tempo máximo de infusão, o armazenamento e manuseio dos 

hemocomponentes e classificação das reações transfusionais imediatas e tardias. De modo 

geral, o nível de satisfação dos participantes com a metodologia de ensino foi muito bom, na 

medida em que a estratégia ajudou no seu aprendizado e contribuiu para o ensino de 

conhecimentos e habilidades, sendo considerada interessante e útil pela grande maioria deles. 

Diante do exposto, optou-se por rejeitar a hipótese nula deste estudo e aceitar a alternativa em 

que o conhecimento dos profissionais de enfermagem é significantemente melhor após a 

intervenção com simulação realística. Espera-se que o estudo tenha contribuído para destacar a 

importância de se pensar a metodologia da simulação realística enquanto estratégia aplicável a 

ações de educação em saúde, desde cursos técnicos, graduação até o treinamento dos 

profissionais que se encontram em exercício na área da saúde.  

 

Descritores: Educação continuada; Hospitais de ensino; Enfermagem; Estudos de validação; 

Conhecimento; Transfusão de sangue. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Continuing education in nursing services guiding transfusion practices greatly reduces the 

number of events due to errors and complications. Knowledge has to be provided to the 

professionals the way they can understand the significance and impact of learning in your 

professional practice. To do this, using active methodologies, such as a realistic simulation, can 

be an alternative in order to make the process more interactive and efficient. The objective of 

the study is to evaluate the realistic simulation as a teaching-learning strategy in the acquisition 

of knowledge in the transfusion process for nursing professionals. Pre-and-after quasi-

experimental study performed in the hospitals belonging to the Federal University o  Rio 

Grande do Norte (Hospital Universitário Onofre Lopes- HUOL, Maternidade Escola Januário 

Cicco e Hospital Ana Bezerra), in four stages: 1) Construction and validation of the instrument 

for the evaluation of the knowledge about the transfusion process with the judges of the 

research; 2) elaboration of the realistic simulation roadmap and organization of the scenarios; 

3)Evaluation of the knowledge of professionals before and after the realistic simulation; 

4)Evaluation of nursing professionals' satisfaction with the teaching strategy realistic 

simulation. It was appreciated by the Ethics and Research Committee of HUOL, with number 

CAAE: 58511516.0.0000.5292. For data analysis, descriptive and inferential analyzes were 

performed, adopting the statistical significance of p-value <0.05. The elaborated questionnaire, 

composed of ten multiple choice questions, presented evidence of satisfactory validity (IVC - 

0.95; Kappa - 0.83). The total of 202 nursing professionals participated in the intervention, and 

cognitive learning increased significantly after a realistic simulation performance. Improved 

the gap of knowledge between pre-and post-test was evidenced in all questions and steps of the 

process, but mainly in those that dealt with the maximum time of infusion, storage and handling 

of blood components and classification of immediate and late transfusion reactions. In general, 

the level of satisfaction of the participants with a teaching methodology was very good, insofar 

as the strategy contributed to their learning and to the teaching of knowledge and skills, being 

considered interesting and useful for the vast majority of them. In view of the above, we opted 

to reject a null hypothesis of this study and accept an alternative in which the knowledge of 

nursing professionals is significantly better after a realistic simulation intervention. It is hoped 

that the study has contributed to highlight the importance of thinking about the methodology of 

realistic simulation as a strategy to health education actions, from technical courses, graduation 

to the training of professionals who are in the health area. 

 

Descriptors: Education Continuing; Hospitals teaching; Nursing; Validation Studies; 

Knowledge; Blood transfusion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A terapia transfusional têm demonstrado papel muito importante na medicina atual, uma 

vez que o uso de hemocomponentes oferece suporte a muitos tratamentos e procedimentos 

cirúrgicos. Apesar de todo progresso do mundo em pleno século XXI e a evolução no âmbito 

da saúde com inúmeras descobertas de medicações e tratamentos de alta complexidade, ainda 

não foi possível encontrar um substituto para o sangue para fins terapêuticos (BARBOSA et 

al., 2011). 

 As transfusões sanguíneas se configuram como o ato final de um conjunto de atividades 

que constitui o processo transfusional, sendo consideradas um procedimento de alta 

complexidade que se destina a administração de diversos produtos sanguíneos por via 

endovenosa. Assim como toda terapêutica, é um procedimento que mesmo com indicação 

precisa e administração correta, respeitando todas as normas preconizadas, ainda envolve riscos 

aos pacientes (FIDLARCZYK; FERREIRA, 2008). 

  O receptor está susceptível a sérios prejuízos e complicações, como exposição às 

doenças transmissíveis, reações transfusionais (hemolíticas ou não) que podem ser graves, 

sensibilização imunológica, falha terapêutica, aumento no custo do tratamento e ansiedade 

gerada no paciente e nos familiares envolvidos (STEINSVAG; ESPINOSA; FLESLAND, 

2013). 

No intuito de minimizar os riscos inerentes e proporcionar a segurança transfusional, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda às autoridades governamentais que 

assumam a responsabilidade pela prática transfusional assim como a garantia de um suporte 

hemoterápico seguro em seus países. Para tanto, os sistemas nacionais de saúde devem 

disponibilizar um aporte necessário na forma de Leis, Portarias e Resoluções que possam 

garantir a qualidade em todo o ciclo do sangue, desde a captação de doadores até a 

administração de hemocomponentes, regulando também serviços de saúde que realizem a 

prática transfusional (SILVA JUNIOR; RATTNER,2014). 

A formulação de diretrizes nacionais e institucionais, a constituição de comitês 

transfusionais multidisciplinares, os sistemas de hemovigilância, os programas de auditoria 

interna e externa e a educação permanente representam algumas das ações que contribuem para 

reduzir transfusões injustificáveis, ampliar a segurança do paciente e melhorar os resultados 

clínicos (GOODNOUGH; LEVY; MURPHY, 2013; AMARAL et al., 2016). 

Há uma exigência permanente de capacitação em hemoterapia, que se destaca como 

uma área multidisciplinar que depende de vários profissionais (médicos, bioquímicos, 
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enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratório) para realizá-la com segurança. Para isso, 

cada profissional depende não só de seus próprios conhecimentos e habilidades, mas do 

comprometimento e da atuação competente de toda a equipe para diminuir ao máximo os riscos 

ao paciente (BENITES, 2013; VIEIRA, 2012). 

 A enfermagem se destaca como integrante ativo neste processo, na medida em que 

executa e/ou supervisiona várias etapas do ciclo do sangue, incluindo a administração e 

monitorização da infusão de hemocomponentes. Em 2016, a Resolução do Conselho Federal 

de Enfermagem nº 0511/2016 aprova a Norma Técnica que dispõe sobre a atuação de 

enfermeiros e técnicos de enfermagem em hemoterapia, a fim de assegurar uma assistência de 

enfermagem competente, resolutiva e com segurança (COFEN, 2016). 

A atuação da enfermagem pode minimizar significativamente os riscos do paciente que 

recebe transfusão e evitar danos, se o gerenciamento do processo transfusional ocorrer com a 

eficiência necessária. Por outro lado, profissionais sem conhecimentos em hemoterapia e sem 

habilidades suficientes podem causar complicações e danos importantes aos receptores de 

sangue (BARBOSA et al., 2011). 

A educação continuada nos serviços de enfermagem norteando as práticas transfusionais 

contribui sobremaneira para a redução de eventos decorrentes de erros e complicações. É 

preciso que os profissionais de enfermagem tenham uma formação adequada e um 

aprimoramento contínuo para estarem aptos a identificar eventuais problemas decorrentes deste 

procedimento, prestar ao paciente uma assistência qualificada e precisa, além de participar da 

melhoria dos processos, produtos e serviços prestados (AZEVEDO et al., 2015). 

Os conhecimentos devem ser oferecidos aos profissionais de maneira que eles possam 

compreender a significância e o impacto da aprendizagem em sua prática profissional, não 

tendo a obrigatoriedade de acontecer em um ambiente tradicional de ensino, como aulas 

expositivas, seminários, cursos, entre outros. Para isso, lançar mão de metodologias ativas pode 

ser uma alternativa a fim de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais interativo e 

eficiente, em detrimento dos processos de memorização de informações e de transferência 

fragmentada do saber de forma vertical que comumente ocorrem nas metodologias tradicionais 

de ensino (OLIVEIRA, 2017). 

As tendências pedagógicas para a educação em enfermagem apontam para a adoção das 

metodologias inovadoras. Dentre essas metodologias, o uso da simulação realística possibilita 

a aprendizagem de forma ativa em um ambiente que permite erros e crescimento profissional, 

sem arriscar a segurança do paciente, enquanto o professor adota uma postura de condutor ou 

facilitador (COSTA et al., 2014). 



16 
 

A simulação realística faz parte de uma nova possibilidade de ensino que é destinada a 

proporcionar experiências de pacientes reais através casos clínicos realizados de forma fictícia 

e segura, em cenários predefinidos com o auxílio de atores ou manequins, reproduzindo 

aspectos da realidade.  Na área da saúde, essa tentativa de reproduzir os aspectos essenciais de 

um cenário clínico é importante para que, quando um caso semelhante ocorra em um contexto 

clínico real, a situação possa ser gerenciada pela equipe com êxito (BRANDÃO; COLLARES; 

MARIN, 2014). 

Os cenários de simulação oferecem experiências cognitivas, de desenvolvimento de 

habilidades, atitudinais e afetivas, possibilitando a melhora do desempenho dos participantes a 

partir dos seus próprios erros, sendo recomendada para a avaliação, intercâmbio de ideias, 

trabalho em equipe e liderança, pensamento criativo e resolução de problemas (RICKETTS, 

2011; SHAPIRA-LISHCHINSKY, 2014). 

Após o desenvolvimento dos cenários, para que o processo de ensino aprendizagem seja 

consolidado, deve ser realizada uma etapa denominada debriefing, na qual os participantes, 

conduzidos pelo facilitador, têm a oportunidade de refletir, discutir e ter um retorno da sua 

experiência e performance, considerando os vários aspectos que ocorreram na simulação. O 

objetivo do debriefing é promover um ambiente para a assimilação e consolidação do 

conhecimento (COLLEN MEAKIM et al., 2013; SOUZA et al., 2016). 

A utilização da simulação no processo de ensino aprendizagem e na pesquisa já é 

reconhecida como uma potente estratégia, mas para que ela seja realmente efetiva deve 

devidamente planejada e organizada antes de ser aplicada. Os investimentos nessa estratégia 

envolvem o processo de capacitação dos facilitadores, pacientes simulados, estudantes, equipe 

técnica, espaço físico apropriado, materiais e insumos necessários, elaboração de instrumentos 

de medida e avaliação, estruturação do debriefing, entre outros (MORAES et al., 2016). 

Diante deste contexto, embora eliminar totalmente a possibilidade de erro humano seja 

impossível, reduzir as oportunidades para que eles ocorram pode ser um objetivo alcançável. 

Considerando a relevância do papel da enfermagem na hemoterapia, o objetivo do estudo é 

avaliar a simulação realística como estratégia de ensino na aquisição de conhecimentos no 

processo transfusional para profissionais de enfermagem. 

Identifica-se a necessidade de intervenções como educação continuada e permanente, 

bem como o treinamento periódico dos profissionais da equipe de enfermagem sobre a atuação 

nesta área. É importante ressaltar a relevância da realização de capacitações que desenvolvam 

conhecimentos, habilidades e competências e a aplicação de instrumentos de avaliação do 

conhecimento, periodicamente. A partir dessas ações, será possível desenvolver uma melhoria 
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na qualidade da execução dos procedimentos e consequente monitoramento da prática 

(TAVARES et al., 2015). 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O interesse em abordar a temática é fruto da minha vivência como enfermeira da 

Unidade Transfusional do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e membro do Comitê 

Transfusional, a partir das inquietações, motivações e reflexões sobre a prática. A Unidade 

Transfusional do HUOL compreende dois setores: Núcleo de Hematologia e Hemoterapia, que 

funciona como agência transfusional e realiza procedimentos hemoterápicos à nível 

ambulatorial, como sangrias terapêuticas e transfusões sanguíneas; e a Unidade de 

Armazenamento e Distribuição de hemocomponentes, responsável pelo suporte hemoterápico 

aos pacientes internados. 

Como enfermeira responsável técnica pela unidade, coordeno e supervisiono uma 

equipe de enfermagem treinada para realizar a instalação e o acompanhamento das transfusões, 

tanto nos pacientes ambulatoriais quanto naqueles que se encontram internados. No decorrer 

desta trajetória, desde 2012, deparei-me com diversas situações que poderiam prejudicar a 

assistência e colocar em risco a segurança do paciente. 

Frente à minha experiência profissional na área da hemoterapia e também na educação, 

frequentemente sou convidada para ministrar treinamentos envolvendo esta temática em outras 

instituições de saúde no estado do Rio Grande do Norte. A realidade nessas instituições é ainda 

mais alarmante justamente por não haver uma equipe específica e capacitada para realizar as 

transfusões sanguíneas. Na maioria das vezes, a transfusões são realizadas pelos profissionais 

de enfermagem que estão atribuídos com o paciente no momento da chegada do 

hemocomponente prescrito, o que aumenta a possibilidade de falhas que comprometam o 

sistema. 

O confronto das percepções e observações no decorrer da minha trajetória como 

enfermeira com os dados oriundos da literatura nacional e internacional revelam uma situação 

preocupante, pois são reais os indicativos de déficits nos conhecimentos e habilidades na área 

da hemoterapia por parte dos profissionais de enfermagem. 

Em se tratando da Europa, no Reino Unido, em 2014, foram registrados 3.668 riscos 

graves associados à transfusão, dos quais 188 foram resultados de erros de manipulação e 

armazenamento, 278 devido à transfusão de componente sanguíneo incorreto e 15 mortes 

(SHOT, 2015). Em estudo francês, apenas 25% dos enfermeiros de uma instituição de saúde 
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demonstraram conhecimento apropriado sobre a prática hemoterápica segura (LAHLIMI et al., 

2015). 

Nos Emirados Árabes, pesquisa realizada com enfermeiras sobre seu conhecimento em 

hemotransfusão identificou baixos índices em diversos pontos chaves do processo. Merece 

destaque o fato de que somente 36% delas detinham o conhecimento das ações a serem tomadas 

antes de iniciar a transfusão, como identificação do paciente e aferição dos sinais vitais, e 

apenas 19% conheciam a classificação ABO (HIJJI et al., 2013). 

No Brasil, o problema tem início ainda no processo de formação do enfermeiro. Por 

assumir um caráter generalista, a graduação em enfermagem oferece o conhecimento básico 

que servirá de fundamento para o trabalho na hemoterapia. Um estudo realizado com 

graduandos do último semestre, no Ceará, relatou que a abordagem do tema é ministrada 

superficialmente através de aulas explicativas, na maioria das vezes, teóricas. Os discentes 

apontam a necessidade de intensificação das discussões sobre o assunto durante o curso com 

abordagem direta e aprofundada (PEREIRA et al., 2016).  

  A oferta desses conhecimentos em hemoterapia deve começar ainda formação do 

enfermeiro e continuar em cursos de pós-graduação, de extensão e em programas de Educação 

Continuada e Permanente nas instituições de saúde. Porém, isso acaba não ocorrendo na prática, 

levando a uma deficiência do conhecimento e a inadequação de condutas adotadas que podem 

comprometer a segurança transfusional do paciente. 

 Essa realidade é evidenciada em um estudo realizado com profissionais de enfermagem 

da Unidade de Terapia Intensiva de um hospital do Sul do Brasil. Apesar dos profissionais 

realizarem ou acompanharem transfusões sanguíneas com grande frequência, eles não 

receberam treinamento para este fim. Como consequência, foram expressivas a desinformação 

e a insegurança ao realizar um procedimento rotineiro (JARDIM et al., 2014). 

Uma pesquisa realizada em um hospital de ensino de grande porte com uma amostra 

209 profissionais de enfermagem, evidenciou que, apesar de 92,8% deles se sentirem seguros 

para a realização do processo transfusional, a deficiência no conhecimento sobre 

hemotransfusão é latente. A média de escore geral do conhecimento foi baixa (52,66%), sendo 

o mínimo de 17,14% e o máximo de 74,29% (TAVARES et al., 2015). 

Os dados de um estudo realizado no Rio de Janeiro corroboram o supracitado. Os 

resultados mostraram uma fragilidade por parte da equipe de enfermagem perante dos cuidados 

na administração de hemocomponentes e diante de uma reação transfusional. 
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Destaca-se a clara necessidade desses profissionais terem educação permanente a respeito do 

tema, além de treinamento em serviço, visando um melhor atendimento e sem riscos maiores 

para o paciente (AMARAL et al., 2016). 

 É fato que os profissionais de enfermagem, em grande parte dos serviços de saúde, 

detêm a responsabilidade pela administração de hemocomponentes e a fazem com grande 

frequência. Assim, evidencia-se a importância da preocupação quanto às competências desses 

profissionais na área da hemoterapia, uma vez que lacunas no conhecimento dificultam o 

planejamento e implementação das ações que contribuem para uma assistência adequada, 

segura e de qualidade (BARBOSA; NICOLA, 2014). 

Complementando a minha experiência profissional, a vivência na área de educação 

durante o mestrado e o doutorado abriu os horizontes para as metodologias ativas de ensino 

aprendizagem, especialmente para a simulação realística. Passei a investir em capacitações e a 

aplicar essa estratégia em treinamentos para profissionais de saúde e em aulas ministradas para 

a graduação e pós-graduação de enfermagem no âmbito da hemoterapia. 

Através da aplicação da simulação realística como estratégia de ensino, pude perceber 

uma experiência de aprendizagem diferenciada por parte dos discentes e profissionais, que 

somente o ensino tradicional em sala de aula não poderia proporcionar. Frequentemente eles 

relatam que, durante a prática simulada, desenvolvem competências para poder enfrentar o 

contexto clínico com mais autoconfiança, autonomia e satisfação. 

Diante do exposto, o objetivo do estudo é avaliar a simulação realística como estratégia 

de ensino na aquisição de conhecimentos no processo transfusional para profissionais de 

enfermagem. Para tanto, propõe-se através desta investigação buscar repostas para as seguintes 

questões de pesquisa: Quais os conhecimentos dos profissionais de enfermagem que trabalham 

nos hospitais pertencentes ao Complexo Universitário da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte relacionados ao processo transfusional? Existem diferenças entre os conhecimentos 

após a realização de uma intervenção utilizando a simulação realística como estratégia de 

ensino-aprendizagem? Qual o nível de satisfação dos profissionais ao participar da simulação 

realística como estratégia de ensino-aprendizagem? 

Partindo-se da pressuposição da existência de diferenças no conhecimento após a 

intervenção com a simulação realística, elegeram-se as seguintes hipóteses da pesquisa: 

Hipótese Nula (H0): Não existem diferenças significativas entre os conhecimentos sobre 

o processo transfusional antes e após a realização da simulação realística como estratégia de 

ensino aprendizagem para profissionais de enfermagem. 
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Hipótese Alternativa (H1): Existem diferenças significativas entre os conhecimentos 

sobre o processo transfusional antes e após a realização da simulação realística como estratégia 

de ensino aprendizagem para profissionais de enfermagem. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A terapia transfusional, uma prática comum e frequentemente realizada no contexto 

clínico da enfermagem, é considerada de alta complexidade e, portanto, necessita de 

profissionais devidamente capacitados e providos de conhecimentos técnicos científicos de 

modo a desempenhar uma assistência de qualidade e minimizar os riscos e complicações. Por 

se tratar de uma área de conhecimento específico, com a carência de formação de recursos 

humanos e a escassez de cursos que abordem essa temática, promover treinamentos e estratégias 

de formação continuada na área da hemoterapia, com medidas que devem ser progressivamente 

avaliadas, consiste em um grande desafio.  

No mundo atual, a assistência em saúde exige mudanças nas estratégias de ensino para 

fornecer profissionais cada vez mais competentes para administrar situações clínicas complexas 

que envolvam raciocínio e julgamento precisos, interdependência entre os membros da equipe 

e cooperação interdisciplinar. Dentre essas estratégias de ensino, a simulação de práticas 

realísticas favorece esta perspectiva, pois permite aos participantes do treinamento representar 

papeis existentes na vida real, ultrapassando os limites puramente técnicos e permitindo uma 

prática pedagógica mais ética, crítica, reflexiva e transformadora. 

Com a realização da pesquisa, a identificação de falhas no processo transfusional e o 

incremento no conhecimento nesta área, por parte dos profissionais de enfermagem que 

trabalham nos hospitais do complexo universitário da UFRN, permitirá oferecer uma 

assistência de maior qualidade aos pacientes, proporcionando melhor realização e 

acompanhamento de todas as etapas do processo, incluindo o correto uso e manejo dos 

hemocomponentes, a coleta de amostras para testes pré-transfusionais, a infusão de 

hemocomponentes e o atendimento às reações transfusionais. 

Isso ganha uma amplitude ainda maior em virtude da pesquisa ser realizada em hospitais 

de ensino, uma vez que as práticas transmitidas e apreendidas durante a formação dos discentes 

são frequentemente reproduzidas no cotidiano de outras instituições que fazem parte da rede 

local de assistência à saúde. Eles se espelham nos professores, preceptores e profissionais de 

saúde que trabalham no serviço, tomando-se como exemplo a ser seguido. A partir do momento 

que os profissionais desempenham os procedimentos de maneira incorreta e inconsistente, ao 
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discentes, futuros profissionais de amanhã, passarão a perpetuá-la dessa maneira, gerando um 

ciclo vicioso.  

Apesar das publicações estarem aumentando nos últimos anos no que se refere à 

hemoterapia, é necessária a realização de pesquisas na enfermagem que incentivem a discussão 

nesta área do conhecimento. O levantamento bibliográfico, a discussão dos dados e os 

instrumentos desenvolvidos poderão auxiliar outras instituições de saúde na realização de 

cursos de atualização e programas de educação continuada voltados para o aperfeiçoamento de 

seus profissionais no que concerne ao processo transfusional. 

A pesquisa também possibilitará a ampliação e atualização dos conhecimentos acerca 

da simulação realística como metodologia de ensino aprendizagem, que pode ser utilizada tanto 

nas instituições formativas, integrando os currículos dos cursos técnicos, de graduação e pós-

graduação em enfermagem, quanto nos processos de educação continuada e permanente 

realizados pelas instituições de saúde.  A abordagem do planejamento, execução e avaliação 

dos cenários pode contribuir para a reflexão sobre as possibilidades, materiais e métodos desta 

importante estratégia de ensino. 

 Outro fator relevante é a sua contribuição para a ciência, possibilitando a ampliação da 

produção científica e atualização dos conhecimentos nas áreas da hemoterapia e metodologias 

de ensino aprendizagem, mediante a publicação de artigos em periódicos científicos 

qualificados, indexados nas bases de dados da área de enfermagem e saúde. Também serão 

desenvolvidos trabalhos para apresentação e publicação em anais dos eventos científicos nos 

âmbitos nacional e internacional. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a simulação realística como estratégia de ensino-aprendizagem na aquisição de 

conhecimentos no processo transfusional para profissionais de enfermagem dos hospitais 

universitários do complexo UFRN. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar as evidências de validade de conteúdo de um instrumento de avaliação do 

conhecimento sobre o processo transfusional. 

 Descrever a elaboração dos cenários simulados para o ensino-aprendizagem do processo 

transfusional. 

 Avaliar a satisfação dos profissionais de enfermagem frente a estratégia de ensino simulação 

realística. 

 Comparar o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre terapia transfusional 

antes e após a simulação realística. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura que respalda este estudo engloba três momentos: a política e a 

regulação de sangue no Brasil na atualidade; o processo transfusional e suas etapas; e a 

simulação realística como estratégia de ensino-aprendizagem. 

 

3.1 POLÍTICA E REGULAÇÃO DE SANGUE NO BRASIL NA ATUALIDADE 

 

O sangue é um tecido especial que difere dos demais utilizados em transplantes pelo 

fato de poder ser coletado e separado em seus componentes. Cada componente constituirá em 

um dos vários produtos hemoterápicos, os quais serão preservados in vitro, de forma que possa 

ser armazenado e transfundido no momento oportuno. A partir da doação de sangue voluntária, 

os hemocentros realizam o fracionamento do sangue total em componentes do sangue para 

serem distribuídos para as instituições de saúde até chegarem ao receptor, constituindo o ciclo 

do sangue (FLAUSINO et al., 2015).  

 Nos termos da Resolução de Diretoria de Colegiado (RDC) – Anvisa/MS nº 34/2014, 

o ciclo do sangue se configura como um processo sistemático, sendo composto pelas etapas de 

captação do doador, triagem clínico-epidemiológica, coleta de sangue, triagem laboratorial das 

amostras através da realização de sorologias, fracionamento, armazenamento, transporte, 

distribuição e a transfusão propriamente dita (BRASIL, 2014). 

No Brasil, é responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

a definição de normas regulatórias, a elaboração de roteiros de inspeção padronizados e de 

instrumentos de avaliação de risco aplicados ao ciclo do sangue, o apoio técnico às inspeções, 

a coordenação de treinamentos e programas de capacitação continuada e a coordenação do 

Sistema Nacional de Hemovigilância, dentre outras atribuições de monitoramento e controle 

(SILVA JÚNIOR; COSTA; BACCARA, 2015). 

Chama atenção o teor da especificidade técnica e preocupação do legislador brasileiro 

com a proteção aos doadores, receptores e profissionais envolvidos nas atividades 

hemoterápicas. Atualmente, a política nacional de sangue brasileira é regida pela Constituição 

Federal de 1988, que veda todo tipo de comercialização de material biológico de origem 

humana para fins terapêuticos, além de normas e resoluções que regulamentam a hemoterapia 

no país (SILVA JUNIOR; COSTA; BACCARA, 2015). Entre elas, tem-se a RDC nº 34, de 11 

de junho de 2014, que dispõe sobre as boas práticas do ciclo do sangue; a Portaria nº 158, de 

04 de fevereiro de 2016, que redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos, 
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compreendendo desde o processo de captação de doadores até a transfusão de sangue (BRASIL, 

2014; BRASIL, 2016a); e a   RDC nº 75, de 02 de maio de 2016, que altera RDC nº 34/2014.  

No ano de 2014, a taxa de doação de sangue no país foi de 18,49 doações por 1.000 

habitantes e o número de procedimentos transfusionais realizados foi de aproximadamente 3,3 

milhões, o que torna esta terapêutica essencial à saúde pública brasileira. Esta produção 

refere-se à Hemorrede Pública Nacional, aos serviços filantrópicos e privados conveniados ao 

SUS e aos serviços exclusivamente privados, correspondendo a um aumento de 212.354 

(6,89%) de procedimentos em relação ao ano de 2013 (BRASIL, 2015a). 

É notório que, nas últimas décadas, as políticas e a regulação do ciclo do sangue no 

Brasil têm evoluído expressivamente. Muito se tem investido em evolução tecnológica, 

regulamentações específicas e programas de qualidade nos grandes centros de hemoterapia com 

o objetivo de diminuir os riscos inerentes à terapia e oferecer produtos de qualidade à população 

(SILVA JÚNIOR; COSTA; BACCARA, 2015; MAGALHÃES; ALMEIDA, 2017). Contudo, 

a eficiência e a eficácia do procedimento terapêutico e a segurança do receptor pressupõem, 

além da produção de hemocomponentes e da implantação da hemovigilância, o uso racional do 

sangue, sua correta administração e o monitoramento adequado e de suas consequências 

(BRASIL, 2016b).  

Isso muitas vezes não acaba ocorrendo na prática, visto que a formação e o treinamento 

dos profissionais que se responsabilizam pela transfusão, fora dos grandes centros de 

hemoterapia, têm sido deixados em segundo plano. Dessa maneira, faz-se necessária a 

competência técnica dos profissionais envolvidos diretamente com o ato transfusional, sob pena 

de todo o esforço empregado para a produção de hemocomponentes de boa qualidade não 

beneficiar o receptor desses produtos, que é o principal objetivo de todos os esforços e objetivos 

(SILVA JÚNIOR; COSTA; BACCARA, 2015; MAGALHÃES; ALMEIDA, 2017; BRASIL, 

2016b). 

 

3.2 O PROCESSO TRANSFUSIONAL E SUAS ETAPAS 

 

O processo transfusional tem demonstrado papel muito importante na medicina atual, 

dando suporte a muitos tratamentos e procedimentos cirúrgicos. Porém, apesar de todos os 

avanços e cuidados que envolvem o ciclo do sangue, esta terapêutica ainda apresenta riscos 

para o paciente, devendo ser realizada somente quando existe indicação precisa e quando os 

benefícios superarem os riscos (AMARAL et al., 2016; BARBOSA; NICOLA, 2014; BRASIL, 

2015b; SILVA JÚNIOR; COSTA; BACARA, 2017). 
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As transfusões sanguíneas podem ser consideradas o ato final de um conjunto de 

atividades que constitui o processo transfusional. Esse processo, dividido em etapas ou 

subprocessos, pode ser integralmente desenvolvido em um único serviço hemoterápico, como 

nos bancos de sangue, podendo também ser concluído somente com o envolvimento de vários 

serviços, como nos hospitais. Na maioria das vezes ele envolve setores distintos e diferentes 

profissionais (médicos, profissionais de enfermagem, técnicos de laboratório), o que torna 

essencial a comunicação e a interação entre eles para garantir a segurança transfusional 

(JARDIM el al., 2014).  

 

3.2.1 Etapa pré-transfusional 

 

A primeira etapa do processo transfusional começa com a requisição do produto 

hemoterápico. Ela deve ser baseada em uma análise cuidadosa, levando em consideração a 

avaliação criteriosa do paciente, suas características particulares, o tratamento e os 

procedimentos aos quais está sendo ou será submetido, bem como os resultados dos seus 

exames laboratoriais (LIMA et al, 2016). 

A solicitação para transfusão de sangue ou componentes é feita, exclusivamente, pelo 

médico, em formulário específico que contenha informações suficientes para a correta 

identificação do receptor, devendo estar preenchida da forma mais completa e legível. Além 

disso, ele também deve deixar prescrito prontuário médico do paciente (BRASIL, 2016a).  

A hemoterapia moderna se pautou no preceito de transfundir-se somente o 

hemocomponente que o paciente necessita, e não mais o sangue total, a chamada transfusão 

seletiva. Trazendo um pouco sobre as indicações básicas para a transfusão, o concentrado de 

hemácias (CH), o hemocomponente mais transfundido, deve ser utilizado para aumentar 

rapidamente a capacidade de transporte de oxigênio aos tecidos. Porém, é importante ressaltar 

que nem todo estado de anemia exige a transfusão de CH. Em algumas situações, o nosso corpo 

lança mão de mecanismos compensatórios, como a elevação do débito cardíaco e a diminuição 

da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, o que muitas vezes consegue reduzir o nível de 

hipóxia tecidual (BRASIL, 2015b). 

A transfusão de CH ocorre em algumas das seguintes situações: em hemorragias agudas, 

sendo recomendada após perda volêmica superior a 25 a 30% da volemia total; e em anemias 

normovolêmicas, quando o nível de hemoglobina se encontra abaixo de 7g/Dl e existe grande 

risco de hipóxia tecidual e comprometimento das funções vitais. Sempre que possível, deve-se 
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considerar outras formas de intervenções terapêuticas antes da transfusão, como reposição de 

ferro ou tratamento com eritropoietina (BRASIL, 2015b).  

Em se tratando dos concentrados de plaquetas (CP), eles são utilizados para controlar 

sangramentos em pacientes com plaquetopenia (plaquetas abaixo de 20.000/μL) em razão de 

baixa produção pela medula óssea (falência medular por doenças hematológicas e/ou 

quimioterapia e radioterapia), também sendo comum o uso em pacientes plaquetopênicos que 

serão submetidos a procedimentos cirúrgicos ou invasivos para evitar sangramentos (BRASIL, 

2015b). 

O plasma fresco congelado (PFC) é utilizado no tratamento de pacientes com distúrbios 

da coagulação, especialmente naqueles em que há deficiência de múltiplos fatores e apenas 

quando não estiverem disponíveis produtos com concentrados estáveis de fatores de coagulação 

e menor risco de contaminação viral. Já o crioprecipitado (CRIO) está indicado no tratamento 

de disfibrinogenemia, deficiência de fator XIII, anormalidades do fibrinogênio, congênitas ou 

adquiridas e Doença de Von Willenbrand (BRASIL, 2015b).  

Vale salientar que é direito do paciente e de sua família serem esclarecidos pelo médico 

sobre a indicação de transfusão, seus benefícios e riscos. O paciente deve concordar em ser 

submetido ao procedimento, para isso alguns serviços utilizam um termo de consentimento livre 

e esclarecido no intuito de formalizar e registrar essa concordância (FLAUSINO et al., 2015). 

Após a solicitação de transfusão e sua prescrição no prontuário médico, o próximo passo 

é coletar amostras de sangue do receptor para a realização dos testes pré-transfusionais. Este é 

considerado um momento crítico em que a ocorrência de falhas pode comprometer todo o 

processo transfusional e provocar sérios danos, começando, a partir daí, uma cadeia de eventos 

que pode conduzir à transfusão do sistema ABO/Rh incompatível, podendo levar, até mesmo, 

o paciente a óbito (ALMEIDA et al, 2012).  

Alguns cuidados nesta fase são imprescindíveis para garantir a segurança transfusional, 

como realizar a identificação correta do receptor (ativa e passiva) e identificar corretamente os 

tubos no momento da coleta. Neles devem constar, obrigatoriamente, o nome completo do 

receptor sem abreviaturas, seu número de identificação, a identificação do coletador e data da 

coleta, sendo recomendável utilizar código de barras ou etiqueta impressa (BRASIL, 2016a). 

As amostras coletadas, que tem uma validade de até 72 horas, devem ser encaminhadas, 

juntamente com o formulário de solicitação de hemocomponentes, às agências transfusionais 

para a realização dos testes pré-transfusionais. Os testes pré-transfusionais obrigatórios são: 

tipagem ABO/Rh do componente sanguíneo e do receptor, definida pelos antígenos presentes 

nas hemácias e pelos anticorpos naturais presentes no soro ou plasma; pesquisa de anticorpo 
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irregular (PAI) do receptor, que visa detectar anticorpos irregulares clinicamente significantes 

no soro/plasma; autocontrole, ou seja, uma pesquisa de auto-anticorpo que consiste em testar o 

soro do receptor com suas próprias hemácias; e a prova de compatibilidade, que tem a finalidade 

de investigar no soro ou plasma do receptor a presença de anticorpos contra os antígenos 

presentes nas hemácias do doador. É desnecessária a realização da prova de compatibilidade 

antes da transfusão de plasma, crioprecipitado e plaquetas (BRASIL, 2016a). 

 Após a realização dos testes pré-transfusionais, a liberação das bolsas para os 

serviços de saúde está condicionada ao preenchimento do cartão de transfusão (rótulo ou 

etiqueta) pelo técnico de hemoterapia. Nele devem constar, no mínimo, os dados do receptor 

(nome completo, registro hospitalar, localização, tipagem ABO e Rh); dados do 

hemocomponente/doador (tipo, volume, tipagem ABO e Rh e número de identificação da 

bolsa); e os dados dos testes pré-transfusionais (resultados, nome do responsável pela realização 

e data) (BRASIL, 2016a). 

 

3.2.2 Ato transfusional 

 

Dentre os profissionais que estão envolvidos no ciclo do sangue, a enfermagem 

acompanha todo o processo de forma mais integral, realizando a instalação do 

hemocomponente, o acompanhamento do ato transfusional e a monitorização do paciente. 

Portanto, é imprescindível que os profissionais conheçam os cuidados que norteiam a transfusão 

de sangue e as possíveis complicações que essa terapêutica pode trazer para os pacientes 

(BRASIL, 2016b; BARBOSA, NICOLA, 2014; BARBOSA et al, 2011). 

Antes de iniciar uma transfusão, é importante observar rigorosamente a prescrição 

médica, atentando-se para a quantidade, volume, tempo de infusão, preparos especiais de 

hemocomponentes (pobre em leucócitos, desleucocitado, irradiado, fenotipado, lavado) e 

necessidade de pré-medicação. Se a transfusão não estiver prescrita ou a prescrição gerar 

dúvidas, o procedimento não deve ser iniciado até que o problema seja esclarecido (BRASIL, 

2015b). 

O próximo passo fundamental é realizar a identificação ativa e passiva do paciente 

imediatamente antes da transfusão, conferindo os seus dados com os dados presentes no rótulo 

do hemocomponente (SOUZA et al, 2014). A identificação do paciente integra o cuidado 

seguro e deve ser uma iniciativa prevista nos serviços de saúde para garantir a segurança 

transfusional. Infundir sangue no paciente errado é o mais importante erro evitável da 
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transfusão, sendo tipicamente resultado de falhas durante a conferência à beira do leito 

(BOLTON-MAGGS, 2013). 

No intuito de melhorar ainda mais a segurança transfusional, algumas instituições 

preconizam a dupla checagem nesta etapa. A dupla checagem consiste na conferência dos dados 

do paciente com os dados presentes no hemocomponente por dois profissionais de saúde. Eles 

devem checar um de cada vez, em momentos distintos, sempre comparando os dados para 

minimizar os riscos de erros. (BRASIL, 2013) 

Neste momento, o profissional também deve realizar a inspeção visual da unidade de 

hemocomponente, observando o aspecto, a coloração, a integridade do sistema, a presença de 

hemólise ou de coágulos e a data de validade. Se houver anormalidades à inspeção, o 

hemocomponente deve ser devolvido ao serviço de hemoterapia (BRASIL, 2015b; BRASIL, 

2016ª).  

De acordo com a portaria n° 158/MS, de 04 de fevereiro de 2016, o paciente deve ter 

seus sinais vitais verificados e registrados (pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca e 

frequência respiratória) pelo menos imediatamente antes do início e após o término da 

transfusão e, em determinados casos, faz-se necessário sua verificação durante o procedimento 

(BRASIL, 2016a). Eles servem de parâmetro para a monitorização do ato transfusional, de 

forma a identificar precocemente possíveis reações transfusionais.  

A montagem do sistema transfusional só deve ser realizada mediante a certeza de que o 

paciente tem condições de iniciar a transfusão. Para isso, deve ser utilizado um equipo próprio 

para hemocomponente, que deve ser livre de pirógenos, descartável e com filtro de 170μm a 

180μm para reter pequenos coágulos ou agregados. É importante que ele seja conectado a um 

acesso venoso, preferencialmente, exclusivo (BRASIL, 2015b; MATTIA; ANDRADE, 2016). 

Nenhuma droga ou solução pode ser adicionada à bolsa de hemocomponente nem ser 

infundida em paralelo com ele, com exceção do soro fisiológico à 0,9%. As hemácias são 

sensíveis à variação osmótica e hemolisam pela adição ou infusão concomitante de soluções 

hipotônicas, tais como: soro glicosado à 5%, soluções com adição de medicamentos, água 

destilada, solução de dextrose, entre outros (BRASIL, 2015b; MATTIA; ANDRADE, 2016). 

É obrigatório que o profissional acompanhe rigorosamente, à beira leito, os primeiros 

dez minutos de transfusão, pois caso ocorra algum evento adverso como, por exemplo, uma 

reação transfusional imediata, ele o detecta precocemente e reduz possíveis danos ao paciente. 

Ele deve iniciar o gotejamento de forma lenta, certificando-se que o acesso venoso periférico é 

satisfatório (ANDRZEJEWSKI et al., 2012). 
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Após os 10 minutos, se não houver alterações nos sinais vitais e o paciente não 

apresentar queixas, a velocidade de gotejamento pode ser aumentada, sem esquecer da relação 

de tempo e do volume a ser administrado com o estado geral do paciente. Pacientes com 

cardiopatias, nefropatias, idosos e crianças exigem transfusões mais lentas para evitar 

sobrecarga volêmica; já em pacientes com necessidade de reposição volêmica (grandes 

hemorragias ou politraumatizados) transfundir rapidamente, com gotejamento livre 

(FIDLARCZYK; FERREIRA, 2008) 

Outro fator essencial na prática transfusional é o tempo de infusão, que deve ser 

observado rigorosamente, uma vez que os hemocomponentes devem ser infundidos em, no 

máximo, quatro horas. Após este período, mesmo que a unidade de sangue não esteja 

completamente finalizada, o processo deve ser interrompido e a bolsa descartada, devido à 

possibilidade da perda de suas propriedades pela exposição à temperatura não controlada. Em 

ambiente com temperatura inadequada, o sangue perde suas propriedades terapêuticas devido à 

hemólise, além de aumentarem as chances de ocorrer contaminação bacteriana e, 

consequentemente, sepse no receptor (KORSAK, 2012; CHEREM et al, 2017). 

 

3.2.3 Etapa pós-transfusional 

 

Ao término da transfusão, os sinais vitais devem ser verificados e registrados 

novamente. É importante a comparação com os parâmetros pré-transfusão e, se houver alguma 

alteração importante, o médico deve ser comunicado (BRASIL, 2015b; MATTIA; ANDRADE, 

2016). 

Também é essencial que todas as informações referentes ao procedimento, desde os 

dados dos hemocomponentes até os parâmetros clínicos do paciente, sejam registradas no 

prontuário. São obrigatórios os seguintes registros no prontuário do paciente que foi submetido 

à transfusão sanguínea: horário de início e término da transfusão; volume e produto infundido; 

número de identificação do produto; sinais vitais pré e pós transfusionais; profissional 

responsável pela instalação e acompanhamento. Qualquer incidente transfusional ou possíveis 

intercorrências durante a transfusão também devem ser registrados (BRASIL, 2015b; 

MATTIA; ANDRADE, 2016). 

O rótulo/etiqueta da unidade de hemocomponente só pode ser retirado ao término da 

transfusão, pois, em casos de reações transfusionais, a presença do registro agiliza a 

identificação de erros no processo e otimiza a implementação de intervenções terapêuticas 

(REIS et al, 2016).  Logo após, deve ser arquivado no prontuário do paciente. 
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3.2.4. Reações transfusionais 

 

As transfusões sanguíneas são consideradas um evento irreversível que ao mesmo tempo 

que acarreta benefícios ao receptor, também apresenta riscos e complicações potenciais. 

Portanto, mesmo com indicação precisa e administração correta, as reações transfusionais 

podem ocorrer. (FREITAS; ALMEIDA; GUEDES, 2014). Define-se por reação transfusional 

(RT) qualquer intercorrência originada como consequência da transfusão de 

hemocomponentes.  

A ocorrência destas reações está associada a diferentes causas, entre elas: fatores de 

responsabilidade da equipe hospitalar, como erros de identificação de pacientes, amostras ou 

produtos; utilização de insumos inadequados; fatores relacionados ao receptor e/ou doador 

como existência de anticorpos irregulares não detectados em testes pré transfusionais de rotina; 

e a contaminação dos hemocomponentes por agentes infecciosos (BRASIL, 2015b). 

Elas podem ser classificadas em imediatas, quando ocorrem no início da instalação ou 

até 24 horas após; e tardias, quando iniciam 24 horas após o término transfusão (SOARES; 

NEVES; 2010). As reações imediatas são divididas ainda em imunológicas (hemolítica aguda, 

febril não hemolítica, alérgica e edema pulmonar não-cardiogênico) e não imunológicas 

(sobrecarga volêmica, contaminação bacteriana, reação hipotensiva e hemólise não imune) 

(NETO; MARIA, 2012). 

De acordo com o Boletim da Hemovigilância n°7, de 2007 a 2013, é levantada a hipótese 

de que a taxa de reação transfusional no Brasil esteja mais próxima de 5 RT/1000 transfusões. 

Levando em consideração o parâmetro estabelecido de 3 reações transfusionais para cada 1.000 

transfusões, o país reduziu de maneira importante a subnotificação nesses sete anos de 

monitoramento, conseguindo se aproximar de parâmetros internacionais com a subnotificação 

estimada de cerca de 5,4% (ANVISA, 2015).  

Dentre as reações transfusionais identificadas, predominaram as imediatas com 

percentuais superiores a 96%. Dentre elas, as reações febril não hemolítica e a alérgica foram 

as mais prevalentes, com taxas acumuladas no período de 48% e 36%, respectivamente 

(ANVISA, 2015). Esses dados corroboram com estudos internacionais realizados nos Estados 

Unidos, entre os anos 2010 e 2012, e na Noruega, de 2004 a 2011 (HARVEY et al., 2014; 

STEINSVAG; ESPINOSA; FLESLAND, 2013).  

A ocorrência das reações transfusionais pode associar se a um ou mais dos seguintes 

sinais e sintomas como: febre, com ou sem calafrios, associada à transfusão; calafrios com ou 
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sem febre; dor no local da infusão, torácica ou abdominal; alterações agudas na pressão arterial, 

tanto hipertensão como hipotensão; alterações respiratórias como dispnéia, taquipnéia, hipóxia, 

sibilos; alterações cutâneas como prurido, urticária, edema localizado ou generalizado; e 

náuseas, com ou sem vômitos (BRASIL, 2015). 

O profissional de saúde responsável pelo monitoramento da transfusão, ao identificar o 

surgimento de pelo menos um desses sinais e sintomas, deve iniciar o protocolo de atendimento 

das reações transfusionais. A primeira medida que deve ser tomada é interromper 

imediatamente a transfusão, mantendo o acesso venoso com solução fisiológica a 0,9%. Os 

passos que se seguem são conferir os dados da bolsa com com os dados do receptor, aferir sinais 

vitais, comunicar medico plantonista, preencher a ficha de notificação de reação transfusional, 

registrar o incidente no prontuário do paciente e encaminhar a bolsa para banco de sangue da 

instituição (BRASIL, 2015b; LIMA et al., 2016). 

Qualquer serviço de saúde que realiza transfusão é um potencial notificador de reações 

transfusionais. Tais notificações devem ser feitas no Sistema Nacional de Notificação em 

Vigilância Sanitária (Notivisa), acessível a todos os serviços de saúde desde 2007. No entanto, 

as informações do Serviço Nacional de Hemovigilância, contidas nos boletins e relatórios 

divulgados, evidenciam que a taxa de subnotificação de RT ainda é muito alta (BRASIL, 

2016b). 

As explicações para as altas taxas de subnotificação podem ser diversas, mas uma das 

causas que justificariam tais taxas é a dificuldade do reconhecimento das RT por parte dos 

profissionais médicos e de enfermagem, em razão da fragilidade da formação profissional na 

área de hemoterapia (BRASIL, 2016b). 

 

3.3 SIMULAÇÃO REALÍSTICA NO ENSINO 

 

Conforme discutido por diversos autores, a educação permanente ou educação em 

serviço é a modalidade de ensino para o profissional do século XXI, especialmente na área da 

saúde, em que o volume de informações científicas e avanço tecnológico crescem de maneira 

exponencial e se atualizam constantemente (DANTAS et al., 2015; COSTA et al., 2015; 

PEIXOTO et al., 2013).  

De maneira geral, ao longo dos anos, a formação profissional das equipes de 

enfermagem e médica foram alicerçadas em processos educativos essencialmente tradicionais, 

baseados na transmissão e reprodução de informações em detrimento da construção reflexiva 

do conhecimento. Porém, quando se leva em consideração as características do mundo atual do 
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trabalho e a necessidade de adequação do setor saúde às novas realidades existentes, faz-se 

necessário refletir sobre a relevância das metodologias ativas de ensino-aprendizagem que 

auxiliem na formação de sujeitos com competência técnica, ativos, críticos, reflexivos, criativos 

e preparados para a atuação real (COSTA et al., 2017; MESQUITA; MENESES; RAMOS, 

2016; CHRISTOFOLETTI et al., 2014; COUTO, 2014; PEIXOTO et al., 2013).  

Dentre as metodologias ativas, a simulação realística ganha destaque no Brasil e no 

mundo como uma nova possibilidade de ensino capaz de envolver aspectos inerentes ao 

conhecimento, desenvolvimento de habilidades psicomotoras e atitudinais, estimulando os 

estudantes a coordenarem todas as competências simultaneamente (TEIXEIRA et al., 2015). 

Estudos mostram que essa importante estratégia vem sendo cada vez mais utilizada na formação 

de graduandos, pós-graduandos e em programas de educação permanente, com ganhos para os 

participantes sobretudo no que se refere ao desenvolvimento do raciocínio crítico, 

estabelecimento de prioridades, tomada de decisão, trabalho em equipe e correção de erros sem 

gerar efeitos nos pacientes (KANEKO et al., 2015; COUTO, 2014; PATTERSON et al., 2012; 

ROSEN et al., 2012).  

A simulação realística compreende uma técnica para substituir ou ampliar experiências 

reais por meio da criação de eventos, situações ou ambientes que permitam que um grupo de 

pessoas experimente a representação de um acontecimento real com o propósito de praticar, 

aprender, avaliar ou entender sistemas e ações humanas. Na área da saúde, especificamente, se 

apresenta como uma tentativa de reproduzir os aspectos essenciais de um cenário clínico para 

que, quando um cenário semelhante ocorrer num contexto real, a situação possa ser gerenciada 

pela equipe com êxito. 

(VILELLA; LEITE; NASSA, 2010). 

 Um dos grandes benefícios da técnica é a sua realização em um ambiente controlado, 

no qual são permitidos o erro, o treino e a repetição, o que leva a excelência nos processos e 

acarreta elevados padrões de segurança. A segurança do paciente, atualmente, é uma questão 

de alta prioridade, pois trata-se de um problema global que afeta milhões de pessoas e resulta 

em incapacidades, lesões ou mortes, com consequente aumento no tempo de internação e dos 

custos para os serviços de saúde (WHO, 2011; GIMENES; CASSIANI, 2014).  

Existem diferentes formas de utilização da simulação no ensino em saúde. Dentre elas, 

uma bastante comum é o uso de laboratórios de habilidades como recurso para ensino de 

procedimentos que exigem habilidades psicomotoras através do uso de equipamentos, modelos 

anatômicos e manequins que vão desde a pequena até a alta fidelidade (SILVEIRA; ROBAZZI, 

2011). 
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Os simuladores de baixa fidelidade compreendem um modelo com uma anatomia 

exterior semelhante à humana, de corpo completo ou parcial, que permite movimentos 

grosseiros nas articulações principais e não responde às intervenções efetuadas. Os de média 

fidelidade ultrapassam os aspectos anatômicos, permitindo a monitorização de traçados, a 

verificação de alguns pulsos e a reprodução de sons, enquanto os de alta fidelidade vão além, 

sendo anatômico e fisiologicamente semelhantes a um ser humano (RANGEL et al., 2011; 

TREVIZAN et al., 2010). 

Além dos simuladores, a técnica pode envolver a participação de atores, também 

chamados de pacientes padronizados ou simulados, que devem ser previamente treinados e 

inseridos em um cenário que possibilite ao discente a sensação de estar atendendo em um 

ambiente hospitalar. A simulação com atores é considerada padrão ouro devido ao baixo custo 

e por propiciar maior desenvolvimento das relações humanas, liderança e postura ética 

(FERREIRA; CARVALHO; CARVALHO, 2015).  

 Um estudo realizado no centro de simulação realística de uma universidade de 

Singapura comparou a eficácia da estratégia com pacientes simulados e manequins de alta 

fidelidade. Ao final do estudo, concluiu-se que os pacientes simulados foram úteis para o 

desenvolvimento de anamnese e habilidades de comunicação, o que melhorou o aprendizado 

de situações práticas ou em situações de emergência. Observou-se, também, que o uso de 

pacientes simulados promoveu maior realismo quando comparado ao uso de robôs de alta 

fidelidade, demostrando uma interação semelhante a encontrada no ambiente clínico hospitalar 

(KOWITLAWAKUL et al., 2014). 

Para que sejam efetivas, as práticas simuladas devem ser planejadas obedecendo a um 

nível crescente de complexidade. Nesse sentido, é imprescindível a construção de cenários 

clínicos bem planejados, com elementos necessários para reproduzir da forma mais fidedigna 

possível a realidade clínica, pois é na resolução de cenários completos e complexos que os 

alunos consolidam seus saberes e desenvolvem competências de raciocínio crítico, tomada de 

decisões, além de competências relacionais, legais e éticas. (COSTA, 2013; MARTINS et al., 

2012).   

Para tanto, na elaboração e planejamento dos cenários, é importante que o facilitador 

delimite as intervenções esperadas e as competências a serem adquiridas pelo aprendiz. Outros 

requisitos também essenciais a serem definidos são os espaços de aprendizagem, ou seja, o local 

que será utilizado para a simulação e o contexto clínico que será abordado; os equipamentos e 

materiais necessários e o número de participantes envolvidos, com suas respectivas funções em 
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papeis. Um roteiro norteador para sistematização da construção do cenário pode auxiliar nesse 

processo (DAL SASSO et al., 2015; FABRI et al., 2017). 

Um outro aspecto relevante é que todo cenário simulado conte com o apoio de checklists 

como uma forma de garantir a uniformidade de critérios entre os docentes e os estudantes. O 

checklist é caracterizado por um roteiro pré-estabelecido, dotado de escalas de desempenho 

global padronizadas, constando a sequência de ações a serem desempenhadas pelo estudante e 

permitindo a mais completa integração dos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor dos alunos 

(QUIRÓS; VARGAS, 2014). 

Este recurso metodológico favorece a qualidade da formação e o processo de avaliação 

de conhecimentos e habilidades, ao passo que permite que os docentes e alunos trabalharem 

com uma linguagem comum baseada em evidência. Para os alunos, o checklist ainda tem o 

intuito de guiar a observação para a simulação, facilitar o debriefing e direcionar a reflexão.  

(QUIRÓS; VARGAS, 2014; KAWAKAME; MIYADAHIRA, 2015). 

Após a simulação, todos os participantes devem se reunir para um momento de reflexão 

e discussão, o chamado debriefing. Esta etapa, considerada o pilar de sustentação da 

aprendizagem na prática simulada, caracteriza-se pela análise conjunta dos participantes e do 

facilitador sobre a experiência, as ações desenvolvidas e as emoções desencadeadas no 

processo. O debriefing permite explorar o que ocorreu durante a experiência simulada, 

possibilitando um feedback imediato e a revisão de conhecimentos, habilidades e decisões que 

foram tomadas durante o cenário e que podem influenciar em práticas futuras (DAL SASSO et 

al., 2015; COLLEN MEAKIM et al., 2013). 

Para que a experiência obtenha melhor aproveitamento pedagógico, é essencial manter 

uma estrutura organizacional de modo a permitir a livre expressão do aluno em um ambiente 

seguro, tranquilo e privativo. Deve-se manter a confidencialidade e garantir que o debrienfing 

seja uma fase de esclarecimentos, planejada e direcionada para a promoção do pensamento 

crítico e reflexivo do aluno. Ele não pode ser utilizado com a finalidade de avaliar ou 

ridicularizar a situação ou os participantes (MARTINS et al., 2014; ARAÚJO; QUILICI, 2012). 

É o professor/facilitador que conduz todo o processo da simulação, desde a construção 

do cenário até o debriefing, promovendo toda a estrutura necessária para que a aprendizagem 

significativa ocorra e dando suporte para os alunos durante a experiência simulada. Para que o 

processo seja eficiente e atinja os resultados esperados, é importante que o facilitador seja um 

expert no assunto, com treinamentos e atualizações a fim gerenciar a complexidade de todos os 

aspectos da simulação (BOESE et al., 2013; COLLEN MEAKIM et al., 2013). 
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É importante que o seja verificado o nível de competência dos alunos envolvidos na 

simulação, em relação ao desenvolvimento atitudinal e ao nível de conhecimento. A avaliação 

deve ser formativa, deliberada e contínua, com a finalidade de colher informações, organizar, 

explanar e intervir de forma a promover a aprendizagem significativa. Poderá ser realizada 

através de instrumentos, os quais devem ser estabelecidos e conhecidos previamente pelos 

aprendizes (REID-SEARL et al., 2011). 
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4. MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo quase experimental do tipo antes e depois, analítico com 

abordagem quantitativa de tratamento e análise dos dados, com vistas a avaliar a simulação 

realística como estratégia de ensino na aquisição de conhecimentos no processo transfusional 

para profissionais de enfermagem que atuam nos hospitais do complexo universitário do Estado 

do Rio Grande do Norte. 

 

4.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

O estudo foi desenvolvido nos hospitais pertencentes ao complexo universitário da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, geridos pela Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares EBSERH/UFRN. Fazem parte desse complexo, o Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL), a Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) e o Hospital Universitário Ana 

Bezerra (HUAB). 

Os três hospitais são de ensino e estão inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS) como 

referência de alta complexidade em diversas áreas para todo o Estado do Rio Grande do Norte, 

sendo certificados pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Além da assistência, desenvolvem 

atividades de formação de recursos humanos, pesquisa e extensão.  

O HUOL, localizado em Natal/RN, possui uma área física de 31.569,45 m², 242 leitos 

(sendo 19 de UTI), 84 consultórios ambulatoriais, 12 salas de cirurgias e um centro de 

diagnóstico por imagem que reúne todos os serviços de imagens e métodos gráficos de avançada 

tecnologia. É um hospital de grande porte que atende em mais de trinta especialidades, 

incluindo: angiologia, cardiologia, cirurgia cabeça e pescoço, cirurgia cardíaca, cirurgia da 

obesidade mórbida, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia vascular, clínica 

geral, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia, fonoaudiologia, gastroenterologia, geriatria, 

oncologia, hematologia, mastologia, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, 

ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pneumologia, proctologia, pediatria, 

psicologia, psiquiatria, reumatologia e urologia. 

A Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), também localizada em Natal/RN, presta 

assistência à saúde de qualidade à população do estado do Rio Grande do Norte na área de 

saúde da mulher e ao recém-nascido, alto risco gestacional e cirurgia ginecológica, bem como 

atua na formação de alunos dos cursos de graduação em medicina e dos cursos de pós-

graduação, residência médica e mestrado. Atualmente, a MEJC conta com uma estrutura de 37 



37 
 

consultórios, unidade de pronto atendimento, 104 leitos hospitalares dos quais 66 são de 

cuidados intensivos e semi-intensivos 

O Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), localizado no município de Santa 

Cruz/RN, é considerado hospital de referência na atenção à saúde materno-infantil na região do 

Trairi e adjacências. É detentor do título de Hospital Amigo da Criança e da premiação "Galba 

de Araújo" pelo parto humanizado na região nordeste, e atuando também no ensino, pesquisa e 

extensão. Atualmente, a instituição conta com 51 leitos cadastrados, sendo 22 leitos da 

obstetrícia clínica (alojamento conjunto), dos quais 05 leitos são pré-parto, parto e puerpério, 

06 leitos da obstetrícia cirúrgica (alojamento conjunto), 04 leitos de ginecologia cirúrgica, 02 

leitos de Clínica médica, 03 leitos do berçário patológico e 14 leitos de pediatria, 10 leitos da 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

 

4.2 OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido em 04 etapas: construção e validação do instrumento de 

avaliação do conhecimento sobre o processo transfusional junto aos juízes da pesquisa; 

elaboração do roteiro de simulação realística e organização dos cenários; avaliação do 

conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre o processo transfusional antes e após a 

simulação realística; avaliação da satisfação dos profissionais de enfermagem frente a estratégia 

de ensino simulação realística. Para facilitar a compreensão, as etapas serão descritas 

separadamente. 

 

4.2.1 Etapa 1: Construção e validação do questionário do conhecimento 

 

Estudo metodológico, com abordagem quantitativa, tendo como objetivo validar o 

conteúdo de um questionário de avaliação de conhecimentos sobre a terapia transfusional para 

profissionais de enfermagem.  

Estudos de validação são adequados à verificação de métodos de obtenção, organização 

e análise de dados, com vistas a elaborar, validar e avaliar instrumentos e técnicas para a 

pesquisa, tendo como objetivo a construção de um instrumento que seja confiável, preciso e 

utilizável para que possa ser aplicado por outros pesquisadores (POLIT; BECK; HUNGLER, 

2011). 

A validação de conteúdo é um processo que engloba duas fases: a fase de 

desenvolvimento, que requer a revisão de literatura para identificar o conteúdo do instrumento 
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e estabelecer domínios relevantes; e a fase de validação, que ocorre quando juízes avaliam o 

instrumento e os seus itens de acordo com a importância do domínio de conteúdo. (LYNN, 

1986). 

O instrumento de avaliação dos conhecimentos sobre o processo transfusional para 

profissionais de enfermagem foi construído com base em manuais, portarias e artigos 

relacionados ao tema, buscando abordar as principais dúvidas e dificuldades observadas na 

prática profissional. Ele é composto por 10 questões de múltipla escolha, com quatro 

alternativas cada e apenas uma correta, abrangendo os seguintes aspectos: etapa pré-

transfusional (5 questões); ato transfusional (3 questões); reações transfusionais (2 questões). 

Além disso, de forma a traçar o perfil dos profissionais participantes da pesquisa, o questionário 

aborda os dados de identificação, bem como os aspectos profissionais e Institucionais.  

Os especialistas foram selecionados através da técnica não probabilística em rede, 

também chamada de bola de neve. Inicialmente, a pesquisadora contatou, via telefônica, 

especialistas da Unidade Transfusional do hospital universitário onde trabalha. A partir daí, eles 

foram indicando outros até que foram pré-selecionados 20 especialistas, com base nos critérios 

de que são sugeridos de 06 a 20 sujeitos para compor a etapa de validação de conteúdo 

(PASQUALI, 2010).  

Os critérios de inclusão utilizados para selecionar os especialistas foram: possuir 

graduação e pós-graduação nas áreas da saúde (enfermagem, medicina, farmácia, biomedicina 

ou biologia); comprovada prática clínica com terapia transfusional de no mínimo 02 anos ou 

ter publicado pesquisas ou estudos de conclusão de titulação relacionados ao tema. O critério 

de exclusão definido foi a não participação em todas as etapas do processo. 

Os participantes selecionados foram contatados por endereço eletrônico ou por via 

telefônica em fevereiro de 2017, no qual foi enviada uma carta convite (APÊNDICE A) com a 

apresentação da pesquisa e de seus objetivos. Dos 20 juízes selecionados, 12 aceitaram 

participar. 

Confirmando o aceite em participar, o especialista dava prosseguimento a análise do 

instrumento dentro de um prazo máximo de quinze dias. O instrumento foi construído a partir 

da ferramenta eletrônica gratuita formulários Google, sendo composto por cinco partes: termo 

de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B); caracterização pessoal e profissional dos 

juízes (quadro 1); instruções aos juízes; questões sobre processso transfusional; parecer final 

do instrumento (APÊNDICE C). 
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VARIÁVEIS DE 

CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E 

PROFISSIONAL 

CATEGORIAS 

Sexo 1. Masculino 2. Feminino 

Instituição em que trabalha Qual Instituição 

Idade Em anos 

Formação profissional Qual 

Qualificação profissional  Especialização (1) ;  Residência (2)                

Mestrado   (3); Doutorado (4). 

Tempo de experiência na assistência Em anos 

Tempo de experiência em hemoterapia Em anos 

Tempo de experiência na docência Em anos 

Quadro 01 – Categorização das variáveis de caracterização pessoal e profissional dos juízes da 

pesquisa. Natal, RN, Brasil, 2017 

 

As questões foram avaliadas individualmente tendo como base nove requisitos 

propostos por Pasquali (2010), expostos no quadro 2. A avaliação pelos juízes ocorreu a partir 

da classificação de cada item em adequado, adequado com alterações ou inadequado, quadro 3. 

Nos dois últimos casos, os motivos ou problemas com os itens deveriam ser explicitados e 

sugestões deveriam ser feitas, a fim de que eles pudessem ser refeitos ou melhorados.  

Cada questão também foi avaliada qualitativamente em uma escala tipo Likert de 1 a 

10, sendo 1 a qualidade mais baixa possível e 10 a qualidade mais alta possível. 

 

CÓDIGO 
REQUISITOS 

ANALISADOS 
CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1  
Utilidade / 

pertinência 

O item/a questão é relevante e atende à finalidade relativa 

ao procedimento proposto. 

2  
Consistência O conteúdo apresenta profundidade suficiente para a 

compreensão da etapa/questão. 

3  Clareza  Explicitado de forma clara, simples e inequívoca. 

4  Objetividade Permite resposta pontual. 

5  Simplicidade A etapa/questão expressa uma única ideia. 

6  Exequível A etapa/questão é aplicável. 

7  
Atualização As etapas seguem as práticas baseadas em evidência mais 

atuais. 

8  
Vocabulário Palavras escolhidas corretamente e sem gerar 

ambiguidades. 

9  
Precisão  Cada item de avaliação é distinto dos demais, não se 

confundem. 

Quadro 2 – Requisitos e critérios de análise do instrumento de pesquisa analisado pelos 

especialistas - Natal, RN, Brasil, 2017. Fonte: (PASQUALI, 2010) Adaptado 
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VARIÁVEIS DE 

AVALIAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

CATEGORIAS 

1. Diferença entre 

hemocomponentes e 

hemoderivados. 

 

 

 

1. Utilidade / 

Pertinência 

 

2. Consistência 

 

3. Clareza 

 

4. Objetividade 

 

5. Simplicidade  

 

6. Exequível 

 

7. Atualização 

 

8. Vocabulário 

 

9. Precisão 

 

 

 

 

 

 

 

1. Adequado 

2. Adequado 

com alterações 

3. Inadequado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificar a 

qualidade da 

questão em uma 

escala de 1 a 10. 

2.  As diferentes formas de 

armazenamento e manuseio dos 

hemocomponentes. 

3. Amostras de sangue para 

testes transfusionais. 

4.  Liberação do sangue para 

transfusão. 

5. Manuseio do componente 

eritrocitário antes da transfusão. 

6. Os cuidados de enfermagem 

envolvidos na transfusão de 

hemocomponentes. 

7. Tempo obrigatório de 

observação rigorosa após a 

instalação do hemocomponente 

8. Tempo de infusão total do 

hemocomponente. 

9. A diferença de reações 

transfusionais imediatas e tardias 

10. A conduta do profissional de 

enfermagem frente a uma reação 

transfusional 

Quadro 3 – Categorização das variáveis de avaliação do conhecimento. Natal, RN, Brasil, 2017 

 

 A última parte do instrumento contemplou o parecer final dos juízes, que também foi 

realizado levando em consideração os nove requisitos propostos por Pasquali (2010). Sugestões 

também poderiam ser feitas a fim de que o instrumento pudesse ser melhorado. 

O processo de análise dos dados se deu por meio da aplicação do Índice Kappa (K), para 

verificação no nível de concordância e nível de consistência (fidedignidade) dos juízes em 

relação à permanência ou não dos itens que compõem o instrumento, e do Índice de Validade 

de Conteúdo (IVC). 

O Índice Kappa (K) é um indicador de concordância ajustado, que leva em consideração, 

descontando no cômputo final, a concordância devido ao fator chance, o qual informa a 

proporção de concordância que varia de "menos 1" a "mais 1", ou seja, quanto mais próximo 

de 1, melhor o nível de concordância entre os observadores (PEREIRA, 1995). A interpretação 

dos valores do índice Kappa foram resumidos no quadro 4. 
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ÍNDICE KAPPA (K) 
NÍVEL DE 

CONCORDÂNCIA 

< 0,00 Ruim 

0,00 a 0,20 Fraco 

0,21 a 0,40 Sofrível 

0,41 a 0,60 Regular 

0,61 a 0,80 Bom 

0,81 a 0,99 Ótimo 

1,00 Perfeito 

Quadro 4 – Distribuição do Índice Kappa (K) e respectivos 

níveis de interpretação de concordância. 

 

O IVC avalia a concordância dos juízes quanto à representatividade da medida em 

relação ao conteúdo abordado. Ele é calculado dividindo-se o número de juízes que julgaram o 

item com escore de extrema relevância ou relevante pelo total de juízes (IVC para cada item 

separadamente), resultando na proporção de juízes que julgaram o item válido. (RUBIO et al., 

2003). Neste estudo, considerou-se para o cálculo do IVC o julgamento dos itens em adequado 

e adequado com alterações. 

Em se tratando do cálculo do IVC para o instrumento como um todo, foi realizado a 

partir da soma de todos os IVC calculados separadamente, dividindo-se pelo número de itens 

de cada instrumento. (POLIT; BECK, 2006).  

A validação de conteúdo é essencial no desenvolvimento de novos instrumentos, uma 

vez que representa o início de mecanismos para associar conceitos abstratos com indicadores 

observáveis e mensuráveis, trabalhando com a obtenção de opiniões convergentes dos juízes 

participantes. Deve-se estabelecer um nível de consenso, relacionado a um valor numérico, 

normalmente arbitrário e proposto pelos pesquisadores. (WYND; SCHMIDT; SCHAEFER, 

2003). Salmond (1994) realizou uma breve revisão da literatura e encontrou níveis de consenso 

que variavam de 50% a 80%.  

Neste estudo, optou-se por utilizar o nível de consenso maior que 0,65 para o índice 

Kappa, sendo um nível bom; e considerou-se como índice mínimo de aceitação de IVC maior 

que 0,90. 

Os dados coletados foram organizados em uma planilha de dados eletrônica e, 

posteriormente, exportados para um software estatístico.  Após serem codificados e tabulados, 

foram analisados através de leitura reflexiva, estatística descritiva com freqüências absolutas e 

relativas, média dos escores das variáveis e aplicação do Kappa por meio do Online Kappa 

Calculator e do IVC (RANDOLPH, 2008). 
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Após a análise dos dados, o instrumento foi reformulado de acordo com as observações 

e sugestões dos juízes (APÊNDICE D). 

 

4.2.2 Etapa 2 – Elaboração do roteiro de simulação e organização dos cenários 

 

Na perspectiva da área de educação, os cenários devem ser sequências didáticas. Essas 

sequências devem ser constituídas por um conjunto de atividades sobre o mesmo conteúdo 

em ordem gradual de dificuldade, prevendo a ordem em que as atividades são propostas, os 

conhecimentos prévios, o nível do estudante e a complexidade do conteúdo (DAL SASSO et 

al., 2015). 

 No presente estudo, para intervenção educativa sobre o processo transfusional, foram 

construídos 03 cenários: coleta de exames para testes pré-transfusionais; administração de 

hemocomponentes; e atendimento às reações transfusionais. Eles foram elaborados a partir do 

referencial proposto pela National League Nursing/Jeffries Simulations Framework 

(NLN/JSF), desenvolvido por Jeffries (2005) e atualizado em Jeffries e Rogers (2012). O 

modelo aborda cinco componentes que serão descritos a seguir: fatores relacionados ao 

facilitador; aos participantes; às práticas educacionais; ao desenho da simulação; aos resultados 

esperados pelas atividades.  

 

- Fatores relacionados ao facilitador 

O facilitador é essencial para o sucesso da experiência educativa. Ele que conduz o 

processo de simulação, desde a construção do caso até a condução do debriefing, promovendo 

toda a estrutura necessária e apoio para que o processo de aprendizagem ocorra, incentivando 

o aluno a ser responsável pelo seu próprio aprendizado, a reconhecer seus erros e acertos e a 

realizar a autoanálise (COLLEN MEAKIM et al., 2013). 

No estudo, a facilitadora foi a própria pesquisadora, enfermeira com experiência na área 

de simulação realística, tendo realizado cursos teórico-práticos em centros de simulação 

reconhecidos nacionalmente, bem como na área de hematologia e hemoterapia, na qual trabalha 

há cinco anos.  

A facilitadora foi a responsável por: elaborar e organizar os cenários, contando com a 

consultoria e a apreciação de um médico hematologista/hemoterapeuta, um farmacêutico e de 

mais duas enfermeiras, sendo uma com experiência em simulação realística e uma na área da 

hemoterapia; realizar o briefing, ou seja, fornecer informações chaves para guiar o raciocínio 
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clinico e, consequentemente, o atendimento do participante ao paciente simulado; e conduzir o 

debriefing ao final da execução dos cenários.  

Além da facilitadora, a equipe de simulação também era composta por mais três 

membros, duas enfermeiras e uma aluna da graduação de enfermagem do último período do 

curso. As duas enfermeiras foram treinadas previamente para desempenhar os papéis da 

paciente simulada e sua acompanhante, enquanto a aluna de graduação forneceu suporte aos 

participantes, sendo responsável pela entrega dos checklists e por desempenhar o papel da 

médica no cenário do atendimento às reações transfusionais, quando o participante solicitava, 

sendo também previamente treinada para tal função. 

 

- Fatores relacionados aos participantes 

Ao considerar os participantes, um dos aspectos essenciais diz respeito à exigência do 

conteúdo abordado nos cenários estarem adequados ao nível de desenvolvimento dos 

participantes (DURHAM; CATO; LASATER, 2014). 

Os participantes da simulação realística foram profissionais de enfermagem (auxiliares, 

técnicos e enfermeiros) dos hospitais do complexo universitário da UFRN. Para a intervenção 

educativa, as turmas eram compostas por, no máximo, 20 participantes. Desses, 03 foram 

voluntários na execução dos cenários, sendo 01 para cada cenário, enquanto os demais ficaram 

na posição de observadores. Durante a execução dos cenários, os voluntários deveriam exercer 

o papel de enfermeiro ou técnico de enfermagem, a depender da função que desempenhavam 

na instituição de saúde em que trabalhavam.  

Como os participantes já tiveram contato com a temática abordada durante o seu 

processo formativo e em cursos de atualização, além de muitos deles desempenharem e/ou 

supervisionarem o processo transfusional na sua prática profissional, considerou-se que eles já 

apresentavam os elementos necessários para a tomada de decisão e para o atendimento de 

enfermagem exigido nos cenários.  

 

- Fatores relacionados às práticas educativas 

As práticas educativas são princípios pedagógicos que quando incorporados de forma 

consistente podem resultar em aprendizado e satisfação dos estudantes (TOMEY, 2003). O 

presente estudo, utilizou como práticas educativas a aprendizagem ativa, em que o aluno está 

inserido no cenário e desempenha o papel de um membro da equipe; e a aprendizagem 

colaborativa, na medida em que durante o debrienfing todos os participantes e o facilitador 

trabalham em conjunto na resolução do problema e no processo decisório.  
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- Fatores relacionados ao desenho da simulação 

O desenho dos cenários de simulação deve atender a cinco componentes descritos a 

seguir: objetivos, fidelidade, resolução de problemas, pistas e debriefing.  

 

 Objetivos: devem refletir os resultados pretendidos com a experiência.  

Para que os participantes alcancem os objetivos, devem ser fornecidas informações 

necessárias sobre a atividade, descrições dos cenários, o tempo necessário para o seu 

desenvolvimento e o desempenho dos papéis (JEFFRIES; ROGERS, 2012).  

 Os objetivos da aprendizagem estabelecidos para a simulação realística foram: preparar 

os profissionais de enfermagem para atuar em todas as etapas do processo transfusional, de 

forma a garantir a segurança do paciente; preparar os profissionais de enfermagem para o 

reconhecimento e atendimento das reações transfusionais; avaliar a capacidade dos 

profissionais de enfermagem em administrar situações de estresse. 

 

 Fidelidade: corresponde ao grau em que a simulação se aproxima da realidade. O nível 

de fidelidade é determinado pelo ambiente, pelas ferramentas e recursos utilizados e a fatores 

relacionados aos participantes, como o grau de abertura e confiança durante o processo 

(COLLEN MEAKIM et al., 2013). 

Para aumentar a fidelidade das simulações desenvolvidas no estudo, optou-se por 

utilizar atrizes, ao invés de manequins, pois para a terapia transfusional, em todas as suas etapas, 

a interação humana, o diálogo, a comunicação e os aspectos éticos são componentes essenciais. 

Elas foram previamente treinadas e caracterizadas, com o auxílio de maquiagens e roupas 

apropriadas. 

Nos hospitais do complexo universitário da UFRN (HUOL, MEJC e HUAB), por não 

haver disponível um laboratório de habilidades, a execução dos cenários se deu em salas e 

anfiteatros previamente preparados de acordo com a necessidade de acomodação dos 

participantes, das atrizes e a inserção de materiais e insumos que pudessem favorecer a 

aprendizagem ativa, visando à fidelidade clínica e ao realismo da prática educativa. 

Os materiais que inicialmente compuseram os cenários foram: cama hospitalar, suporte 

para soro, mesa auxiliar, lençóis, travesseiro, roupa hospitalar de paciente, pulseira de 

identificação, placa de identificação do leito, caixa de descarte para material pérfuro-cortante, 

recipiente para descarte de lixo infectante, máscaras, luvas de procedimento, seringas de 05, 10 

e 20ml, agulhas, garrote, esparadrapo, pote de algodão, álcool a 70%, álcool em gel, bandeja, 
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cuba rim, tubos de coleta de sangue (cores azul, vermelho, amarelo e roxo), etiqueta adesiva 

para a identificação dos tubos,  caneta, suporte para soro, tensiômetro, estetoscópio, 

termômetro, relógio, soro fisiológico, soro glicosado, equipo macrogotas simples, equipo para 

hemocomponentes, cateter flexível intravenoso periférico, dispositivos de 2 vias, bolsas de 

sangue com o rótulo de identificação preenchido (as bolsas utilizadas estavam vencidas), ficha 

de notificação de reação transfusional, checklists impressos, pranchetas para os observadores. 

Também foi elaborado e disponibilizado um prontuário para a paciente simulada com 

as informações necessárias para a atuação dos participantes, contendo a prescrição médica 

(APÊNDICE E), a solicitação de hemocomponentes preenchida, o formulário de anotações de 

enfermagem, o impresso para registro das transfusões e os exames subsidiários que poderiam 

ser consultados a qualquer momento. 

No primeiro cenário, que consistiu na coleta de exames para testes pré-transfusionais, 

foi previsto que o voluntário deveria puncionar uma veia da atriz para coletar amostras de 

sangue. Muito embora a avaliação desta habilidade técnica não ser o objetivo do cenário, optou-

se por se fazer dessa maneira para aumentar o grau de realismo e fidelidade. Para tanto, apesar 

de estarmos trabalhando com profissionais de enfermagem, tomou-se o cuidado de selecionar 

uma atriz com veias de grande calibre. 

Como o segundo e o terceiro cenário abordavam a administração de hemocomponentes 

e o atendimento às reações transfusionais, respectivamente, foi simulado um acesso periférico 

falso na atriz. Esse acesso era conectado a um frasco vazio de soro, deixado cuidadosamente 

fora do campo de visão dos voluntários e observadores. Com isso, quando o voluntário 

conectava a unidade de hemocomponente no acesso periférico da paciente, o sangue escoava 

para esse dispositivo, fazendo parecer que ele efetivamente estava sendo infundido.  

 

 Resolução de problemas: refere-se à complexidade do tema abordado. A simulação 

pode apresentar baixo ou alto grau de dificuldade, em que as informações variam nos níveis de 

incerteza e relevância, a fim de proporcionar oportunidades para a resolução dos problemas nas 

situações clínicas (JEFFRIES, 2005). 

No estudo, a complexidade do caso aumentava a cada cenário desenvolvido. Foram 

fornecidas informações relevantes e suficientes para que os participantes pudessem interpretar 

e dar sentido aos dados e oferecer uma resposta adequada em cada cenário, tais como: associar 

a necessidade de transfusão do paciente com a coleta de sangue para testes pré-transfusionais; 

instalar a unidade de hemocomponente no paciente, seguindo todos os passos para garantir a 
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segurança transfusional; associar os sinais e sintomas apresentados pela paciente e a unidade 

de sangue trocada com a ocorrência de uma reação transfusional hemolítica aguda.  

 

 Pistas: são informações-chaves fornecidas pelo facilitador ou equipamentos que guiarão 

o raciocínio do participante para identificar as necessidades do paciente e encontrar uma 

resposta adequada (NUNES, 2013). As pistas utilizadas nos cenários elaborados estão descritas 

no quadro 5. 

CENÁRIO PISTAS 

Coleta de exames para testes 

pré-transfusionais 

- Exame laboratorial indicando anemia e plaquetopenia; 

- Presença de equimoses na paciente; 

- Solicitação de hemocomponentes preenchida pelo 

médico no prontuário da paciente; 

- Materiais e insumos disponíveis no cenário para coleta de 

sangue. 

Administração de 

hemocomponentes 

- Prescrição médica no prontuário do paciente sinalizando 

a instalação de concentrado de hemácias e concentrado de 

plaquetas por aférese; 

- No início do cenário, a unidade de concentrado de 

hemácias destinada a paciente é entregue no setor por um 

funcionário do banco de sangue; 

- Materiais e insumos disponíveis no cenário para proceder 

à instalação do sangue. 

Atendimento às reações 

transfusionais 

- Paciente apresenta sintomas como calafrios, tremores, 

agitação, dor abdominal e dor no local do acesso. 

- Paciente sinaliza que estava dormindo quando o 

profissional instalou a segunda unidade de concentrado de 

hemácias e que a acompanhante não estava com ela no 

momento da instalação. 

- A acompanhante sinaliza que a paciente começou a 

apresentar os sinais e sintomas logo após o início da 

segunda unidade de concentrado de hemácias. 

- Quando o voluntário verifica os sinais vitais do paciente, 

a facilitadora indica elevação da temperatura, hipotensão e 

aumento das frequências respiratória; 

- O concentrado de hemácias instalado não corresponde ao 

tipo sanguíneo ABO/Rh da paciente. O rótulo anexado a 

bolsa contém dados de outro paciente; 

- Ficha de notificação de reação transfusional disponível 

no cenário. 

Quandro 5 - Pistas utilizadas para a elaboração dos cenários da simulação realística no processo 

transfusional. Natal, RN, Brasil, 2017 

 Debriefing: ocorre posteriormente a experiência da simulação, onde os participantes, 

com o auxílio do facilitador, têm a oportunidade de refletir, discutir, encorajar-se e ter retorno 

de sua performance na execução dos cenários. O objetivo desta etapa é promover um ambiente 
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para assimilação e consolidação do conhecimento para uma aprendizagem significativa 

(COLLEN MEAKIM et al., 2013). 

No estudo, utilizamos os preceitos do Ciclo de Gibbs que sugere estágios para incentivar 

os participantes a organizar e estruturar o seu pensamento e reflexões. Os estágios 

compreendem: o estágio emocional, em que são trabalhados os sentimentos gerados na 

experiência; o descritivo, em que o participante é convidado a descrever o quadro clínico do 

paciente e como conduziu o atendimento; o avaliativo, em que é motivado a realizar a 

autoanálise e reconhecer as ações positivas efetuadas; o analítico, quando ele identifica o que 

faria de diferente se houvesse a oportunidade de retornar ao cenário; e por fim, o estágio 

conclusivo, em que a reflexão do participante sobre a sua experiência  e o aprendizado adquirido 

irão contribuir para a sua prática profissional (GIBBS et al., 2013).  

Durante o debriefing, as perguntas realizadas pelo facilitador aos participantes estão 

descritas na figura 1. 

 

Figura 1- Questionamentos feitos aos participantes durante o debriefing, de acordo com os cinco 

estágios do ciclo de Gibbs.  

 

- Fatores relacionados aos resultados esperados pelas atividades 

Esse componente refere-se aos domínios: cognitivo, que envolve o conhecimento e o 

desenvolvimento de habilidades intelectuais, como o reconhecimento de fatos específicos, 

padrões processuais e conceitos; psicomotor, que abrange o movimento físico, a coordenação 

e utilização das áreas motora e de habilidade; e o afetivo, ou seja, a maneira pela qual lidamos 

com as situações emocionalmente e, incluindo sentimentos, valores, entusiasmos, motivações 

Emocional

- Como você se 
sentiu atendendo a 

paciente?

Descritivo

- Você poderia 
descrever o quadro 
clínico encontrado?

- Você poderia 
descrever o passo a 

passo da sua 
conduta?

Avaliativo

- Quais foram as 
ações positivas que 

você realizou?

Analítico

- O que você faria de 
diferente se pudesse 
retornar ao cenário?

Conclusivo

- O que você leva de 
aprendizado desta 
experiência para a 

sua prática 
profissional? 
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e atitudes. Além disso, a satisfação e a autoconfiança dos participantes também devem ser 

verificadas.  (COLLEN MEAKIM et al., 2013). 

No presente estudo, os resultados esperados foram verificados através de instrumentos.  

O domínio cognitivo foi mensurado através dos questionários (pré e pós- teste) aplicados antes 

e após a intervenção educativa; os domínios afetivo e psicomotor foram avaliados através dos 

roteiros de observação estruturados, do tipo checklist, elaborados para cada cenário; a satisfação 

e autoconfiança foram verificadas através de um instrumento adaptado de Del´Angelo (2012). 

Os instrumentos são melhor detalhados mais adiante. 

Após a elaboração da simulação, Jeffries e Rogers (2012) sugerem testar os cenários 

para conferir todos os componentes e subcomponentes do modelo e realizar possíveis ajustes. 

Considerando esta orientação, foi realizado um teste piloto em fevereiro de 2017 com alunos 

do quinto período da graduação em Enfermagem da UFRN.   

Os cenários elaborados foram executados previamente pelos alunos no laboratório de 

habilidades do Departamento de Enfermagem, a fim de averiguar possíveis falhas e promover 

adaptações. Variáveis como o tempo para a execução das atividades, recursos e materiais 

necessários, o ambiente da simulação, orientações para os atores e para o debriefing puderam 

ser melhor visualizados. 

 

4.2.3 Etapa 3 - Avaliação do conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre o 

processo transfusional  

 

A população do estudo foi composta por enfermeiros, auxiliares e técnicos de 

enfermagem que trabalham nos hospitais pertencentes ao Complexo Universitário da UFRN 

(HUOL, MEJC E HUAB).  Para a inclusão dos profissionais no estudo, adotou-se os seguintes 

critérios: profissionais enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem que trabalhem em um 

dos três hospitais do complexo universitário da UFRN (HUOL, MEJC ou HUAB); estar 

presente no hospital durante a coleta de dados. Foram excluídos do estudo os profissionais que 

não concluíram todos os processos da coleta de dados e a pedido do mesmo. 

A amostra foi selecionada por conveniência, não sendo realizado cálculo amostral. Para 

a seleção dos profissionais, os Núcleos de Educação Permanente (NEP) das instituições foram 

contatados pela pesquisadora e convidados a participar da pesquisa de intervenção, colaborando 

com o recrutamento de profissionais. Além de marcar as datas e fazer a divulgação da 

intervenção, os NEP realizaram as inscrições dos profissionais que desejavam participar. 
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LOCAL DA COLETA DE 

DADOS 
DATA TURNO 

TEMPO DE 

DURAÇÃO DA 

INTERVENÇÃO 

Hospital Universitário Ana 

Bezerra 

14 de março de 2017 Manhã e 

tarde 

2 horas 

28 de março 2017 

Maternidade Escola Januário 

Cicco  

11 de maio 2017 Tarde 2 horas 

12 de maio 2017 Manhã 

Hospital Universitário 

Onofre Lopes 

17 de maio 2017 Manhã 2 horas 

22 de maio 2017 Manhã e 

tarde 23 de maio 2017  

Quadro 6 - Detalhamento da operacionalização da coleta de dados. Natal, RN, Brasil, 2017 

 

Nos dias marcados (quadro 6), os profissionais foram recepcionados pela pesquisadora 

e suas colaboradoras em salas previamente selecionadas e devidamente organizadas para a 

coleta de dados. Inicialmente, foram feitos esclarecimentos sobre a pesquisa, o 

desenvolvimento da estratégia de simulação realística e a aplicação dos instrumentos. Neste 

momento, também foi solicitado a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) pelos profissionais em duas vias (APÊNDICE F).  

A coleta de dados foi executada em 04 momentos, a saber: 

 

 Aplicação do questionário do conhecimento (pré-teste) 

 

Após a assinatura do TCLE, os profissionais preencheram o questionário do 

conhecimento (pré-teste) que era composto por 03 partes: dados de identificação do 

profissional; aspectos profissionais e institucionais; questões do conhecimento.  

Variáveis Definição Categorias 

Idade Idade em anos completos referida 

no momento da coleta de dados. 

Número em anos 

Sexo Sexo baseado nas características 

biológicas. 

Feminino (1); Masculino (2) 

Renda familiar (em 

salários mínimos) 

Soma da renda individual dos 

moradores do mesmo domicílio. 

Salário mínimo atual (novecentos 

e trinta e sete reais). 

Número  

Quantidade de filhos Número de filhos no momento da 

coleta de dados. 

Número  

Estado civil Situação do indivíduo em relação 

ao matrimônio ou à sociedade 

conjugal 

Solteiro (1); União Estável (2); 

Casado (3); Divorciado (4); Viúvo 

(5). 

Quadro 7 - Variáveis relacionadas aos dados de identificação do profissional. Natal, RN, Brasil, 

2017 
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Variáveis Definição Categorias 

Categorial 

profissional 

Categoria profissional 

desempenhada na instituição em 

que está sendo realizada o estudo. 

Auxiliar de enfermagem (1); 

Técnico em enfermagem (2); 

Enfermeiro (3). 

Tempo de atuação na 

instituição 

Tempo de trabalho, em anos, que 

está sendo realizado na instituição  

Número (em anos) 

Grau de escolaridade Grau de escolaridade completo 

mais elevado que possui 

Nível médio (1); Graduação (2); 

Especialização (3); Mestrado (4); 

Doutorado (5). 

Vínculo empregatício Outro vínculo empregatício além 

da instituição de saúde.  

Sim (1); Não (2) 

Turno de trabalho na 

instituição 

Turno em que desempenha as 

atividades na instituição em que 

está sendo realizado o estudo. 

Matutino (1); Vespertino (2); 

Diurno (3); Noturno (4). 

Setor de trabalho Setor em que desempenha as 

atividades na instituição em que 

está sendo realizado o estudo 

Resposta Nominal 

Frequência em que 

realiza administração 

de hemocomponentes. 

Quantidade aproximada de 

transfusões realizadas pelo 

profissional (por semana, mês ou 

ano) na instituição estudada. 

Vezes por semana (1); Vezes por 

mês (2); Vezes por ano (3); Nunca 

(4) 

Número de vezes por semana, mês 

ou ano. 

Atendimento de 

reação transfusional 

Se o profissional já participou do 

atendimento ao paciente com 

suspeita de reação transfusional na 

instituição do estudo. 

Sim (1); Não (2); Não lembra (3) 

Número 

Capacitações sobre o 

processo transfusional 

na instituição 

Participação em capacitações sobre 

terapia transfusional na instituição 

estudada. 

Sim (1); Não (2). 

Número de vezes 

Participação em 

capacitações sobre o 

processo transfusional 

em outras instituições. 

Participação em capacitações sobre 

terapia transfusional em outras 

instituições. 

Sim (1); Não (2). 

Número de vezes 

Busca de 

conhecimentos sobre 

o processo 

transfusional 

Se o profissional busca 

informações na literatura e procura 

tirar suas dúvidas sobre o processo 

transfusional 

Sim (1); Não (2) 

Segurança na 

realização do processo 

transfusional 

Se o profissional se sente seguro 

para realizar o processo 

transfusional.  

Sim (1); Não (2) 

Conhecimento 

relacionado ao 

processo transfusional 

Como o profissional considera seu 

conhecimento relacionado ao 

processo transfusional 

Muito bem informado (1); Bem 

informado (2); Pouco informado 

(3); Mal informado (4) 

Quadro 8 - Variáveis relacionadas aos aspectos profissionais e institucionais dos pesquisados. 

Natal, RN, Brasil, 2017. 

Após o preenchimento, os instrumentos foram recolhidos. O tempo médio de 

preenchimento foi de trinta minutos.  
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 Simulação realística com a execução dos cenários 

 

Conforme descrito na segunda etapa do estudo, os cenários simulados da intervenção 

educativa foram elaborados a partir do referencial de Jeffries e Rogers (2012). Para auxiliar na 

estruturação e organização dos cenários no dia da coleta de dados, também foi construído um 

instrumento que considerou como sequencia didática a seguinte ordem: definição do tema; 

objetivos; público alvo; local do cenário; descrição do cenário; orientações para o 

diálogo/atores; recursos e materiais necessários; pontos críticos; orientações para o debriefing 

(APÊNDICE G). 

Para a intervenção educativa, as turmas formadas eram de, no máximo, 20 profissionais 

e cada cenário foi planejado para ser executado por 01 participante. Inicialmente, foi realizado 

um briefing, ou seja, um momento de contextualizar a situação clínica a ser vivenciada. 

Orientações e informações acerca da simulação realística como estratégia de ensino, do uso 

dos materiais e insumos, manuseio do prontuário, interação com os atores, postura dos 

voluntários e observadores durante a execução do cenário foram repassadas aos participantes. 

O tempo médio do briefing foi de 20 minutos. 

Após esse momento, era solicitada a presença de um voluntário para executar os 

cenários. A descrição do caso clínico a ser executado era lida para o voluntário e para os 

observadores em momentos distintos. Além disso, foram entregues aos observadores uma 

caneta e uma prancheta contendo um roteiro de observação estruturado, do tipo checklist, onde 

estavam listados todos os passos considerados importantes para se avaliar a habilidade técnica 

e atitudinal do voluntário em cada cenário.  

Foram elaborados 03 checklists, tendo como base os protocolos operacionais padrão da 

Unidade Transfusional do Hospital Universitário Onofre Lopes. Esses protocolos são revisados 

anualmente e passam pela apreciação de profissionais participantes do Comitê Transfusional 

do HUOL, do qual a pesquisadora faz parte.  

Os checklists referentes aos cenários de coleta de amostras para testes pré-transfusionais 

(APÊNDICE H), administração de hemocomponentes (APÊNDICE I) e atendimento às reações 

transfusionais (APÊNDICE J) possuem 14, 19 e 12 itens, respectivamente. Os observadores 

deveriam checar cada item em “realizado” e “não realizado” durante a execução dos cenários. 

O instrumento também possuía espaços para a escrita de comentários. 

A atuação dos voluntários, durante a execução dos cenários, também foi a avaliada por 

dois juízes, utilizando os mesmos checklists já citados. No início de cada cenário eles recebiam 
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uma prancheta contendo um instrumento de medida e uma caneta. Após a observação, eles 

tinham cerca de dez minutos para concluir o preenchimento. 

 

 Realização do Debriefing 

 

Após a execução dos 03 cenários, os participantes e a pesquisadora realizaram do 

debriefing. Foi solicitado que todos se reunissem em círculo para explorar e refletir sobre os 

cenários vivenciados, compartilhando as emoções e as questões que precisavam ser revistas. 

A técnica foi conduzida pela facilitadora, iniciando os questionamentos, conforme ciclo 

de Gibbs, voltados para os voluntários que executaram os cenários. Após as reflexões dos 

voluntários, a discussão foi aberta para o grande grupo. Neste momento, os checklists foram 

essenciais para direcionamento do debriefing, auxiliando-os a destacar os pontos positivos e 

negativos desenvolvidos nos cenários, bem como a esclarecer suas principais dúvidas em 

relação à temática. 

A partir da observação dos cenários e das discussões, foi possível refletir sobre os 

diversos aspectos pertinentes as situações simuladas e, consequentemente, agregar novas 

informações e conhecimentos aos participantes, evitando-se que os erros cometidos 

anteriormente venham ser repetidos em situações semelhantes aquelas vivenciadas. 

 

 Aplicação do questionário do conhecimento (pós-teste)  

 

Após a realização do debriefing, foi entregue aos participantes um novo questionário do 

conhecimento (pós-teste). O questionário continha as mesmas questões do pré-teste, mas a 

ordem das alternativas foi invertida.  

 

4.2.4 Etapa 4: Avaliação da satisfação dos profissionais de enfermagem frente a estratégia 

de ensino simulação realística. 

 

Após a intervenção, foi aplicado um instrumento para medir a satisfação dos 

profissionais frente à estratégia de simulação realística. O instrumento de satisfação foi 

adaptado de Del´Angelo (2012), sendo composto por 14 itens (APÊNDICE K). Cada item foi 

a avaliado através de uma escala de Likert, como mostra o quadro a seguir. 

VARIÁVEIS DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ENSINO 

SIMULAÇÃO REALÍSTICA 
CATEGORIAS 
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Se a estratégia é interessante 

1. Discordo 

plenamente 

2. Discordo 

3. Não concordo, 

nem discordo 

4. Concordo 

5. Concordo 

plenamente 

Utilidade da estratégia 

Feedback imediato 

Contribuição para o ensino de conhecimentos e habilidades 

Utilização da estratégia em outros cenários simulados 

Reflexo no aprendizado 

Motivação em realizar a estratégia 

Carga horária da estratégia  

Capacidade de realizar os cenários/procedimentos em manequins/atores 

após o desenvolvimento da estratégia de ensino. 

Capacidade de realizar os cenários/procedimentos em uma situação 

clínica real após o desenvolvimento da estratégia de ensino. 

Capacidade de ensinar outros colegas de trabalho em relação a temática 

após o desenvolvimento da estratégia de ensino. 

Contribuição para o aprendizado ao observar outros colegas executando 

os cenários simulados 

Desenvoltura do facilitador no processo de ensino-aprendizagem  

Satisfação total com a estratégia de ensino. 

Quadro 9 – Variáveis de avaliação da estratégia de ensino simulação. Natal, RN, Brasil, 2017 

 

O tempo médio de preenchimento dos instrumentos, incluindo o questionário pós-teste, 

foi de 20 minutos. Ao final, as facilitadoras fizeram o recolhimento dos instrumentos e os 

participantes puderam levar para casa os checklists. 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram organizados em planilhas do software Microsoft Excel® 2010 

e, após correção, exportados e analisados no software SPSS® versão 20.0 Windows. 

Para a realização do tratamento estatístico descritivo e inferencial, considerou-se como 

máximo de acerto (100%), em cada questão. 

Para verificação da normalidade dos dados, utilizou o teste Shapiro-Wilk em relação às 

variáveis quantidade de acertos do conhecimento dos quatro procedimentos e quantidade de 

adequações das quatro habilidades. Verificou-se que o conjunto de dados não apresenta 

distribuição normal, para tanto, nas análises inferências utilizou-se testes estatísticos não-

paramétricos. 

No software SPSS 20.0 realizou-se as análises descritivas com frequências absolutas e 

relativas, máximo, mínimo, média e desvio padrão (DP) das variáveis de caracterização e dos 

escores das variáveis dos questionários e análise inferencial nos cruzamentos das variáveis, com 

nível de significância estatística de p-valor < 0,05, e na aplicação dos seguintes testes: 
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 Teste de McNemar para comparar frequências oriundas de amostras pareadas, no caso do 

presente estudo, para comparar os percentuais de acertos dos profissionais no pré e pós-

teste por cada questão do instrumento.  

 Teste de Wilcoxon, empregado para identificar se existe diferença significativa entre a 

média de acerto do conhecimento no processo transfusional (pré-transfusional, 

transfusional, pós transfusional e somatório geral do instrumento) antes e após a 

intervenção com simulação realística como estratégia de ensino. 

 Teste de Mann-WhitneyU para verificar diferenças entre a média do conhecimento antes e 

após intervenção entre os profissionais que se sentiam seguros para realizar as etapas do 

processo transfusional e os que não se sentiam seguros. 

Nesse sentido, partindo do pressuposto que existem diferenças entre o  conhecimento 

dos profissionais antes e após a intervenção com simulação realística como estratégia de ensino, 

elegeu-se as seguintes hipóteses de pesquisa expressas no Quadro 5. 

DEFINIÇÃO DE HIPÓTESES 

TIPOS TEÓRICA ESTATÍSTICA 

Hipótese nula (H0)  

O conhecimento dos profissionais sobre 

o processo transfusional não muda 

significativamente após a intervenção 

com simulação realística como 

estratégia de ensino 

H0 = % e µCON pré ≥ % e µCON 

pós (Teste de MacNemar e Teste 

de Wilcoxon p-valor > 0,05).  

 

Hipótese 

alternativa (H1) 

O conhecimento dos profissionais sobre 

o processo transfusional é 

significativamente melhor após a 

intervenção com simulação realística 

como estratégia de ensino. 

H1 = % e µCON pré < % e µCON 

pós (Teste de MacNemar e Teste 

de Wilcoxon, p-valor < 0,05). 

 

Obs.: Em que, H0 = Hipótese nula; H1 = Hipótese alternativa; 

% e µCON pré= Porcentagem e média do conhecimento sobre o processo transfusional antes da 

intervenção com simulação realística como estratégia de ensino. 

% e µCON pós= Porcentagem e média do conhecimento sobre o processo transfusional após a 

intervenção com simulação realística como estratégia de ensino. 

Quadro 10 - Descrição e estatísticas das hipóteses do estudo. Natal, RN, Brasil, 2017 

 

Após este processo, os dados foram codificados, tabulados e apresentados na forma 

de tabelas, quadros e figuras, com suas respectivas distribuições percentuais e resultados dos 

testes estatísticos. 
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4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo está de acordo com a Resolução nº 466/12 (BRASIL, 2012), que envolve 

projetos de pesquisa em seres humanos, devendo ser apreciados em seus aspectos éticos por 

Comissões de Ética em Pesquisa (CEP). Sendo assim, o projeto deste estudo foi apreciado pela 

CEP/HUOL, com parecer número 2.364.074 (CAAE: 58511516.0.0000.5292) (ANEXO I). 

Antes de iniciar a coleta de dados, solicitou-se autorização institucional dos hospitais para a 

realização da pesquisa (ANEXOS II, III e IV). 

Para os juízes da pesquisa que concordaram em participar da etapa de validação do 

questionário do conhecimento, foi solicitada assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). Aos profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem que participaram 

da intervenção, foi solicitado a assinatura do TCLE e da autorização para o uso de imagens dos 

que participaram como voluntários da simulação realística.  
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os resultados e discussão estão apresentados em forma de artigos a serem submetidos 

em periódicos qualificados na área de Enfermagem, conforme exposto no Quadro 11. 

 

ARTIGO TÍTULO OBJETIVO REVISTA 

1 

Evidências de validação 

de instrumento para 

avaliação do 

conhecimento no processo 

transfusional 

Verificar as evidências de validade 

de conteúdo de um instrumento de 

avaliação do conhecimento sobre o 

processo transfusional. 

 Qualis A2 

2 

Satisfação dos 

profissionais de 

enfermagem frente à 

simulação realística no 

processo transfusional 

Descrever a elaboração dos cenários 

simulados para o ensino do processo 

transfusional e a satisfação dos 

profissionais de enfermagem frente 

à simulação realística como 

estratégia de ensino-aprendizagem. 

 Qualis A2 

2 

Simulação realística como 

estratégia de ensino-

aprendizagem no processo 

transfusional 

 

Avaliar a simulação realística como 

estratégia de ensino na aquisição de 

conhecimentos no processo 

transfusional para profissionais de 

enfermagem. 

Qualis A1 

Quadro 11. Síntese dos artigos que compõem os resultados e discussões por título, objetivo 

e revistas as quais que serão submetidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

5.1  ARTIGO 1 

 

Evidências de validação de instrumento para avaliação do conhecimento no processo 

transfusional 

 

RESUMO 

Objetivo: Verificar as evidências de validade de conteúdo de um instrumento de avaliação do 

conhecimento sobre o processo transfusional. Método: Estudo metodológico desenvolvido em 

duas etapas: construção do instrumento e validação do conteúdo por 12 juízes da pesquisa. A 

análise dos dados ocorreu por meio do Índice Kappa e do Índice de Validade de Conteúdo 

(IVC). Como critério de aceitação, foi estabelecido Kappa superior a 0,65 e IVC maior que 

0,90. Resultados: Todas as questões, exceto a questão oito, que trata do acompanhamento da 

infusão beira-leito nos primeiros dez minutos, apresentaram nível de concordância entre os 

juízes acima de 90%. Das 11 sugestões apontadas, apenas duas não foram acatadas. Na 

avaliação global, o instrumento apresentou IVC de 0,95 e Kappa de 0,83. Conclusão: O 

instrumento apresentou evidências de validade satisfatória e poderá auxiliar no ensino nesta 

temática. 

Descritores: Estudos de validação; Enfermagem; Conhecimento; Transfusão de sangue; 

Serviço de hemoterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

A terapia transfusional é um recurso valioso que pode representar a única maneira de 

salvar uma vida ou estabilizar o quadro clínico do paciente. Apesar de todo progresso da ciência 

em pleno século XXI e das inúmeras descobertas e evoluções na medicina transfusional, ainda 

não se descobriu uma forma de substituir os componentes do sangue humano nos vários 

tratamentos clínicos, transplantes, quimioterapias e cirurgias(1-2). 

O processo transfusional se inicia com a solicitação médica dos hemocomponentes e 

compreende várias etapas, como orientação dos riscos e benefícios, coleta de amostras 

sanguíneas do receptor para a realização dos testes pré-transfusionais, administração do sangue, 

monitoração e o atendimento às reações transfusionais. Assim como outras intervenções 

terapêuticas, o processo transfusional pode levar a complicações, sejam elas agudas ou tardias, 

que por vezes podem ser severas e colocar a vida do paciente em risco(3-4). 

A ocorrência das reações transfusionais está associada a diferentes causas, dentre elas 

estão os fatores relacionados ao receptor e/ou doador, como a existência de anticorpos 
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irregulares não detectados em testes pré-transfusionais de rotina, e fatores de responsabilidade 

da equipe hospitalar, como erro na identificação de pacientes, amostras ou produtos e utilização 

de insumos inadequados(2). 

Por ser considerado de alta complexidade, o processo transfusional exige conhecimentos 

específicos em todas as suas etapas e, para tanto, necessita de profissionais capacitados para 

garantir um sistema seguro de transfusão até o seu destino final, o paciente. A enfermagem 

detém a responsabilidade em muitas das etapas do processo, estando diretamente envolvida, 

com muita frequência, na preparação do paciente e na infusão dos hemocomponentes(5)
. 

Todavia, na formação do enfermeiro nem sempre são abordadas questões sobre 

hemoterapia, o que contribui para o despreparo da categoria em lidar com diversas situações 

inerentes ao procedimento. Diante da relevância do processo transfusional, é indispensável 

avaliar se a equipe de enfermagem está capacitada a atender os pacientes antes, durante e após 

a transfusão, assim como avaliá-los e prepará-los de forma adequada para que o processo possa 

ocorrer dentro dos padrões estabelecidos, garantindo a segurança transfusional do paciente(6-7). 

Para tanto, surge a necessidade de se construir um instrumento de avaliação que possa 

gerar boas medidas. Questionários apresentam-se como um dos mecanismos mais importantes 

de obtenção de informações, consistindo em uma opção fácil de ser aplicada e de baixo custo. 

Entretanto, faz-se necessário que eles apresentem qualidades de validade e reprodutibilidade 

que garantam a confiabilidade dos indicadores avaliados(8-9). 

Testes de validade demonstram a qualidade do instrumento e implicam em analisar se 

ele é, de fato, capaz de avaliar o que se propõe. Dentre os testes de validade, encontra-se a 

validação de conteúdo, etapa importante quando se pretende elaborar um novo instrumento, que 

tem o objetivo determinar se o conteúdo de um instrumento de medida explora, de maneira 

efetiva, os quesitos para mensuração de um determinado fenômeno a ser investigado(10). 

Nesse contexto, mediante a necessidade de se garantir cuidados de enfermagem de 

qualidade no processo transfusional, livre de riscos ao paciente, tem-se a seguinte questão de 

pesquisa: o instrumento elaborado possui evidências de validade de conteúdo de forma a tornar-

se uma ferramenta objetiva de avaliação de conhecimentos sobre o processo transfusional para 

profissionais de enfermagem? 

O objetivo deste estudo é verificar as evidências de validade de conteúdo de um 

instrumento para avaliação do conhecimento sobre processo transfusional. 

MÉTODO 

Aspectos éticos  
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O estudo é um recorte de uma tese de doutorado cujo objetivo é avaliar a simulação 

realística como estratégia de ensino na aquisição de conhecimentos no processo transfusional 

para profissionais de enfermagem.  

Seguiu-se os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde, de modo que a proposta foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, por meio do Parecer Consubstanciado 

nº1.709.004 (CAAE: 58511516.0.0000.5292) de 2016. 

 

Desenho, local do estudo e período 

Estudo do tipo metodológico com foco na validação de conteúdo de um questionário de 

avaliação de conhecimentos sobre o processo transfusional para profissionais de enfermagem. 

Foi desenvolvido no período de janeiro a março de 2017, sendo composto por duas etapas. 

 A primeira etapa consistiu na construção do instrumento que visa avaliar o 

conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre o processo transfusional, com base na 

literatura atual(2,11) e em reflexões sobre a prática. Trata-se de um questionário composto por 

dez questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, que contempla passos 

importantes do processo transfusional: etapa pré-transfusional (cinco questões), ato 

transfusional (três questões) e atendimento às reações transfusionais (duas questões). 

Após o desenvolvimento do questionário, ele foi submetido a validação de conteúdo por 

especialistas da área, dando início a segunda etapa. 

 

Amostra; critérios de inclusão e exclusão 

Os especialistas foram selecionados através da técnica não probabilística em rede, 

também chamada de bola de neve. Inicialmente, a pesquisadora contatou, via telefônica, 

profissionais da Unidade Transfusional do hospital universitário onde trabalha. A partir daí, 

eles foram indicando outros até que foram pré-selecionados 20 especialistas, com base nos 

critérios de que são sugeridos de 06 a 20 sujeitos para compor a etapa de validação de 

conteúdo(12).  

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção dos especialistas foram: possuir 

graduação e pós-graduação nas áreas da saúde (enfermagem, medicina, farmácia, biomedicina 

ou biologia); comprovada prática clínica com terapia transfusional de no mínimo 02 anos ou 

ter publicado pesquisas ou estudos de conclusão de titulação relacionado ao tema. O critério de 

exclusão definido foi a não participação em todas as etapas do processo. 
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Os participantes selecionados foram contatados por endereço eletrônico ou por via 

telefônica em fevereiro de 2017, sendo enviada uma carta convite com a apresentação da 

pesquisa e de seus objetivos, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Dos 20 especialistas selecionados, 12 aceitaram participar e concluíram a análise do 

instrumento no prazo máximo estipulado de 15 dias. 

 

Protocolo do estudo 

O instrumento de coleta de dados foi construído a partir da ferramenta eletrônica Google 

Docs e era composto por variáveis relativas as características pessoal e profissional dos 

especialistas, tais como: sexo, instituição em que trabalha, idade, formação profissional, 

qualificação profissional, tempo de experiência na assistência, hemoterapia e docência. Em 

seguida, eles avaliaram o instrumento de conhecimento. 

As questões foram avaliadas individualmente tendo como base nove requisitos(12): 

utilidade/pertinência, consistência, clareza, objetividade, simplicidade, exequibilidade, 

atualização, vocabulário e precisão. A avaliação pelos juízes ocorreu a partir da classificação 

de cada item em adequado, adequado com alterações ou inadequado. Nos dois últimos casos, 

os motivos ou problemas com os itens deveriam ser explicitados e sugestões deveriam ser feitas, 

a fim de que eles pudessem ser refeitos ou melhorados.  

 

Análise dos dados e estatística 

Após a avaliação, realizou-se a análise dos dados mediante o Índice Kappa (K) para 

mensuração do nível de concordância e consistência dos juízes em relação à permanência ou 

não dos itens do instrumento, levando em conta a junção das indicações de “inadequado” e 

“adequado com alterações” como uma única categoria para análise. Como critério de aceitação, 

foi estabelecida a concordância superior a 0,65 entre os juízes, sendo considerado bom(13-14). 

Também foi utilizado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), que mede a 

concordância dos juízes quanto à representatividade da medida em relação ao conteúdo 

estudado(15). Por esse método, os itens do instrumento são considerados válidos se obtiverem 

índices maiores que 0,90(14). Após avaliação das sugestões dos juízes e aceite, conforme 

evidências científicas que justificasse a alteração, foi realizada nova análise de Kappa e IVC, 

considerando que ao aceitar as recomendações atendeu-se ao critério de adequação. 

Os dados foram organizados em planilha de dados eletrônica e exportados para um 

software estatístico. Depois de codificados e tabulados, foram analisados por meio de estatística 
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descritiva e apresentados sob forma de tabelas. O instrumento foi reformulado de acordo com 

o parecer e as sugestões dos juízes. 

 

RESULTADOS 

Dos 12 juízes que avaliaram o instrumento, a maioria era mulheres (58,3%), com média 

de idade de 39,9 (desvio padrão–DP=10,6) anos, enfermeiros (58,3%), possuindo 

especialização como maior titulação (50,0%). Em se tratando do tempo de experiência 

profissional, eles apresentaram uma média de 12,9 (DP=9,1) anos de experiência na assistência, 

9,8 anos (DP=9,0) na hemoterapia e 4 anos (DP=3,8) na docência.  

Os juízes avaliaram, com base em nove requisitos, o conteúdo do questionário do 

conhecimento composto pelas seguintes questões: Q1) Diferenças entre hemocomponentes e 

hemoderivados; Q2) Armazenamento e manuseio de hemocomponentes; Q3) Coleta de 

amostras para testes-pré transfusionais; Q4) Liberação dos hemocomponentes para transfusão; 

Q5) Tempo em temperatura ambiente antes da transfusão; Q6) Cuidados de enfermagem 

durante a transfusão; Q7) Tempo máximo de infusão dos hemocomponentes; Q8) Tempo de 

acompanhamento obrigatório da transfusão; Q9) Diferença entre reações transfusionais 

imediatas e tardias; Q10) Conduta de enfermagem frente à reação transfusional. 

Considerando a porcentagem de adequação por requisitos de avaliação, apenas a questão 

oito apresentou nível de concordância entre os especialistas abaixo de 90,0%, conforme mostra 

a tabela 1. Vale destacar que dentre os requisitos avaliados em todas as questões, a clareza 

apresentou os menores valores de adequação. 
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Tabela 1 - Porcentagem de adequação das questões do conhecimento sobre processo 

transfusional de acordo com os requisitos avaliados. Natal-RN, Brasil, 2017 

REQUISITOS  

DE  

AVALIAÇÃO  

QUESTÕES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% % % % % % % % % % 

Utilidade 100,0 91,7 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 

Consistência 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 91,7 91,7 83,3 100,0 100,0 

Clareza 83,3 100,0 100,0 83,3 75,0 75,0 83,3 66,7 91,7 100,0 

Objetividade 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,7 91,7 91,7 100,0 100,0 

Simplicidade 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 

Exequível 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 91,7 100,0 100,0 

Atualização 100,0 91,7 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 

Vocabulário 91,7 91,7 100,0 83,3 100,0 100,0 91,7 75,9 100,0 100,0 

Precisão 83,3 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 91,7 91,7 100,0 100,0 

MÉDIA 95,4 97,2 99,1 93,5 94,4 94,4 94,4 86,1 99,1 100,0 

Fonte: Dados dos autores 

 

No Quadro 1 são apresentados os requisitos de cada questão avaliados como “adequado 

com alterações” e “inadequados” e as sugestões para melhoria ou reformulação dos itens. 

Dentre as dez questões que compunham o questionário, apenas as questões três e dez não 

tiveram alterações/sugestões propostas pelos juízes. 

Observa-se que das 11 sugestões realizadas pelos juízes para melhoria das questões, 

apenas duas não foram acatadas. Todos os nove requisitos de avaliação foram apontados pelos 

juízes, mas a maioria das sugestões esteve relacionada aos requisitos clareza e vocabulário.  

 

Quadro 1 - Sugestões dos juízes, alterações e recusas pelos pesquisadores acerca dos itens 

considerados adequados com alterações para avaliação do conhecimento. 

QUESTOES 
REQUISITOS 

AVALIADOS 

SUGESTÕES DOS 

JUÍZES (n) 
ALTERAÇÕES 

Q1 

Clareza; 

Vocabulário 

Adequar o texto da 

alternativa “b”. (2) 

Alterada a expressão “hemoderivados 

obtidos são” por “hemoderivados são 

obtidos” 

Precisão 
Alternativas “c” e “d” se 

excluem mutuamente (1) 

Não corresponde ao objetivo real da 

questão (não aceita) 
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Q2 
Atualização; 

Vocabulário 

Adequar o texto do 

enunciado (1) 

A expressão “de forma a garantir” foi 

alterada para “de modo a garantir” 

Q4 

Clareza; 

Precisão. 

A resposta correta da 

questão deveria estar 

relacionada aos dados do 

rótulo das bolsas dos 

hemocomponentes (1) 

Por mais que a maioria das alternativas 

falem sobre o rótulo da bolsa, a questão 

como um todo trata sobre as condições de 

liberação do sangue para transfusão (Não 

aceita) 

Clareza; 

Vocabulário; 

Simplicidade. 

As alternativas podem 

expressar mais de uma 

ideia (2) 

Foi explicitada a diferença entre o 

invólucro adjacente que já vem fixado à 

bolsa e do rótulo que deve ser preenchido 

com os dados do doador e receptor antes da 

liberação da bolsa para transfusão 

Q5 
Consistência; 

Clareza 

Adequar o texto do 

enunciado (2)  

A frase “os componentes eritrocitários não 

deverão permanecer por temperatura 

ambiente por mais de” foi substituída por 

“os componentes eritrocitários poderão 

permanecer em temperatura ambiente por 

no máximo” 

Q6 

Consistência; 

Clareza 

Adequar o texto na 

alternativa “b”. (1) 

A expressão “infusão paralela com o 

sangue” foi trocada por “infusão no mesmo 

acesso venoso com o sangue” 

Objetividade; 

Exequível. 

Adequar o texto na 

alternativa “c”(2) 

Foi incluída a palavra “simples” após 

equipo macrogotas. 

Q7 

Consistência; 

Objetividade; 

Clareza; 

Vocabulário; 

Precisão 

Adequar o enunciado da 

questão. (2) 

Incluido “Os hemocomponentes possuem 

um tempo máximo recomendado para 

infusão”; alterada a expressão 

“profissional preparado” para “profissional 

capacitado”. 

Q8 

Utilidade; 

Consistência, 

Clareza; 

Objetividade, 

Simplicidade, 

Exequibilidade, 

Atualização, 

Enunciado confuso; 

adequar o enunciado da 

questão; incluir a 

expressão “beira-leito” no 

enunciado. (3) 

Incluída a expressão “beira-leito” no 

enunciado. 
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Vocabulário; 

Precisão 

Q9 Clareza 
Alterar o enunciado da 

questão. (1) 

O trecho "O tempo necessário para 

identificar uma reação imediata é" foi 

alterado para “A reação transfusional 

imediata ocorre” 

 

Ao se analisar o processo de julgamento das questões que compõem o instrumento de 

avaliação do conhecimento no processo transfusional (Quadro 2), a questão dez apresentou 

valores máximos de IVC e Kappa, com nível de aceitação excelente, se mantendo inalterada no 

questionário. Por outro lado, a oito, que aborda o tempo de acompanhamento obrigatório da 

transfusão, foi a única que apresentou valores abaixo dos níveis estabelecidos para este estudo.  

Apesar da questão oito ter apresentado IVC e Kappa de 0,86 e 0,51, respectivamente, 

apenas uma sugestão foi apontada pelos juízes. Como a sugestão foi acatada e a questão 

reformulada, ela se manteve no questionário.  

 

Quadro 2 - Julgamento dos juízes sobre as questões do instrumento de avaliação do 

conhecimento em processo transfusional. Natal-RN, 2017 

QUESTÕES 
Antes Após 

IVC KAPPA IVC KAPPA 

Q1 Diferenças entre hemocomponentes e hemoderivados 0,95 0,83 0,98 0,93 

Q2 Armazenamento e manuseio de hemocomponentes 0,97 0,89 0,99 0,96 

Q3 Coleta de amostras para testes-pré transfusionais 0,99 0,96 0,99 0,96 

Q4 Liberação dos hemocomponentes para transfusão 0,94 0,75 0,98 0,93 

Q5 Tempo em temperatura ambiente antes da transfusão 0,94 0,82 0,98 0,93 

Q6 Cuidados de enfermagem durante a transfusão 0,94 0,80 0,98 0,93 

Q7 Tempo máximo de infusão dos hemocomponentes 0,94 0,78 1,00 1,00 

Q8 Tempo de acompanhamento obrigatório da transfusão 

beira-leito  
0,86 0,51 0,99 0,96 

Q9 Diferença entre reações transfusionais imediatas e tardias 0,99 0,96 1,00 1,00 

Q10 Conduta de enfermagem frente à reação transfusional 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fonte: Dados dos autores 
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Na avaliação global, o instrumento para avaliação do conhecimento no processo 

transfusional obteve IVC de 0,95 e Kappa de 0,83, sendo um nível ótimo de concordância entre 

os juízes. Após IVC de 0,99 e Kappa de 0,96. 

 

DISCUSSÃO 

Há uma exigência permanente de capacitação em hemoterapia, que se destaca como 

uma área multidisciplinar que reúne vários profissionais para realizá-la com segurança. Para 

isso, cada profissional depende não só de seus próprios conhecimentos e habilidades, mas do 

comprometimento e da atuação competente de toda a equipe para minimizar os riscos ao 

paciente(4,16). 

 Na equipe multidisciplinar, a enfermagem se destaca como integrante ativo neste 

processo, na medida em que executa e/ou supervisiona várias etapas do processo transfusional, 

incluindo a administração e monitorização da infusão de hemocomponentes. Porém, apesar de 

executar esta atividade com grande frequência, ainda é notória a falta de conhecimento e a 

inadequação de condutas dos profissionais(17). 

Por ser considerada uma atividade complexa, é imprescindível que todos os 

profissionais envolvidos estejam capacitados e preparados para prontamente identificar e lidar 

com as adversidades inerentes ao procedimento(18). É impossível eliminar totalmente as 

possibilidades de erro humano, porém, reduzir as chances de erro se configura como um 

objetivo alcançável, principalmente quando se pode contar com uma equipe que possui nível 

adequado de conhecimento(3). 

Entretanto, esta realidade não é observada na maioria das instituições de saúde que 

desenvolvem atividades hemoterápicas. Para exemplificar, um estudo realizado com 

enfermeiros em um hospital no Paraná identificou que 58% deles relataram estar pouco 

informados acerca do processo transfusional e 46% responderam que não receberam 

treinamentos sobre essa prática(3). 

Outro estudo realizado em um hospital de ensino em Minas Gerais evidenciou a 

deficiência no conhecimento da equipe de enfermagem sobre a hemotransfusão. Foi ressaltada 

a relevância da realização de capacitações e treinamentos que desenvolvam conhecimentos, 

habilidades e competências, além da aplicação de instrumentos de avaliação do conhecimento, 

periodicamente(19). 

Sabe-se que toda pesquisa necessita de um planejamento para sua execução, de forma a 

garantir que o método científico seja cumprido em todos os seus aspectos. Com isso, antes de 

se iniciar a etapa de coleta de dados é imprescindível que o instrumento utilizado seja submetido 
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a procedimentos que garantam indicadores confiáveis para que a qualidade da pesquisa seja 

alcançada(20). 

Neste estudo, foi elaborado um questionário do conhecimento que abordou as etapas do 

processo transfusional, tendo como base pontos importantes discutidos na literatura e reflexões 

sobre a prática. Este instrumento foi submetido a especialistas na área para que eles pudessem 

avaliar cada questão e fazer sugestões para a sua reformulação ou melhorias. 

As cinco primeiras questões do instrumento, que apresentaram IVC e Kappa acima dos 

parâmetros estabelecidos neste estudo, abordaram pontos importantes da etapa pré-

transfusional. A questão um mostra a diferença entre hemocomponentes e hemoderivados, 

nomenclaturas que ainda hoje geram muitas dúvidas nos profissionais de saúde que comumente 

são flagrados utilizando-as como sinônimos.  

É importante salientar que hemocomponentes e hemoderivados são produtos distintos: 

os hemocomponentes são gerados um a um nos serviços de hemoterapia, a partir do sangue 

total, por meio de processos físicos; enquanto os hemoderivados são obtidos em escala 

industrial, a partir do fracionamento do plasma, por processos físico-químicos. Com isso, os 

concentrados de hemácias, as plaquetas, o plasma fresco congelado e crioprecipitado são 

classificados como hemocomponentes, enquanto a albumina, gamaglobulinas, concentrados de 

fatores de coagulação são hemoderivados(2). 

A questão dois traz as diferentes formas de armazenamento, validade e manuseio dos 

hemocomponentes. Os profissionais devem conhecer os cuidados e as precauções necessárias 

para a conservação e armazenamento apropriado dos componentes do sangue, de modo a 

garantir a preservação de suas características terapêuticas. A negligência ou a falta de 

conhecimento sobre as medidas cabíveis pode ocasionar perdas ou, até mesmo, danos aos 

pacientes(11,21). 

A coleta de exames para testes pré-transfusionais é abordada na questão três, a qual não 

apresentou sugestões de melhorias por parte dos juízes. Esta etapa se configura como primordial 

para a segurança transfusional, visto que amostras coletadas erroneamente e/ou mal 

identificadas comumente são a principal causa de erro humano que pode desencadear uma 

reação aguda no receptor, podendo levá-lo, inclusive, à morte(11). Para evitar que isso aconteça, 

as amostras de sangue devem ser rotuladas no momento da coleta, contendo nome completo do 

receptor sem abreviaturas, seu número de identificação, identificação do coletador e a data da 

coleta(11). 

Em se tratando da questão quatro, temos como escopo a liberação das unidades de 

hemocomponentes para transfusão, especialmente no que diz respeito à rotulagem e inspeção 
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visual do sangue. Os especialistas solicitaram que fosse explicitada a diferença entre os dois 

rótulos ou etiquetas presentes na bolsa, o que poderia gerar confusão no momento de responder 

a questão.  

Após a doação de sangue, é obrigatória a fixação de rótulos e etiquetas com códigos de 

barra em cada unidade de hemocomponente, que ficarão firmemente aderidos à bolsa plástica, 

o que permitirá a sua rastreabilidade desde a obtenção até o término do ato transfusional. Além 

disso, existe um cartão de transfusão, rótulo ou etiqueta que tem que acompanhar todo 

hemocomponente liberado para ser transfundido, que contém dados e informações referentes 

ao doador e ao receptor e deve ficar fixado à bolsa até o final da transfusão(11). 

A questão cinco aborda o tempo máximo que os componentes eritrocitários podem 

permanecer em temperatura ambiente antes da transfusão, o que ainda gera muitas condutas 

inadequadas e dúvidas por parte dos profissionais. Um estudo realizado em um hospital 

universitário revelou que 4,9% (n=46) das transfusões realizadas no ano de 2013 não iniciaram 

no tempo adequado, ou seja, as bolsas de hemocomponentes permaneceram por mais de 30 

minutos fora da geladeira antes de serem transfundidas(9). A orientação é que, caso esse tempo 

seja atingido, o concentrado de hemácias deve ser imediatamente recolocado no refrigerador a 

uma temperatura controlada (4°C + – 2°C)(20-21). 

Os cuidados de enfermagem durante o ato transfusional são abordados nas questões seis, 

sete e oito. Todas elas tiveram apontamentos dos juízes, principalmente quanto aos requisitos 

clareza, consistência e objetividade, sendo as sugestões acatadas. A questão seis aborda 

aspectos importantes como o tipo de equipo que deve ser utilizado nas transfusões, a velocidade 

do gotejamento, a infusão de substâncias na mesma linha venosa do sangue e a verificação dos 

sinais vitais.  

Os hemocomponentes devem se infundidos por meio de equipos livres de pirógenos e 

descartáveis, que incluam um filtro capaz de reter coágulos e agregados. Após ser conectada 

em equipo apropriado, a bolsa de hemocomponente deve ser instalada em acesso venoso 

preferencialmente exclusivo, pois a única solução que pode ser infundida na mesma linha 

venosa que o sangue é o cloreto de sódio a 0,9%(2,20-21). 

No início da transfusão, o gotejamento deve ser lento durante os primeiros dez minutos. 

Após esse intervalo, sem alterações nos sinais vitais, a velocidade de gotejamento pode ser 

aumentada, observando-se a relação de tempo e de volume a serem administrados e o estado 

geral do paciente. Os sinais vitais (temperatura, frequência respiratória, pressão arterial e pulso) 

devem ser verificados, obrigatoriamente, pelo menos imediatamente antes e após a transfusão 

para possibilitar a detecção precoce de eventuais reações adversas(2,20-21). 
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Durante os treinamentos e capacitações em hemoterapia, outro ponto que deve ser 

sempre evidenciado é o tempo máximo preconizado de infusão dos hemocomponentes, 

abordado na questão sete. Caso a transfusão ultrapasse o tempo máximo de quatro horas, a 

infusão deve ser interrompida e a bolsa descartada, devido a possibilidade da perda das 

propriedades pela exposição a temperatura não controlada, além do risco de contaminação 

bacteriana(2,20-21). 

Para finalizar as questões envolvendo o processo transfusional, a questão oito traz que 

o profissional de saúde qualificado para tal atividade deve acompanhar beira-leito os primeiros 

dez minutos de transfusão. Esta questão foi a única do instrumento que apresentou IVC e Kappa 

com valores abaixo dos padrões estabelecidos para o estudo. Porém, considerando que todas as 

sugestões dos juízes foram acatadas e a importância desta conduta para facilitar a pronta 

intervenção no caso de reações adversas, a questão depois de reformulada foi mantida no 

questionário. 

As últimas duas questões do instrumento, que compreendem a conduta de enfermagem 

frente às reações transfusionais, obtiveram os maiores valores de IVC e Kappa, tendo a questão 

dez apresentado índice de concordância perfeito. As reações transfusionais se caracterizam 

como toda e qualquer intercorrência que ocorra como consequência da transfusão sanguínea, 

durante ou após sua administração. Podem ser classificadas em imediatas, quando ocorrem no 

momento da transfusão ou até 24 horas após o procedimento, ou tardias, quando se manifestam 

após 24 horas da transfusão(2). 

Uma vez identificada a reação transfusional, conhecendo o quadro clínico dos sinais e 

sintomas específicos, o profissional de enfermagem deve seguir o protocolo vigente, que 

inclui(22): interromper imediatamente a transfusão, manter acesso venoso com solução 

fisiológica a 0,9%, conferir os dados da bolsa com os dados do receptor, verificar os sinais 

vitais, comunicar ao médico assistente ou plantonista, preencher a ficha de notificação de reação 

transfusional e encaminhar a bolsa de sangue, com o equipo conectado e protegido, para o banco 

de sangue responsável(5). 

 

Limitações do estudo 

 Como o processo transfusional envolve muitas etapas, compilar todas as 

informações importantes em dez questões de múltipla escolha foi desafiador, mas necessário. 

Sabe-se que as instituições de saúde, na maioria das vezes, enfrentam dificuldades em liberação 

dos seus profissionais para participarem de intervenções educativas, portanto era 
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imprescindível que o questionário do conhecimento fosse conciso, claro e compreensível para 

ser aplicado em um curto espaço de tempo. 

 

Contribuições para a área de enfermagem 

A terapia transfusional, prática comum e frequentemente realizada no contexto clínico 

da enfermagem, é considerada de alta complexidade e, portanto, necessita de profissionais 

devidamente capacitados e providos de conhecimentos técnicos-científicos de modo a 

desempenhar uma assistência de qualidade e minimizar os riscos e complicações. Por se tratar 

de uma área de conhecimento específico, com a carência de formação de recursos humanos e a 

escassez de cursos que abordem essa temática, promover treinamentos e estratégias de 

formação, com medidas que devem ser progressivamente avaliadas, consiste em um grande 

desafio. 

Pensando nisso, o questionário do conhecimento elaborado e validado neste estudo 

poderá auxiliar as instituições formativas e os serviços de saúde a monitorar os conhecimentos 

dos acadêmicos e profissionais de enfermagem sobre o processo transfusional, orientando a 

realização de cursos de atualização e programas de educação continuada e a implementação de 

medidas corretivas visando a melhoria contínua da assistência no âmbito da hemoterapia. 

 

CONCLUSÃO 

O questionário, composto por dez questões de múltipla escolha que contemplam passos 

importantes do processo transfusional, foi avaliado por 12 juízes especialistas a partir de nove 

requisitos. Todas as questões, com exceção da questão oito, que aborda o tempo obrigatório de 

acompanhamento da transfusão beira-leito, apresentaram nível de concordância entre os juízes 

acima de 90%. Das 11 sugestões apontadas, apenas duas não foram acatadas. 

De forma global, o instrumento apresentou evidências de validade satisfatória (IVC – 

0,95; Kappa - 0,83). A expectativa é que o questionário validado seja divulgado e possa ser 

utilizado pelos serviços de saúde para apoiar capacitações e programas de educação continuada 

no âmbito da hemoterapia, como também pelas instituições formadoras para avaliar seus alunos, 

seja em laboratório de habilidades ou na prática clínica. 
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5.2 ARTIGO 2 

 

SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM FRENTE À 

SIMULAÇÃO REALÍSTICA NO PROCESSO TRANSFUSIONAL 

 

RESUMO 

Objetivo: descrever a elaboração dos cenários simulados para o ensino do processo 

transfusional e a satisfação dos profissionais de enfermagem frente à simulação realística como 

estratégia de ensino-aprendizagem. 

Método: estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, realizado nos hospitais do 

complexo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A amostra do estudo foi composta 

por 169 profissionais de enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem). Três 

cenários foram elaborados previamente com as informações sobre o paciente simulado. Um 

briefing foi realizado para fornecer orientações e informações sobre os cenários. Após a 

execução dos três cenários, foi realizado o debriefing. Em seguida, foi aplicado um questionário 

de satisfação aos participantes. Os dados coletados foram organizados em planilhas e calculados 

as frequências relativas e absolutas das variáveis. 

Resultados: Houve predomínio de itens de concordância quanto o nível de satisfação dos 

participantes com a estratégia de ensino-aprendizagem. De acordo com os dados do 

questionário, os participantes concordaram plenamente que a simulação ajudou no aprendizado 

(86,4%), foi útil (85,2%), interessante (84,6%), que gostariam de ter mais aulas com outros 

cenários/temas (84,6%) e que contribuiu para o ensino de conhecimentos e habilidades (80,5%). 

Conclusão: a satisfação dos participantes em relação à estratégia de ensino-aprendizagem 

utilizada é de grande importância, pois converge na percepção de que eles se tornam mais 

motivados a aprender e a buscar novos conhecimentos, aplicando as competências adquiridas 

na prática clínica.  

DESCRITORES: Satisfação no Emprego. Ensino. Profissionais de Enfermagem. Simulação 

de Paciente. Transfusão de Sangue.  

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a política e a regulação do ciclo do sangue no Brasil têm evoluído 

significativamente e hoje se deparam com novos desafios. É notório que muito se tem investido 

em evolução tecnológica, regulamentações específicas e programas de qualidade nos grandes 

centros de hemoterapia com o objetivo de diminuir os riscos inerentes à terapia transfusional e 
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oferecer produtos de qualidade à população. Em contrapartida, a formação e o treinamento dos 

profissionais que se responsabilizam pela transfusão, fora destes centros, têm sido deixados em 

segundo plano. Isto acaba comprometendo todo trabalho realizado antes que os 

hemocomponentes cheguem ao seu receptor, que é o principal objetivo de todos os esforços e 

investimentos.1-2  

A segurança transfusional e a gestão da qualidade estão diretamente relacionadas ao 

envolvimento dos profissionais nesse processo, levando-se em conta sua qualificação e 

conhecimento na área.3 Com isso, destaca-se a clara necessidade das instituições de saúde 

desenvolverem ações de educação continuada e permanente a respeito desta temática, além de 

treinamento em serviço, visando a uma assistência de qualidade e sem maiores riscos para o 

paciente.4 

Os conhecimentos devem ser oferecidos aos profissionais de maneira que eles possam 

compreender a significância e o impacto da aprendizagem na prática, auxiliando na formação 

de sujeitos com competência técnica, ativos, críticos, reflexivos, criativos e preparados para a 

atuação real.5-6 Para isso, lançar mão de metodologias ativas que estimulem o profissional a 

ouvir, ver, perguntar, discutir, fazer e ensinar pode ser uma alternativa a fim de tornar o processo 

mais interativo e eficiente, em detrimento das estratégias de memorização e de transferência 

vertical e fragmentada do saber que comumente ocorrem nas metodologias tradicionais de 

ensino.7 

Dentre as metodologias ativas de ensino, a simulação realística vem ganhando destaque 

na área da saúde ao proporcionar experiências de pacientes reais através casos clínicos 

realizados de forma fictícia e segura. Esta estratégia trabalha não apenas as habilidades técnicas, 

mas também o gerenciamento de crises, liderança, trabalho em equipe e o raciocínio crítico, 

possibilitando a aprendizagem de forma ativa em um ambiente que permite erros e crescimento 

profissional, sem arriscar a segurança do paciente.8-9  

Por ser bastante interativa e considerar o conhecimento como uma via de mão dupla, 

essa abordagem traz grandes contribuições ao processo de ensino-aprendizagem na medida em 

que gera maior grau de satisfação aos alunos. A partir do momento que os alunos aproveitam a 

aula com mais satisfação e prazer, eles passam a assimilar maior volume de conteúdo e retém 

a informação por mais tempo.7 

Os profissionais necessitam desse entusiasmo para que possam se envolver efetivamente 

nas ações de educação continuada e permanente, se tornando multiplicadores capazes de 

motivar a operacionalização das ações.10 Na situação de confronto entre as metodologias 
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tradicional e ativa, conhecer a opinião desses profissionais é fundamental para aperfeiçoar o 

processo de ensino-aprendizagem nas ações promovidas pelas instituições de saúde.  

Diante do exposto, o objetivo do estudo é descrever a elaboração dos cenários simulados 

para o ensino do processo transfusional e a satisfação dos profissionais de enfermagem frente 

à simulação realística como estratégia de ensino-aprendizagem.  

 

MÉTODO  

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, realizado nos 

meses de abril e maio de 2017 nos hospitais do complexo da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (Hospital Universitário Onofre Lopes/HUOL, Maternidade Escola Januário 

Cicco/MEJC e Hospital Universitário Ana Bezerra/HUAB).   

A amostra do estudo foi composta por 169 profissionais de enfermagem, incluindo 

enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, tendo como base os seguintes critérios de 

inclusão: profissionais enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem que trabalhem em um 

dos três hospitais do complexo universitário da UFRN (HUOL, MEJC ou HUAB); estar 

presente no hospital durante a coleta de dados. Foram excluídos do estudo os profissionais que 

não concluíram todos os processos da coleta de dados e a pedido do mesmo. 

Foram elaborados previamente três cenários com as informações sobre o paciente 

simulado: Coleta de amostras para testes pré-transfusionais; Administração de 

hemocomponentes; Atendimento às reações transfusionais. Eles foram elaborados a partir do 

referencial proposto pela National League Nursing/Jeffries Simulations Framework 

(NLN/JSF)11-12. O modelo aborda cinco componentes: fatores relacionados ao facilitador; aos 

participantes; às práticas educacionais; ao desenho da simulação; aos resultados esperados pelas 

atividades. 

As turmas formadas eram de, no máximo, 20 profissionais e cada cenário foi planejado 

para ser executado por um voluntário. Inicialmente, foi realizado um briefing, onde 

orientações e informações sobre o uso dos materiais e insumos, manuseio do prontuário, 

interação com os atores, postura dos voluntários e observadores durante a execução dos 

cenários foram repassadas aos participantes. O tempo médio do briefing foi de quinze 

minutos.  

Aos participantes que iriam observar o desenvolvimento dos cenários, foram entregues 

três roteiros de observação estruturados, do tipo checklist, nos quais estavam listados todos os 

passos considerados importantes para se avaliar a habilidade técnica e comportamental dos 
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voluntários. Os itens dos roteiros deveriam ser checados em “realizado” e “não realizado” e 

ele também possuía espaços para os observadores escreverem seus comentários. 

Após a execução dos três cenários, foi realizado o debriefing. O debriefing é uma técnica 

que proporciona feedback imediato, a partir da qual os participantes e o facilitador tem a 

oportunidade de explorar e refletir sobre os cenários vivenciados em uma construção conjunta 

do conhecimento. Todo o processo teve duração de aproximadamente duas horas e meia. 

Para coleta de dados, foi utilizado um questionário de satisfação entregue aos participantes 

após o debriefing. O instrumento adaptado13 é composto por 14 itens que foram avaliados 

através de uma escala de Likert de 1-5, desde 1 para discordo plenamente a 5 para concordo 

plenamente. 

Os dados coletados foram organizados em planilhas do software Microsoft Excel® 2010 

para análise dos dados, com uso de números relativos e absolutos, sendo os resultados 

apresentados em formato de tabela e quadro. 

O estudo obteve apreciação favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN com 

parecer número 1.709.004 (CAAE: 58511516.0.0000.5292), assegurando os princípios éticos e 

legais. Aos sujeitos que aceitaram participar, foi empregado o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido.  

 

RESULTADOS  

Para a estratégia de ensino-aprendizagem sobre processo transfusional com 

profissionais de enfermagem foram elaborados três cenários simulados, descritos no quadro 1, 

tendo como base o modelo proposto pela National League Nursing/Jeffries Simulations 

Framework (NLN/JSF).11-12 

Quadro 1 - Definição dos temas abordados e a descrição de cada cenário realizado na simulação 

realística no processo transfusional com os profissionais de enfermagem.  

Temas Cenários 

Coleta de amostras para 

testes pré-transfusionais 

Paciente Antônia Pereira da Silva, 25 anos, portadora de LMA), 

encontra-se internada no leito 2-ISO-A de um hospital 

universitário para tratamento, em isolamento protetor. Estado 

geral regular, consciente, orientada, apresentando febre 

recorrente e equimoses em MMII e MMSS. Exames laboratoriais 

mais recentes: Hematócrito 18%, Hemoglobina 6, Plaquetas 

14.000, Leucócitos 885.  Foi avaliada pelo médico assistente que 

solicitou 02 CHPL e 01 CPA. Você deve coletar amostras de 

sangue da paciente para a realização dos testes pré-transfusionais.  
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Administração de 

hemocomponentes 

Após 1 hora do envio do material para a realização dos testes pré-

transfusionais, as duas unidades de CHPL chegam ao hospital. O 

CPA está em falta no momento e a previsão para liberação será 

apenas no período da tarde. A paciente encontra-se deitada No 

leito, poliqueixosa e bastante questionadora. O banco de sangue 

acaba de deixar uma unidade de CHPL no leito da paciente e 

agora você deve proceder à instalação. 

Atendimento às reações 

transfusionais 

Às 11:00h você se dá conta que, devido a correria do setor, ainda 

não foi possível fazer um lanche. Com isso, você chama Sandra, 

sua colega de trabalho, e pede para que ela observe os pacientes 

sob sua responsabilidade enquanto você vai ao refeitório. Você 

informa que às 9:30h foi instalada a primeira unidade de CHPL 

na paciente Antônia Pereira da Silva, do leito 2-ISO-A, até o 

momento sem intercorrências. Os sinais vitais pré-transfusionais 

foram: PA 120X80mmHg, FC:82bpm, FR 19mrpm, T 37,5°C.   

Você pede para que Sandra instale a segunda unidade assim que 

esta terminar. Às 11:15h, a primeira unidade termina, Sandra 

retira a bolsa e verifica os sinais vitais pós-transfusionais: PA 

120x80mmHg; FC 86bpm; FR 20mrpm e T 37.8ºC. Ao perceber 

a elevação da temperatura, Sandra questiona ao médico assistente 

se a segunda bolsa poderá ser instalada. O médico autoriza a 

instalação, já que o quadro febril da paciente é recorrente e ela 

não apresentava mais nenhum outro sinal e sintoma. 

Às 11:20h, Sandra instala a segunda unidade de CHPL e, logo em 

seguida, desce até a farmácia para pegar um medicamento de 

outro paciente. Às 11:30h, quando você volta ao setor, ouve a 

acompanhante de Antônia gritando, chamando alguém da equipe. 

LMA: Leucemia Mielóide Aguda; MMII: Membros  inferiores; MMSS: membros superiores; CHPL: Concentrado 

de Hemácias Pobre em Leucócitos; CPA: Concentrado de Plaquetas por Aférese; PA: Pressão Arterial; FC: 

Frequencia Cardíaca; FR: Frequência Respiratória; T: Temperatura. 

 

O primeiro componente do modelo proposto para a elaboração dos cenários diz respeito 

aos fatores relacionados ao facilitador. No estudo, a facilitadora foi a própria pesquisadora, 

enfermeira com experiência na área de simulação realística, tendo realizado cursos teórico-

práticos em centros de simulação reconhecidos nacionalmente, bem como na área de 

hematologia e hemoterapia. 

Ela foi responsável por elaborar e organizar os cenários, contando com a consultoria e 

a apreciação de um médico hematologista/hemoterapeuta, um farmacêutico e de mais duas 

enfermeiras, sendo uma com experiência em simulação realística e uma na área da hemoterapia; 

realizar o briefing, ou seja, fornecer informações chaves para guiar o raciocínio clinico e, 

consequentemente, o atendimento do participante ao paciente simulado; e conduzir o debriefing 

ao final da execução dos cenários.  
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Além da facilitadora, a equipe de simulação também era composta por mais três 

membros, duas enfermeiras e uma aluna da graduação de enfermagem do último período do 

curso. As duas enfermeiras foram treinadas previamente para desempenhar os papéis da 

paciente simulada e sua acompanhante, enquanto a aluna de graduação forneceu suporte aos 

participantes. 

Nos fatores relacionados aos participantes, a simulação realística foi voltada para os 

profissionais de enfermagem dos hospitais do complexo universitário da UFRN. Para a 

intervenção educativa, as turmas eram compostas por, no máximo, 20 participantes. Desses, 03 

foram voluntários na execução dos cenários, sendo 01 para cada cenário, enquanto os demais 

ficaram na posição de observadores. Durante a execução dos cenários, os voluntários deveriam 

exercer o papel de enfermeiro ou técnico de enfermagem, a depender da função que 

desempenhavam na instituição de saúde em que trabalhavam.  

Considerando que os participantes já tinham tido contato com a temática abordada durante 

o seu processo formativo e em cursos de atualização, além de muitos deles desempenharem 

e/ou supervisionarem o processo transfusional na sua prática profissional, considerou-se que 

eles já apresentavam os elementos necessários para a tomada de decisão e para o atendimento 

de enfermagem exigido nos cenários.  

Os fatores relacionados às práticas educativas compreendem o terceiro componente. O 

estudo utilizou como práticas educativas a aprendizagem ativa, em que o aluno está inserido no 

cenário e desempenha o papel de um membro da equipe; e a aprendizagem colaborativa, na 

medida em que durante o debriefing todos os participantes e o facilitador trabalham em conjunto 

na resolução do problema e no processo decisório.  

O desenho dos cenários de simulação, quarto componente do modelo, abrange cinco 

subcomponentes descritos a seguir: objetivos, fidelidade, resolução de problemas, pistas e 

debriefing. Os objetivos definidos para a estratégia de ensino-aprendizagem foram: preparar os 

profissionais de enfermagem para atuar em todas as etapas do processo transfusional, de forma 

a garantir a segurança do paciente; preparar os profissionais de enfermagem para o 

reconhecimento e atendimento das reações transfusionais; avaliar a capacidade dos 

profissionais de enfermagem em administrar situações de estresse. 

Em relação à fidelidade, optou-se por utilizar atrizes, ao invés de manequins, pois para 

o processo transfusional, em todas as suas etapas, a interação humana, o diálogo, a comunicação 

e os aspectos éticos são componentes essenciais. Elas foram previamente treinadas e 

caracterizadas, com o auxílio de maquiagens e roupas apropriadas. 
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Nos hospitais do complexo universitário da UFRN, por não haver disponível um 

laboratório de habilidades, a execução dos cenários se deu em salas e anfiteatros previamente 

preparados de acordo com a necessidade de acomodação dos participantes, das atrizes e a 

inserção de materiais e insumos que pudessem favorecer a aprendizagem ativa, visando à 

fidelidade clínica e ao realismo da prática educativa. 

Os materiais que inicialmente compuseram os cenários foram: cama hospitalar, suporte 

para soro, mesa auxiliar, lençóis, travesseiro, roupa hospitalar de paciente, pulseira de 

identificação, placa de identificação do leito, caixa de descarte para material pérfuro-cortante, 

recipiente para descarte de lixo infectante, máscaras, luvas de procedimento, seringas de 05, 10 

e 20ml, agulhas, garrote, esparadrapo, pote de algodão, álcool a 70%, álcool em gel, bandeja, 

cuba rim, tubos de coleta de sangue, etiqueta adesiva para a identificação,  caneta, suporte para 

soro, materiais para verificação dos sinais vitais, soro fisiológico, soro glicosado, equipo 

macrogotas simples, equipo para hemocomponentes, cateter flexível intravenoso periférico, 

dispositivos de 2 vias, bolsas de sangue com o rótulo de identificação preenchido (as bolsas 

utilizadas estavam vencidas), ficha de notificação de reação transfusional, checklists impressos, 

pranchetas para os observadores.  

Também foi elaborado e disponibilizado um prontuário para o paciente simulado, 

contendo a prescrição médica, a solicitação de hemocomponentes preenchida, o formulário de 

anotações de enfermagem, o impresso para registro das transfusões e os exames subsidiários 

que poderiam ser consultados a qualquer momento. 

No primeiro cenário, que consistiu na coleta de exames para testes pré-transfusionais, 

foi previsto que o voluntário deveria puncionar uma veia da atriz para coletar amostras de 

sangue. Muito embora a avaliação desta habilidade técnica não ser o objetivo do cenário, optou-

se por se fazer dessa maneira para aumentar o grau de realismo e fidelidade. Para tanto, apesar 

de estarmos trabalhando com profissionais de enfermagem, tomou-se o cuidado de selecionar 

uma atriz com veias de grande calibre. 

Como o segundo e o terceiro cenário abordavam a administração de hemocomponentes 

e o atendimento às reações transfusionais, respectivamente, foi simulado um acesso periférico 

falso na atriz. Esse acesso foi conectado a um frasco vazio de soro, deixado cuidadosamente 

fora do campo de visão dos voluntários e observadores. Com isso, quando o voluntário 

conectava a unidade de hemocomponente no acesso periférico da paciente, o sangue escoava 

para esse dispositivo, fazendo parecer que ele efetivamente estava sendo infundido.  

As pistas utilizadas nos cenários elaborados estão descritas no quadro 02. 
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Quadro 02- Pistas utilizadas para o desenvolvimento dos cenários simulados no processo 

transfusional. 

Cenário Pistas 

Coleta de exames para 

testes pré-transfusionais 

- Exame laboratorial indicando anemia e plaquetopenia; 

- Presença de equimoses na paciente; 

- Solicitação de hemocomponentes preenchida pelo médico no 

prontuário da paciente; 

- Materiais e insumos disponíveis no cenário para coleta de 

sangue. 

Administração de 

hemocomponentes 

- Prescrição médica no prontuário do paciente sinalizando a 

instalação de concentrado de hemácias e concentrado de 

plaquetas por aférese; 

- No início do cenário, a unidade de concentrado de hemácias 

destinada a paciente é entregue no setor por um funcionário do 

banco de sangue; 

- Materiais e insumos disponíveis no cenário para proceder à 

instalação do sangue. 

Atendimento às reações 

transfusionais 

- Paciente apresenta sintomas como calafrios, tremores, agitação, 

dor abdominal e dor no local do acesso. 

- Paciente sinaliza que estava dormindo quando o profissional 

instalou a segunda unidade de concentrado de hemácias e que a 

acompanhante não estava com ela no momento da instalação. 

- A acompanhante sinaliza que a paciente começou a apresentar 

os sinais e sintomas logo após o início da segunda unidade de 

concentrado de hemácias. 

- Quando o voluntário verifica os sinais vitais do paciente, a 

facilitadora indica elevação da temperatura, hipotensão e 

aumento das frequências respiratória; 

- O concentrado de hemácias instalado não corresponde ao tipo 

sanguíneo ABO/Rh da paciente. O rótulo anexado a bolsa 

contém dados de outro paciente; 

- Ficha de notificação de reação transfusional disponível no 

cenário. 

 

O debriefing foi realizado após a execução dos três cenários, com os participantes 

dispostos em um círculo e em posse dos checklists preenchidos para guiar a discussão. Este 

momento foi propício para a problematização dos aspectos teóricos e técnicos, levantamento 

de falhas, correlação com a realidade e sugestão de melhores condutas. 
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Para a elaboração das perguntas utilizadas para a condução desta etapa, descritas na 

figura 1, foram utilizados os preceitos do Ciclo de Gibbs14 que sugere estágios para incentivar 

os participantes a organizar e estruturar o seu pensamento e reflexões. 

 

Figura 1- Questionamentos feitos aos participantes durante o debriefing, de acordo com os cinco 

estágios do ciclo de Gibbs.  

 

O último componente diz respeito aos fatores relacionados aos resultados esperados 

pelas atividades. O domínio cognitivo foi mensurado através de questionários (pré e pós- teste), 

com dez questões de múltipla escolha, aplicados antes e após a intervenção educativa com 

simulação realística; os domínios afetivo e psicomotor foram avaliados através dos roteiros de 

observação estruturados, do tipo checklist, elaborados para cada cenário; e a satisfação e 

autoconfiança foram verificadas através de um instrumento adaptado13.  

Ao verificar o nível de satisfação dos participantes com a estratégia de ensino-

aprendizagem, foi notável o predomínio de itens de concordância. De acordo com os dados do 

questionário, os participantes concordaram plenamente que a simulação ajudou no aprendizado 

(86,4%), foi útil (85,2%), interessante (84,6%), que gostariam de ter mais aulas com outros 

cenários/temas (84,6%) e que contribuiu para o ensino de conhecimentos e habilidades (80,5%). 

 

 

 

 

Emocional

- Como você se sentiu 
atendendo a paciente?

Descritivo

- Você poderia 
descrever o quadro 
clínico encontrado?

- Você poderia 
descrever o passo a 

passo da sua conduta?

Avaliativo

- Quais foram as ações 
positivas que você 

realizou?

Analítico

- O que você faria de 
diferente se pudesse 
retornar ao cenário?

Conclusivo

- O que você leva de 
aprendizado desta 

experiência para a sua 
prática profissional? 
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Tabela 1 - Satisfação dos profissionais de enfermagem frente a simulação realística como 

estratégia de ensino-aprendizagem no processo transfusional. Natal, RN, Brasil, 2017. (n=169) 

 

Itens 

Avaliação 

Concordo 

plenament

e (%) 

Concordo 

(%) 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

(%) 

Discordo 

(%) 

Metodologia interessante 84,6 14,8 0,6 - 

Simulação realística foi útil 85,2 14,8 - - 

Proporciona feedback imediato 71,6 27,2 1,2 - 

Contribuiu para o ensino do 

conhecimento e habilidades 
80,5 19,5 - - 

Desenvolvimento de aulas com outros 

cenários/temas 
84,6 15,4 - - 

Ajudou no aprendizado 86,4 13,6 - - 

Motivado ao realizar a simulação 63,3 30,2 5,3 1,2 

Carga horária satisfatória  53,3 36,7 3,6 5,3 

Me sinto capaz de realizar o 

procedimento em um manequim 
47,9 44,4 7,7 - 

Me sinto capaz de realizar o 

procedimento em uma situação real 
48,5 42,0 8,9 0,6 

Me sinto capaz de ensinar a outros 

colegas  
42,6 47,3 8,3 0,6 

Observar a realização do procedimento 

contribuiu para o aprendizado 
69,8 29,6 0,6 - 

O facilitador me ajudou a aprender o 

procedimento abordado  
79,9 20,1 - - 

Sinto-me satisfeito com a simulação 78,1 20,1 1,2 0,6 
Fonte: própria da pesquisa. 

Os domínios “Me sinto capaz de realizar o procedimento em uma situação real” e 

“Carga horária satisfatória” foram os únicos a serem avaliados com um discordo plenamente 

(1,2%), por esse motivo foi exclusa a coluna desta classificação. 

 

DISCUSSÃO 

Uma das potencialidades da simulação realística é aproveitar o erro como oportunidade 

de aprendizagem, além de favorecer a visualização, manipulação e interpretação de situações 

complexas. Neste caso especificamente, este potencial resulta da construção de cenários, 

envolvendo atores, que se assemelham a situações do cotidiano da prática transfusional.15 
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Na perspectiva da área de educação, os cenários simulados devem ser sequências 

didáticas que envolvem um conjunto de atividades sobre o mesmo conteúdo por gradual de 

dificuldade, prevendo a ordem em que as atividades são propostas, os conhecimentos prévios, 

o nível do estudante, a complexidade do conteúdo e a capacitação docente adequada.16-17 Torna-

se fundamental que os cenários tenham objetivos claros e que permitam aos participantes da 

simulação se aproximar ao máximo da realidade clínica, melhorar sua satisfação ao participar 

da vivência prática, bem como possibilitar a avaliação contínua de todo o processo envolvido.18 

Os cenários devem ser preparados previamente de modo a reproduzir da forma mais 

fidedigna as situações clínicas. Fidelidade e credibilidade dizem respeito ao grau em que a 

simulação se aproxima da realidade, sendo que à medida que aumenta a fidelidade, aumenta o 

realismo. O nível de fidelidade é determinado pelo ambiente, pelas ferramentas e recursos 

realizados.16 

Para a execução simulação realística na pesquisa, optou-se pela escolha de pacientes 

simulados, sendo duas enfermeiras devidamente caracterizadas e previamente treinadas para 

exercer o papel da paciente e sua acompanhante. O fato dessas profissionais já terem 

experienciado diversas situações reais pode ter contribuído como um aspecto facilitador à 

representação fidedigna. A utilização de pacientes simulados é defendida como padrão ouro 

devido ao baixo custo e por propiciar maior desenvolvimento das relações humanas, liderança 

e postura ética, ampliando as possibilidades e relações entre o real e o imaginário, enriquecendo 

o processo de ensino-aprendizagem.19 

Além do desenvolvimento dos cenários, o debriefing é uma etapa indispensável no 

processo de ensino simulado, funcionando como um processo de reflexão estruturado e 

orientado no qual os participantes avaliam ativamente seu desempenho cognitivo, afetivo e 

psicomotor dentro de um determinado contexto, o que auxilia na assimilação e consolidação do 

conhecimento para uma aprendizagem significativa16. 

Durante esta etapa deve ocorrer o feedback, processo em que a aprendizagem é 

esclarecida e traduzida em pontos essenciais para a reflexão e orientações para a prática futura. 

Ele deve acontecer em tempo real, se configurando como um componente importante para a 

formação e com grande impacto na prática clínica. Porém, muitos alunos referem não receber 

feedback adequado ou útil capaz de proporcionar mudanças no desenvolvimento das 

competências.20 Na pesquisa, 71,6% dos participantes da simulação realística acreditam que a 

estratégia proporcionou feedback imediato.  

Seguir um guia de debriefing estruturado pode auxiliar os facilitadores e, até mesmo, os 

alunos a melhorar o ambiente de aprendizagem e o desenvolvimento do julgamento clínico. No 
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estudo, utilizou-se os preceitos do Ciclo de Gibbs que sugere estágios para incentivar os 

participantes a organizar e estruturar o seu pensamento e reflexões. Os estágios compreendem: 

o estágio emocional, em que são trabalhados os sentimentos gerados na experiência; o 

descritivo, em que o participante é convidado a descrever o quadro clínico do paciente e como 

conduziu o atendimento; o avaliativo, em que é motivado a realizar a autoanálise e reconhecer 

as ações positivas efetuadas; o analítico, quando ele identifica o que faria de diferente se 

houvesse a oportunidade de retornar ao cenário; e por fim, o estágio conclusivo, em que a 

reflexão do participante sobre a sua experiência  e o aprendizado adquirido irão contribuir para 

a sua prática profissional.14 

Somados a esses aspectos, a simulação realística traz grandes contribuições ao processo 

de ensino-aprendizagem uma vez que gera satisfação ao aluno. Na pesquisa, verificou-se que 

78,1% dos participantes sentem-se plenamente satisfeitos com a simulação, o que corrobora 

com outros estudos.21-23 A resultância da satisfação dos estudantes é de grande relevância, pois 

está relacionada ao maior envolvimento do aluno e a um maior ânimo para a aprendizagem.24 

 Um estudo sobre os ganhos percebidos por estudantes de graduação em enfermagem 

com a simulação realística verificou um nível de satisfação alto com a estratégia de ensino-

aprendizagem. Segundo os alunos, isso se deve ao fato de que com simulação eles conseguem 

obter dados objetivos do seu desempenho, o que aumenta a consciência das reais capacidades 

e a percepção dos pontos positivos e negativos, contribuindo para uma postura ativa no seu 

processo de aprendizagem.25 

 Para potencializar a relação ensino-aprendizagem também é de grande importância a 

função e o preparo do facilitador. O facilitador é essencial para o sucesso da experiência 

educativa na medida em que conduz o processo de simulação, desde a construção do caso até a 

condução do debriefing, promovendo toda a estrutura necessária e apoio para que o processo 

de aprendizagem ocorra, incentivando o aluno a ser responsável pelo seu próprio aprendizado, 

a reconhecer seus erros e acertos e a realizar a autoanálise.14 

 

CONCLUSÃO 

No campo da Enfermagem, as opções pedagógicas adotadas refletem a ideologia do 

contexto em que se inserem, tendo por base uma concepção de como se quer que as pessoas 

aprendam e, a partir daí, sejam capazes de transformar a realidade. No estudo, a simulação 

realística foi a estratégia de ensino-aprendizagem de escolha para o treinamento de profissionais 

de enfermagem sobre o processo transfusional. 
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O processo de desenvolvimento da simulação foi iniciado através da concepção de 

cenários clínicos bem fundamentados. Para tanto, foram elaborados três cenários a partir do 

modelo proposto pela National League Nursing/Jeffries Simulations Framework (NLN/JSF), 

tendo como principal objetivo preparar os profissionais para atuar em todas as etapas do 

processo transfusional, de forma a garantir a segurança do paciente. 

Posteriormente à experiência da simulação, foi realizado o debriefing, momento de 

reflexão e discussão que se configura como o pilar de sustentação da aprendizagem na prática 

simulada. Os participantes puderam avaliar ativamente seu desempenho cognitivo, afetivo e 

psicomotor no contexto do processo transfusional, favorecendo a aprendizagem significativa. 

De modo geral, o nível de satisfação dos participantes com a simulação realística sobre 

o processo transfusional foi muito bom, na medida em que a estratégia ajudou no seu 

aprendizado e contribuiu para o ensino de conhecimentos e habilidades, sendo considerada 

interessante e útil pela grande maioria deles. Por outro lado, os domínios carga horária 

satisfatória, me sinto capaz de realizar o procedimento em um manequim, em uma situação real 

e ensinar a outros colegas obtiveram índices menores de concordância. 

A satisfação dos participantes em relação à estratégia de ensino-aprendizagem utilizada 

é de grande importância, pois converge na percepção de que eles se tornam mais motivados a 

aprender e a buscar novos conhecimentos, aplicando as competências adquiridas na prática 

clínica.  

Ainda que os resultados sejam majoritariamente positivos, a simulação realística ainda 

é pouco utilizada nas instituições formativas e, principalmente, nos serviços de saúde como 

recurso metodológico de escolha nos programas de educação permanente e continuada para os 

profissionais. Isso porque o desenvolvimento desse processo demanda tempo e investimentos, 

como o uso de simuladores, equipe técnica, capacitação dos docentes, materiais e insumos e 

espaço físico adequado. 

Como limitação do estudo, tem-se o fato da simulação realística não ter sido 

desenvolvida em laboratório de habilidades ou in situ, o que pode ter interferido na fidelidade 

clínica e no realismo da prática educativa. 

Espera-se que o estudo tenha contribuído para destacar a importância de se pensar a 

metodologia da simulação realística enquanto estratégia aplicável a ações de educação em 

saúde, desde cursos técnicos, graduação até o treinamento dos profissionais que se encontram 

em exercício na área da saúde.  

Os cenários aqui descritos podem ser reproduzidos para nortear alunos e profissionais no 

processo transfusional. É preciso que eles tenham uma formação adequada e um aprimoramento 
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contínuo para gerenciar o processo transfusional com a segurança e eficiência necessárias, de 

forma a minimizar significativamente os riscos do paciente que recebe transfusão e evitar danos. 
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5.3 ARTIGO 3 

 

Simulação realística como estratégia de ensino-aprendizagem no processo transfusional 

 

Objetivo: avaliar a simulação realística como estratégia de ensino na aquisição de 

conhecimentos no processo transfusional para profissionais de enfermagem. Método: estudo 

quase experimental, analítico, com abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 202 

profissionais. A coleta de dados ocorreu em três momentos: aplicação do pré-teste; realização 

da intervenção educativa e a aplicação do pós-teste. Foram realizadas análises descritivas, por 

meio dos cálculos das frequências absolutas e relativas, e análises inferenciais mediante 

aplicação dos testes estatísticos de McNemar, Wilcoxon e Mann-Whitney, com significância 

menor que 5%. Resultados: houve predomínio do sexo feminino (83,7%), casados (48,0) e 

técnicos de enfermagem (50,0%). Quanto aos acertos nas questões sobre o processo 

transfusional antes e após a intervenção com simulação realística, em todas as questões houve 

diferença entre o pré e pós-teste (p-valor < 0,001 cada). A média de acertos foi de 6,05 questões 

antes da intervenção e 9,32 após (p-valor < 0,001). Conclusão: os resultados apontaram que a 

aprendizagem cognitiva dos participantes da pesquisa aumentou significativamente após a 

realização da simulação realística. Desta forma, percebeu-se ser fundamental que as instituições 

de saúde garantam mecanismos para monitorar o nível adequado de conhecimento de suas 

equipes, visando a melhoria na qualidade da execução dos procedimentos. 

Descritores: Simulação; Profissionais de Enfermagem; Ensino; Conhecimento; Educação 

Continuada; Transfusão de Sangue. 

Descriptors: Simulation; Nurse Practitioners; Teaching; Knowledge; Education Continuing; 

Blood Transfusion. 

Descriptores: Simulación; Enfermeras Practicantes; Enseñanza; Conocimiento; Educación 

Continua; Transfusión Sanguínea. 
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Introdução 

O processo transfusional tem demonstrado papel relevante na área da saúde, uma vez 

que o uso de hemocomponentes oferece suporte a muitos tratamentos e procedimentos 

cirúrgicos. Porém, apesar de todos os avanços e do rigor no tocante à especificidade técnica e 

à legislação que envolvem o ciclo do sangue, esta terapêutica ainda apresenta riscos para o 

paciente, devendo ser realizada somente quando existe indicação precisa e quando os benefícios 

superarem os riscos(1-2). 

Por conter múltiplas etapas, é considerado de alta complexidade e exige conhecimento 

de toda a equipe multiprofissional envolvida. Dentro da equipe de saúde, a enfermagem se 

destaca como integrante ativo no processo, o que requer um preparo rigoroso em todas as suas 

etapas, que incluem a correta identificação do paciente e amostras, o adequado armazenamento 

e manejo dos hemocomponentes, os cuidados pré-transfusionais e o monitoramento do paciente 

antes e após o procedimento(3-4). 

Estudo realizado na área da hemoterapia aponta para a deficiência do conhecimento da 

equipe de enfermagem e a inadequação das condutas adotadas durante o processo 

transfusional(5). Estes dados são alarmantes e preocupam, tendo em vista que a falta de 

informação pode influenciar na atuação da equipe em relação às suas atribuições e na execução 

do procedimento, favorecendo a ocorrência de erros e minimizando a segurança transfusional(6). 

A atuação competente é requisito essencial dentro do processo transfusional, exigindo 

profissionais habilitados e capacitados para prevenir possíveis erros e complicações. 

Considerando a influência do treinamento e orientação sobre o conhecimento, a educação 

continuada e permanente nos serviços de saúde contribui sobremaneira para uma formação 

adequada e um aprimoramento contínuo dos profissionais envolvidos, de forma a garantir uma 
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melhoria na qualidade da execução dos procedimentos e consequente monitoramento da 

prática(5;7). 

Neste contexto, a simulação realística faz parte de uma nova possibilidade de ensino que 

vem sendo adotada pelas instituições formativas e de saúde para o ensino e aperfeiçoamento de 

acadêmicos e profissionais. Esta metodologia ativa de ensino-aprendizagem é destinada a 

proporcionar experiências de pacientes reais através de casos clínicos realizados de forma 

fictícia e segura, em cenários pré-definidos com auxílio de atores ou manequins. Esses cenários 

simulados estimulam o desenvolvimento de competências cognitivas, técnicas, atitudinais e 

afetivas, possibilitando a melhora do desempenho dos participantes a partir dos seus próprios 

erros(8-9). 

Diante da complexidade do processo transfusional e da sua relevância para a prática 

clínica, bem como do reconhecimento da simulação realística como uma potente estratégia de 

ensino-aprendizagem, o objetivo do estudo é avaliar a simulação realística como estratégia de 

ensino na aquisição de conhecimentos no processo transfusional para profissionais de 

enfermagem. 

 

Método 

Trata-se de um estudo quase experimental do tipo antes e depois, analítico, com 

abordagem quantitativa de tratamento e análise dos dados, realizado nos hospitais do complexo 

universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo eles: Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) e Hospital 

Universitário Ana Bezerra (HUAB). 

A amostra do estudo, selecionada por conveniência, foi composta por 202 profissionais, 

tendo como critérios de inclusão: profissionais de enfermagem que trabalhem em um dos três 

hospitais do complexo universitário da UFRN (HUOL, MEJC ou HUAB) e estar presente no 
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hospital durante a coleta de dados. Foram excluídos do estudo os profissionais que não 

concluíram todos os processos da coleta de dados.  

A coleta de dados, realizada no período de março a maio de 2017, foi executada em três 

momentos: aplicação do questionário do conhecimento (pré-teste); realização da intervenção 

educativa, tendo como estratégia de ensino a simulação realística; e a aplicação do questionário 

pós-teste.   

O questionário aplicado foi previamente validado por especialistas na área, sendo 

composto por dez questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada e apenas uma 

correta, abrangendo os aspectos da etapa pré-transfusional (5 questões), o ato transfusional (3 

questões) e reações transfusionais (2 questões). Além disso, de forma a traçar o perfil dos 

profissionais participantes da pesquisa, o questionário também contemplou dados de 

identificação, os aspectos profissionais e institucionais. 

Para a intervenção educativa, foram elaborados três cenários simulados (coleta de 

exames para testes pré-transfusionais, administração de hemocomponentes e atendimento às 

reações transfusionais). Foram formadas 11 turmas com, no máximo, vinte profissionais em 

cada uma, sendo o cenário planejado para ser executado por um voluntário. Inicialmente, foi 

realizado um briefing, onde orientações e informações sobre o uso dos materiais e insumos, 

manuseio do prontuário, interação com os atores, postura dos voluntários e observadores 

durante a execução dos cenários foram repassadas aos participantes. 

Após a execução dos cenários, foi realizado o debriefing, no qual os participantes, com 

o auxílio do facilitador, tiveram a oportunidade de refletir, discutir, encorajar-se e ter um retorno 

de sua performance na execução dos cenários. O objetivo desta etapa é promover um ambiente 

para assimilação e consolidação do conhecimento para uma aprendizagem significativa(10). 

Os dados coletados foram organizados em planilhas do software Microsoft Excel® 2010 

e analisados no software SPSS® versão 20.0. Foram realizadas análises descritivas, por meio 
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dos cálculos das frequências absolutas e relativas, e análises inferenciais mediante aplicação 

dos testes estatísticos de McNemar, Wilcoxon e Mann-Whitney, adotando nível de significância 

menor que 5%.  

O estudo obteve apreciação favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN com 

parecer número 1.709.004 (CAAE: 58511516.0.0000.5292), assegurando os princípios éticos e 

legais com respeito aos envolvidos na pesquisa de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional da Saúde. Aos sujeitos que aceitaram participar, foi empregado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

Resultados 

Dos 202 participantes da pesquisa, conforme os dados de caracterização pessoal, 

profissional e institucional apresentados na tabela 1, houve predomínio do sexo feminino, 

casados, técnicos de enfermagem e especialização como maior nível de escolaridade. A maioria 

relatou nunca administrar hemocomponentes e realizado atendimento a uma reação 

transfusional. Predominou o relato de ausência de capacitação na instituição sobre a temática, 

poucos se sentiam seguros em relação ao processo transfusional e se classificaram como pouco 

informados. Quanto à idade, variou de 21 a 63 anos, com média de 35,2 anos (desvio padrão–

DP=7,8 anos). A renda familiar mínima foi de 1 salário mínimo e máxima de 22, com média 

de 6,6 (DP=3,9). E o tempo de atuação em anos variou de menos de 1 ano até 35, sendo a média 

de 2,8 anos de atuação na instituição e DP=4,2. 
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Tabela 1 – Caracterização da identificação, aspectos profissionais e institucionais dos 

profissionais de enfermagem participantes da pesquisa. Natal, RN, Brasil, 2017 

Caracterização 
Total 

n % 

Sexo 
Feminino 169 83,7 

Masculino 33 16,3 

Estado civil 

Casado 97 48,0 

Solteiro 60 29,7 

União estável 27 13,4 

Divorciado 17 8,4 

Viúvo 1 0,5 

Instituição 

HUOL 99 49,0 

HUAB 59 29,2 

MEJC 44 21,8 

Categoria profissional 

Técnico de enfermagem 101 50,0 

Enfermeiro 95 47,0 

Auxiliar de enfermagem 6 3,0 

Escolaridade 

Ensino médio 52 25,7 

Graduação 51 25,2 

Especialização 93 46,0 

Mestrado 5 2,5 

Doutorado 1 0,5 

Frequência de 

administração de 

hemocomponente 

Semanalmente 23 11,4 

Mensalmente 40 19,8 

Anualmente 39 19,3 

Nunca 100 49,5 

Atendimento a reação 

transfusional 

Não 129 63,9 

Sim 56 27,7 

Não lembra 17 8,4 

Capacitação na 

instituição 

Não 138 68,3 

Sim 64 31,7 

Sente-se seguro 
Não 106 52,5 

Sim 96 47,5 

Classificação do 

conhecimento 

Muito bem informado 2 1,0 

Bem informado 79 39,1 

Pouco informado 114 56,4 

Mal informado 7 3,5 

Total 202 100,0 

 

Considerando a porcentagem de acertos nas questões sobre o processo transfusional 

antes e após a intervenção com simulação realística (tabela 2), verificou-se que em todas as 10 

questões houve diferença significante entre o pré e pós-teste (p-valor < 0,001 cada), havendo 
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melhoria do conhecimento após a realização da simulação, especialmente em relação ao tempo 

máximo de infusão, armazenamento e manuseio dos hemocomponentes e classificação das 

reações transfusionais imediatas e tardias. 

Tabela 2 – Porcentagem de acerto do conhecimento antes e após intervenção com simulação 

realística sobre o processo transfusional. Natal, RN, Brasil, 2017 

Questões do Conhecimento 
Pré-teste Pós-teste 

p-valor* 
n % n % 

Q1- Hemocomponentes x hemoderivados 137 67,8 179 88,6 <0,001 

Q2- Armazenamento e manuseio 23 11,4 148 73,3 <0,001 

Q3- Coleta para testes pré-transfusionais 170 84,2 200 99,0 <0,001 

Q4- Liberação de hemocomponentes 148 73,3 185 91,6 <0,001 

Q5- Tempo de temperatura ambiente  99 49,0 191 94,6 <0,001 

Q6- Cuidados de enfermagem transfusional 180 89,1 201 99,5 <0,001 

Q7- Tempo máximo de infusão 56 27,7 188 93,1 <0,001 

Q8- Tempo de acompanhamento beira-leito 142 70,3 199 98,5 <0,001 

Q9- Reações transfusionais imediatas e tardias 84 41,6 189 93,6 <0,001 

Q10- Conduta de enfermagem frente à RT 184 91,1 202 100,0 <0,001 

*Teste de McNemar 

Na tabela 3 pode-se verificar a distribuição das médias de acertos dos participantes por 

etapa do processo transfusional, antes e após a intervenção, considerando o número de questões. 

A média de acertos foi de 6,05 questões antes da intervenção e chegou a 9,32 após (p-valor < 

0,001), sendo constatada diferença significante em todas as etapas do processo, no pré e pós-

teste, com melhoria do conhecimento após a simulação. 

Tabela 3 – Média de acerto do conhecimento nas etapas do processo transfusional antes e após 

intervenção com simulação realística como estratégia de ensino. Natal, RN, Brasil, 2017 

Etapa Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
p-

valor* 

Pré-transfusional 
Pré-teste 2,86 0,985 0 5 

<0,001 
Pós-teste 4,47 0,734 2 5 

Transfusional 
Pré-teste 1,87 0,755 0 3 

<0,001 
Pós-teste 2,91 0,303 1 3 

Pós-transfusional 
Pré-teste 1,33 0,575 0 2 

<0,001 
Pós-teste 1,94 0,246 1 2 

Somatório geral 
Pré-teste 6,05 1,570 1 10 

<0,001 
Pós-teste 9,32 0,940 5 10 

*Teste de Wilcoxon 
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Considerando a associação entre sentir-se seguro e o conhecimento prévio antes da 

intervenção, destaca-se que os que se sentem mais seguros apresentaram média maior de acertos 

no pré-teste (6,3 questões) comparado com os que afirmaram não se sentir seguro para 

realização do processo transfusional (5,8 questões), sendo esta relação significante (teste de 

Mann-WhitneyU p-valor =0,033). 

 

Discussão 

O processo transfusional é complexo e exige competências específicas para que seja 

realizado com o máximo de segurança, necessitando de profissionais capacitados e com 

conhecimento adequado sobre os cuidados que o norteiam e as possíveis complicações que 

podem ser acarretadas para o paciente(7;11). 

Os profissionais de enfermagem, em grande parte dos serviços de saúde, detêm a 

responsabilidade pela administração de hemocomponentes e a fazem com grande frequência 

(3;12). Porém, quanto à frequência de administração de hemocomponentes, a presente pesquisa 

demostrou que a maioria dos profissionais relata nunca realizar esse procedimento na prática 

clínica. 

Este dado justifica-se pelo fato de que no Hospital Universitário Onofre Lopes, que 

dentre as instituições de saúde abordadas no estudo é o que mais realiza transfusões sanguíneas, 

cerca de 300 transfusões por mês, os funcionários da unidade transfusional são responsáveis 

por selecionar e instalar os hemocomponentes na maioria dos setores. Já a responsabilidade do 

acompanhamento da transfusão e a monitorização do paciente são compartilhadas com a equipe 

de enfermagem nas unidades de internação. 

Em relação à segurança em executar o procedimento, mais da metade dos profissionais 

afirmaram que não se sentem seguros (52,5%), talvez por não realizarem o procedimento com 

frequência. Esse resultado vai de encontro a outras pesquisas que identificaram que 92,8%(5) e 
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69%(3) dos profissionais de enfermagem se dizem seguros para realizar o processo transfusional. 

É importante salientar que o fato de sentir-se seguro não implica estar devidamente esclarecido 

e preparado, pois a carência de informação pode levar a menor consideração de riscos e 

complexidade do cuidado. Todavia, na presente pesquisa, os profissionais que sentem-se mais 

seguros apresentaram uma média maior de acertos no pré-teste. 

Quando solicitados a classificar o seu conhecimento sobre processo transfusional, a 

maioria afirmou que estava pouco informada, o que corrobora os dados de um estudo realizado 

em um hospital de ensino do Paraná em que 58% dos participantes também responderam estar 

pouco informados sobre a temática(12). No Brasil, os cursos técnicos e de graduação em 

enfermagem, com raras exceções, não tem nos seus currículos a disciplina de hemoterapia, 

desse modo, podem realmente não estar capacitando adequadamente os futuros profissionais 

para o enfrentamento dessas questões(13). 

No Ceará, uma pesquisa realizada com graduandos do último semestre do curso de 

Enfermagem relatou que a abordagem do tema é ministrada superficialmente através de aulas 

explicativas, na maioria das vezes, teóricas. Os discentes apontam a necessidade de 

intensificação das discussões sobre o assunto durante o curso com abordagem direta e 

aprofundada(14). Vale salientar que a oferta desses conhecimentos deve começar ainda na 

formação e continuar em cursos de pós-graduação, extensão e em programas de educação 

continuada e permanentes nas instituições de saúde(7). Porém, isso acaba não ocorrendo na 

prática, levando a uma deficiência do conhecimento e a inadequação de condutas adotadas que 

podem comprometer a segurança transfusional. 

No diz respeito à capacitação, 68,3% dos profissionais afirmaram que não realizaram 

capacitação em hemoterapia na instituição em que trabalham. Outros estudos também 

apresentam este panorama e enfatizaram a necessidade de se investir em treinamentos e 

atualizações como compromisso pessoal do enfermeiro e das organizações empregadoras por 
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meio da formação de uma rede de conhecimento permanente, tendo em vista que a formação 

acadêmica não garante a renovação da prática(6;12). 

Dentre as dez questões que compõe o questionário do conhecimento, a questão dois, que 

diz respeito ao armazenamento e manuseio dos hemocomponentes, apresentou menor 

porcentagem de acerto no pré-teste. É relevante que os profissionais conheçam os cuidados e 

as precauções necessárias para a conservação e armazenamento apropriado dos 

hemocomponentes, de forma a garantir a preservação de suas características terapêuticas. A 

falta de conhecimento sobre essas medidas, como foi demostrado no estudo, pode ocasionar 

perdas ou, até mesmo danos aos pacientes(15-16). 

 Em contrapartida, a questão que obteve maior índice de acertos no pré-teste foi a questão 

10 (91,1%), que trata sobre a conduta de enfermagem frente a uma reação transfusional, apesar 

de 63,9% dos participantes terem relatado que nunca participaram de um atendimento a uma 

reação transfusional. No pós-teste, após a intervenção educativa com a simulação realística, a 

questão foi a única que apresentou índice de acerto de 100%. Esse dado é importante, pois 

embora a maior parte das transfusões seja realizada por funcionários da agência transfusional, 

a partir do momento que o procedimento se inicia, a equipe de enfermagem passa a 

supervisionar e monitorar qualquer incidente relacionado ao processo. 

 Esses dados são semelhantes a um estudo realizado com profissionais de uma Unidade 

de Terapia Intensiva, no qual todos afirmaram conhecer os procedimentos que deviam ser 

realizados caso um paciente apresentasse reações adversas(3).  A equipe de enfermagem 

necessita ter o conhecimento sobre as possíveis intercorrências e a identificar precocemente os 

sinais e sintomas, pois isso poderá determinar o tipo de reação transfusional e a tomada de 

decisão para a conduta terapêutica(17).  

A questão sete, que aborda o tempo máximo de infusão de hemocomponentes, foi a que 

apresentou maiores índices de acertos no pós-teste (93,1%), se comparado com o pré-teste 
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(27,7%), sendo essa relação estatisticamente significante. O tempo de transfusão de 

hemocomponentes é um dos processos cruciais para a segurança transfusional, pois caso sejam 

ultrapassadas as quatro horas, que é o tempo máximo de transfusão preconizado, o 

hemocomponente perde suas propriedades pela exposição à temperatura não controlada, 

podendo acarretar a elevação do risco para crescimento bacteriano(6;16;18).  

Com relação à aprendizagem cognitiva dos profissionais de enfermagem obtida 

mediante comparação de escores do pré e pós-teste, verifica-se que houve diferença 

estatisticamente significativa (p=0,001) no índice de acertos, ou seja, a aprendizagem melhorou 

após a realização da intervenção educativa com simulação realística. Um estudo realizado em 

Portugal envolvendo simulação também apresentou aumento gradual nas pontuações do pré e 

pós-teste. Porém, o curso contou com a associação de simulações online realizadas em 

computador e em laboratório, o que contribuiu para o aumento da aprendizagem de forma 

significativa. Verificou-se que a simulação em laboratório analisada isoladamente não 

repercutiu significativamente no desempenho dos alunos, o que demostra a importância da 

associação de ferramentas e estratégias de ensino(19). 

 Uma revisão de literatura sobre as possibilidades da simulação realística aplicada ao 

aprendizado na área da saúde concluiu que ela se apresenta como recurso didático capaz de 

produzir aprendizado significativo(20). Através da metodologia, o participante desenvolve 

competências em um ambiente onde o erro é permitido, ajustando falhas e o aprimoramento 

profissional diante das várias situações que lhe são apresentadas, sem risco à integridade do 

paciente(20-21).  

 Esta experiência faz com que o profissional identifique seus erros e acertos, moldando 

e embasando seus saberes no campo do conhecimento de enfermagem, de suas habilidades 

técnicas e da aplicação de conceitos éticos. Por conseguinte, a expectativa é que haja uma 
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redução de falhas, pois os profissionais, ao terem a oportunidade de aperfeiçoamento em um 

ambiente simulado, se tornarão mais hábeis e seguros, o que agregará qualidade ao cuidado(19). 

 

Conclusão 

De acordo com dos dados obtidos, verificou-se que a aprendizagem cognitiva dos 

participantes da pesquisa aumentou significativamente após a realização da simulação 

realística. A melhoria do conhecimento entre o pré e o pós-teste ficou evidenciada em todas as 

questões e nas etapas do processo, mas principalmente nas que tratavam sobre o tempo máximo 

de infusão, o armazenamento e manuseio dos hemocomponentes e classificação das reações 

transfusionais imediatas e tardias. 

Uma equipe com nível adequado de conhecimento é essencial para um sistema seguro, 

sendo fundamental garantir mecanismos para monitorar esse conhecimento. As instituições de 

saúde devem assumir o compromisso de realizar capacitações e treinamentos que desenvolvam 

competências dos profissionais, além da aplicação de instrumentos de avaliação 

periodicamente, visando a melhoria na qualidade da execução dos procedimentos. 

É válido considerar as metodologias ativas enquanto possibilidade para a construção de 

novas formas de operar os programas de educação continuada e permanente desenvolvidos 

pelas instituições de saúde como forma de superação dos modelos tradicionais de ensino. A 

simulação realística vem ganhando cada vez mais espaço no rol das metodologias ativas, ao 

passo que contribui para a aquisição de conhecimentos e habilidades, podendo refletir um 

melhor desempenho dos participantes, além de gerar satisfação e motivação. 

A simulação é um trabalho inovador, possível e desafiador às instituições de saúde que 

visem aplicá-la a seus colaboradores. Ainda que os resultados sejam comprovadamente 

positivos, ela ainda é pouco utilizada como recurso metodológico de escolha e muito disso se 
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deve ao fato dos custos, do tempo necessário para elaborar e desenvolver os cenários e a 

aceitação da necessidade de readequação do conteúdo por parte dos docentes. 

A expectativa é que a atividade educativa possa ser replicada em outros cenários e 

realidades, tendo em vista que o ato de planejar e implementar qualquer iniciativa para melhorar 

a segurança do paciente deve ser um objetivo de todas as instituições formativas e de saúde 

para diminuir os inúmeros danos causados por uma prática insegura. 
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6. CONCLUSÃO 

O processo transfusional, uma prática comum e frequentemente realizada na rotina da 

enfermagem, é considerado de alta complexidade e, portanto, necessita de profissionais 

devidamente capacitados e providos de conhecimentos técnicos científicos de modo a 

desempenhar uma assistência de qualidade e minimizar os riscos e complicações. Por se tratar 

de uma área de conhecimento específico, com a carência de formação de recursos humanos e a 

escassez de cursos que abordem essa temática, promover treinamentos e estratégias de 

formação continuada na área da hemoterapia, com medidas que devem ser progressivamente 

avaliadas, consiste em um grande desafio. 

 É indispensável avaliar se a equipe de enfermagem está capacitada a atender os 

pacientes antes, durante e após a transfusão, de forma adequada, para que o processo possa 

ocorrer dentro dos padrões estabelecidos. Para tanto, foi necessário construir e validar um 

instrumento que pudesse gerar boas medidas. 

Foi elaborado um questionário do conhecimento, composto por dez questões de múltipla 

escolha, que contemplou passos importantes do processo transfusional. Posteriormente, ele foi 

avaliado por 12 juízes especialistas a partir de nove requisitos. Todas as questões, com exceção 

da questão oito, que aborda o tempo obrigatório de acompanhamento da transfusão beira-leito, 

apresentaram nível de concordância entre os juízes acima de 90%. Das 11 sugestões apontadas, 

apenas duas não foram acatadas. 

De forma global, o instrumento apresentou evidências de validade satisfatória (IVC – 

0,95; Kappa - 0,83). Além de ter sido utilizado na pesquisa para avaliar o conhecimento dos 

profissionais de enfermagem no processo transfusional, a expectativa é que o questionário 

validado seja divulgado e possa ser utilizado por outros serviços de saúde para apoiar 

capacitações e programas de educação continuada no âmbito da hemoterapia, como também 

pelas instituições formadoras para avaliar seus alunos, seja em laboratório de habilidades ou na 

prática clínica. 

O instrumento foi aplicado aos participantes da pesquisa em dois momentos: antes (pré-

teste) e após (pós-teste) a simulação realística como estratégia de ensino aprendizagem. O 

processo de desenvolvimento da simulação realística foi iniciado através da concepção de 

cenários clínicos bem fundamentados. Foram elaborados três cenários (coleta de amostras para 

testes pré-transfusionais; administração de hemocomponentes; atendimento às reações 

transfusionais)  a partir do modelo proposto pela National League Nursing/Jeffries Simulations 

Framework (NLN/JSF), tendo como principal objetivo preparar os profissionais para atuar em 

todas as etapas do processo transfusional, de forma a garantir a segurança do paciente. 
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Participaram da intervenção educativa 202 profissionais de enfermagem, sendo 

verificado que a aprendizagem aumentou significativamente após a realização da simulação 

realística. A melhoria do conhecimento entre o pré e o pós-teste ficou evidenciada em todas as 

questões e nas etapas do processo, mas principalmente nas que tratavam sobre o tempo máximo 

de infusão, o armazenamento e manuseio dos hemocomponentes e classificação das reações 

transfusionais imediatas e tardias. Com isso, optou-se por rejeitar a hipótese nula e aceitar a 

alternativa em que o conhecimento dos profissionais sobre o processo transfusional é 

significativamente melhor após a intervenção com simulação realística como estratégia de 

ensino 

De modo geral, o nível de satisfação dos participantes com a simulação realística sobre 

o processo transfusional foi muito bom, na medida em que a estratégia ajudou no seu 

aprendizado e contribuiu para o ensino de conhecimentos e habilidades, sendo considerada 

interessante e útil pela grande maioria deles. Por outro lado, os domínios carga horária 

satisfatória, me sinto capaz de realizar o procedimento em um manequim, em uma situação real 

e ensinar a outros colegas obtiveram índices menores de concordância. 

A satisfação dos participantes em relação à estratégia de ensino-aprendizagem utilizada 

é de grande importância, pois converge na percepção de que eles se tornam mais motivados a 

aprender e a buscar novos conhecimentos, aplicando as competências adquiridas na prática 

clínica. 

Ainda que os resultados sejam majoritariamente positivos, a simulação realística ainda 

é pouco utilizada nas instituições formativas e, principalmente, nos serviços de saúde como 

recurso metodológico de escolha nos programas de educação permanente e continuada para os 

profissionais. Isso porque o desenvolvimento desse processo demanda tempo e investimentos, 

como o uso de simuladores, equipe técnica, capacitação dos docentes, materiais e insumos e 

espaço físico adequado. 

Como limitações do estudo, tem-se: 

 Como o processo transfusional envolve muitas etapas, compilar todas as 

informações importantes em dez questões de múltipla escolha foi desafiador. Porém, era 

necessário que o questionário elaborado fosse conciso, claro e compreensível para que fosse 

aplicado em um curto período de tempo. 

  Dificuldade das instituições de saúde em liberar os profissionais no horário de 

trabalho para participar da intervenção educativa devido ao número reduzido do quadro de 

funcionários. 
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 O fato da simulação realística não ter sido desenvolvida em laboratório de 

habilidades ou in situ, o que pode ter interferido na fidelidade clínica e no realismo da prática 

educativa. 

 A não verificação das habilidades dos profissionais devido ao tempo reduzido 

da coleta de dados 

 Espera-se que o estudo tenha contribuído para destacar a importância de se pensar a 

metodologia da simulação realística enquanto estratégia aplicável a ações de educação em 

saúde, desde cursos técnicos, graduação até o treinamento dos profissionais que se encontram 

em exercício na área da saúde. 

Os cenários aqui descritos podem ser reproduzidos para nortear alunos e profissionais 

no processo transfusional. É preciso que eles tenham uma formação adequada e um 

aprimoramento contínuo para gerenciar o processo transfusional com a segurança e eficiência 

necessárias, de forma a minimizar significativamente os riscos do paciente que recebe 

transfusão e evitar danos. 
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE AOS JUÍZES DA PESQUISA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

CARTA CONVITE AOS JUÍZES DA PESQUISA 

Aos avaliadores, 

Gostaríamos de convidá-los a compor o Corpo de Juízes destinado a avaliar os 

instrumentos (questionário e check lists) para verificar os conhecimentos e as habilidades 

referentes aos procedimentos envolvidos na terapia transfusional (coleta de amostras para testes 

pré-transfusionais; administração de hemocomponentes e atendimento de enfermagem nas reações 

transfusionais) de alunos da graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte e de profissionais de enfermagem que trabalham no Complexo Universitário (Hospital 

Universitário Onofre Lopes, Maternidade Escola Januário Cicco e Hospital Ana Bezerra). Dessa 

forma, solicitamos a sua colaboração na leitura e apreciação dos instrumentos. 

A avaliação deste material compõe uma das etapas dos projetos de pesquisa a nível de 

doutorado intitulados: “Avaliação de estratégias de ensino-aprendizagem para profissionais de 

saúde” e “Avaliação de estratégias de ensino-aprendizagem na aquisição de conhecimentos e 

habilidades em Enfermagem”. Os projetos obtiveram parecer favorável do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL) e do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN; Número do parecer: 

1.314.743/2015), respectivamente.  Ambos estão sendo desenvolvidos pela doutoranda Manuela 

Pinto Tibúrcio, sob a orientação do Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres. 

Caso nos honre com a sua participação para compor o quadro de juízes, o material será 

disponibilizado através da plataforma formulários google e deverá ser avaliado em 10 dias a contar 

da data de recebimento dos instrumentos. Gostaríamos de ressaltar que os instrumentos deverão 

ser mantidos em completo sigilo, pois posteriormente serão aplicados, o que constitui a segunda 

etapa da pesquisa. 

Na certeza de contarmos com a sua compreensão e empenho, agradecemos 

antecipadamente. 
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APÊNDICE B – TCLE PARA JUÍZES DA PESQUISA 

 

 
EMPRESA BRASILEIRA DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES GERÊNCIA DE 

ENSINO E PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
“AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA JUÍZES 

DA PESQUISA” 

Caro(a) juiz/especialista,  

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: “AVALIAÇÃO DE 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE” que tem como pesquisadora responsável Manuela Pinto Tibúrcio. 

 Justificativa e objetivos da pesquisa: Esta pesquisa pretende avaliar a efetividade de 

duas estratégias de ensino aprendizagem em profissionais que trabalham no Hospital 

Universitário Onofre Lopes, são elas: curso de Ensino a distância (EaD), seguida de simulação 

por meio de manequim de média fidelidade e uso de atores. Trata-se de uma pesquisa relevante, 

pois busca investigar a influência de diferentes estratégias de ensino-aprendizagem na aquisição 

de conhecimentos e habilidades, além da tomada de decisão e raciocínio clínico, que é de suma 

importância dentro do processo de trabalho dos profissionais de saúde que atuam na assistência 

a pacientes em diversas situações clínicas. 

 Em caso de aceite, você irá participar da etapa de validação dos instrumentos da 

pesquisa e/ou validação do curso a distância. Você deverá preencher um instrumento de 

caracterização com variáveis sociodemográficas e dois instrumentos para avaliação, são eles: 

questionário de conhecimentos e checklist das habilidades. Caso você tenha sido selecionado 

para validação do curso EaD, você terá acesso a todo o conteúdo, vídeos, jogos, ilustrações e 

login e senha para acesso ao curso na plataforma digital e receberá um instrumento para 

avaliação do conteúdo e da aparência do curso. Para tanto, será entregue um roteiro com todos 

os critérios e instruções para avaliação, via on-line ou presencial, a depender da localização 

geográfica. Você gastará cerca 03h para validar os instrumentos. 

 Desconfortos e riscos: Os riscos associados à participação neste estudo são mínimos, 

uma vez que a participação dos juízes da pesquisa será apenas no preenchimento e avaliação 

dos instrumentos de coleta de dados e sem a realização de procedimentos invasivos. Você pode 

se recusar a responder as perguntas que porventura lhe cause constrangimento de qualquer 

natureza. As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão a privacidade do 

profissional, o sigilo absoluto acerca das informações recebidas e da sua identidade por parte 

do pesquisador.  

 Benefícios: Esses instrumentos e o curso, após validação, serão uma ferramenta 

importante de avaliação dos conhecimentos e habilidades dos profissionais de saúde, na 

conciliação da teoria e pratica, bem como serão disponibilizados para uso por instituições de 

ensino e serviços de saúde. 

 Participação voluntária: Sua participação neste estudo é totalmente voluntária. Você 

tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

 Confidencialidade do estudo: Os registros da sua participação neste estudo serão 

mantidos em sigilo. Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

1/2 
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lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável da pesquisa no 

Departamento de Enfermagem da UFRN, por um período de 5 anos. 

 Forma de acompanhamento: Durante e após o término da pesquisa você receberá toda 

assistência e acompanhamento por parte da equipe, podendo entrar em contato com o 

pesquisador responsável Manuela Pinto Tibúrcio através do telefone (84) 3342-9721 no Núcleo 

de Hematologia e Hemoterapia da UFRN, localizado na Av. Nilo Peçanha, n. 619A, 

Petrópolis/Natal. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 

será indenizado e lhe será assegurada toda a assistência necessária pelo pesquisador. 

 Ressarcimento de despesas: Gastos inerentes à sua participação na pesquisa terá 

ressarcimento, caso solicite.  

 Comitê de Ética: Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em 

contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-

5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – 

Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. Este 

documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora 

responsável Manuela Pinto Tibúrcio. 

 Desde já agradecemos a sua atenção e colaboração em participar voluntariamente do 

estudo, e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento.  

 

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, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE”, 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 “AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM PARA PROFISSIONAIS PARA DE SAÚDE”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente 

e direitos que foram esclarecidos e 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 

participante 

2/2 
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO NO 

PROCESSO TRANSFUSIONAL PARA ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM  PARA AVALIAÇÃO DOS JUÍZES DA PESQUISA ENVIADO VIA 

FOMULÁRIO GOOGLE 

 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO NO PROCESSO 

TRANSFUSIONAL PARA ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM  

 

 

Prezado (a) juiz (a), 

 

Esse estudo trata-se de uma pesquisa de doutorado, vinculada ao Programa de Pós 

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que 

tem como objetivo avaliar a efetividade de estratégias de ensino aprendizagem para 

profissionais e acadêmicos da área da saúde. 

Nesta primeira etapa do projeto, você foi selecionado(a) para validar um questionário 

do conhecimento composto por 10 questões envolvendo os procedimentos  da terapia 

transfusional (coleta de exames para testes pré-transfusionais, administração de 

hemocomponentes e atendimento de enfermagem nas reações transfusionais), com base na 

Portaria N°158/2016, que redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos.  

Por reconhecermos ser um especialista no assunto, por trabalhar na área de hemoterapia 

ou por ensinar/publicar nessa temática, você poderá julgar a representatividade e relevância das 

questões abordadas neste instrumento, a fim de torná-lo confiável, preciso e utilizável para a 

avaliação do conhecimento de acadêmicos e profissionais de enfermagem na terapia 

transfusional. 

Informamos que o processo de avaliação desse instrumento dura, em média, 30 minutos 

e não é possível fazê-lo em partes. Uma vez iniciada a avaliação, você deverá ir até o fim, caso 

contrário, as respostas das questões previamente respondidas serão perdidas. 

Dessa forma, solicitamos a sua contribuição na validação desse instrumento.  

Desde já agradecemos a sua participação. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS JUIZES 

 

1. Perfil dos juízes:  

 

1.1 Sexo: (   ) Feminino     (   ) Masculino 

1.2 Instituição em que trabalha: 

1.3 Idade: _____ anos 

1.4 Formação profissional: (    ) Enfermeiro (    ) Médico  (     ) Biólogo (     ) 

                                               (    ) Biomédico  (    ) Bioquímico 

1.5 Qualificação profissional: 
(   ) Especialização                          (   )Residência               (   ) Mestrado                                   

(   ) Doutorado 

1.6 Tempo de experiência:  

Na assistência: ________ em anos 

Na hemoterapia:________ em anos 

Na docência: _______ em anos 
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INSTRUÇÕES AOS JUIZES 

 

Para validar o questionário do conhecimento, você deverá avaliar as questões de acordo 

com dez (10) requisitos em “adequado”, “adequado com alterações” ou “inadequado”. Em caso 

de concordância com alterações ou discordância acerca do(s) aspecto(s) abordado(s), deverão 

ser listados os motivos das inadequações e/ou sugestões a fim de que adequar o item avaliado.  

Conheça os requisitos propostos por Pasquali: 

 

Em seguida, você deve preencher a avaliação da qualidade do questionário de acordo 

com uma escala que varia de 1 (mais baixa possível) a 10 (qualidade mais alta possível).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N REQUISITOS 

ANALISADOS 
CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1 Utilidade / 

pertinência 

O conteúdo é relevante e atende à finalidade relativa ao objetivo 

proposto. 

2 Consistência O conteúdo apresenta profundidade suficiente para a compreensão 

da temática. 

3 Clareza  Explicitado de forma clara, simples e inequívoca. 

4 Objetividade Permite resposta pontual. 

5 Simplicidade O conteúdo expressa uma única ideia. 

6 Exequível A unidade é aplicável. 

7 Atualização Os conteúdos seguem as práticas baseadas em evidência mais 

atuais. 

8 Vocabulário Palavras escolhidas corretamente e sem gerar ambiguidades. 

9 Precisão  Cada item de avaliação é distinto dos demais, não se confundem. 

10 Sequência 

instrucional dos 

tópicos 

A sequência dos conteúdos se mostra de forma coerente e em 

ordem de execução/aprendizado correta. 
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QUESTIONÁRIO DO CONHECIMENTO ACERCA DA TERAPIA TRANSFUSIONAL PARA ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 

QUESTÕES SOBRE A TERAPIA TRANSFUSIONAL A AA I 

Código dos requisitos 

“adequados com 

alterações ou 

“inadequados” 

Motivo(s) e/ou 

sugestão(ões) 

para as 

inadequações 

1- Sobre os hemocomponentes e hemoderivados, marque a opção correta: 

a) Hemocomponentes são fabricados em escala industrial a partir do fracionamento do plasma. 

b) Hemoderivados obtidos são a partir de sangue total por meio de processos físicos. 

c) São hemoderivados: crioprecitado, albumina, imunoglobulina e fatores de coagulação. 

d) São hemocomponentes: concentrado de hemácias, concentrado de hemácias, plasma fresco congelado, 

concentrado de plaquetas e Crioprecipitado. 

     

2- Os hemocomponentes possuem diferentes formas de armazenamento e manuseio, de forma a garantir a 

preservação de suas características terapêuticas. Assinale a alternativa correta em relação aos cuidados com os 

hemocomponentes: 

a) Recomenda-se o aquecimento do concentrado de hemácias antes da transfusão a fim de se evitar hipotermia 

do paciente. 

b) Após descongelado, o crioprecipitado deve ser administrado dentro do prazo máximo de 4 horas.  

c) Os componentes plaquetários devem ser transfundidos, no máximo, até 24 horas depois de saírem do 

agitador contínuo de plaquetas, preconizando-se a agitação antes do uso.  

d) O plasma fresco após descongelado, se na impossibilidade de transfusão imediata, deve ser recongelado.   

     

3- De acordo com a portaria Nº158, de fevereiro/2016, que redefine o Regulamento Técnico de procedimentos 

hemoterápicos, as amostras de sangue para testes transfusionais devem ser rotuladas no momento da coleta 

com os seguintes dados: 

a)  Siglas do nome do receptor e data 

b) Nome completo do receptor, sem abreviaturas, seu número de identificação, data da coleta e assinatura do 

coletador 

c) Nome completo do receptor, seu número de identificação e data da coleta 

d) Nome do receptor, sendo permitido apenas um sobrenome abreviado, e seu número de identificação. 

     

4- Sobre a liberação do sangue para a transfusão, de acordo do a portaria nº158, marque a alternativa correta: 

a) Dentre todos os hemocomponentes, o concentrado de hemácias é o único que necessita ter um rótulo ou 

etiqueta fixada a bolsa para liberação. 

b) No rótulo ou etiqueta devem constar dados apenas do receptor: nome completo, enfermaria ou leito que se 

encontra, registro na instituição e tipagem sanguínea ABO e Rh. 

c) Antes da liberação para transfusão, aspecto do hemocomponente deve ser avaliado: coloração, integridade 

do sistema, a presença de hemólise e coágulos e data de validade. 

d) Assim que a transfusão for iniciada, o rótulo ou etiqueta deve ser retirado da bolsa e fixado no prontuário 

do paciente. 

     

5- Antes do início da transfusão, os componentes eritrocitários não deverão permanecer por temperatura ambiente 

por mais de: 
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a) 15 minutos 

b) 1 hora 

c) 30 minutos 

d) 45 minutos 

6- Dentre os cuidados de enfermagem envolvidos na terapia transfusional, marque a alternativa correta: 

a) Nos primeiros minutos da transfusão, o gotejamento deve ser rápido. 

b) A única solução que pode ter infusão paralela com o sangue é o soro glicosado a 5%. 

c) O hemocomponente deve ser conectado em um equipo macrogotas. 

d) Os sinais vitais devem ser verificados, pelo menos, imediatamente antes do início e após o término da 

infusão. 

     

7- Durante o período de transfusão, um profissional de enfermagem preparado deverá ficar observando o tempo de 

infusão de cada bolsa prescrita. Este tempo não deverá exceder: 

a) 2 horas 

b) 3 horas 

c) 4 horas 

d) 5 horas 

     

8- De acordo com a portaria Nº158, o rigor técnico nos procedimentos durante a transfusão sanguínea visa 

minimizar reações adversas, assegurando a qualidade da assistência e a segurança do paciente. O tempo que é 

obrigatório ao acompanhamento transfusional para identificação precoce de rações transfusionais é o de: 

     a)  5 minutos.  

     b) 10 minutos.  

     c) 15 minutos.  

     d) 20 minutos.  

     

9- As reações transfusionais podem ser classificadas como imediatas e/ou tardias. O tempo necessário para 

identificar uma reação imediata é: 

a) Durante a transfusão ou até 24h após a transfusão. 

b) Durante a transfusão ou até 12h após a transfusão. 

c) Até 48h após a transfusão 

d) Durante a transfusão ou até 8h após a transfusão 

     

10- Frente a uma suspeita de reação transfusão de reação transfusional, o profissional de enfermagem deve 

adotar a conduta imediata de: 

a) Chamar o médico e aguardar conduta. 

b) Suspender a transfusão sanguínea imediatamente, assistir prontamente o paciente, e comunicar ao serviço 

de hemoterapia. 

c) Manter a transfusão sanguínea para observar atentamente qualquer sinal de reação transfusional mais 

evidente. 

d) Notificar o serviso de hemoterapia e coletar uma amostra de 10 ml de sangue da bolsa antes de desprezar. 
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO NO 

PROCESSO TRANSFUSIONAL PARA ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM  REFORMULADO 

 
1. PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO E PROFISSIONAL DOS PESQUISADOS 

1.1 Nome (iniciais):___________           1.2 Sexo: F(    )      M(    )    1.3 Idade:_____anos         

1.6 Estado civil: (    ) Solteiro   (    ) União estável   (    ) Casado   (    ) Divorciado   (    ) Viúvo 

1.7 Categoria profissional: (   ) auxiliar de enfermagem (  ) técnico de enfermagem (   ) enfermeiro 

1.8 Tempo de atuação na instituição (anos):_________ 

1.9 Escolaridade: (   ) Ensino médio (   ) Graduação  

                 (   ) Especialização , Qual? _____________________________________________ 

     (   ) Mestrado, Qual? __________________________________________________ 

     (   ) Doutorado, Qual? _________________________________________________ 

2.0 Possui outro vínculo? (   ) Não  (   ) Sim, quantos? ______________ 

2.1 Turno de trabalho:  (   ) Matutino (   ) Vespetino  (   )Diurno   (   ) Noturno 

2.2 Setor de trabalho: ________________________________________________________________ 

2.3 Com que frequência você administra hemocomponente em sua prática: 

 (   ) Semanalmente (   ) Mensalmente (   ) Anualmente (   ) Nunca 

2.4 Números de vezes que realiza uma transfusão: _________________________________________ 

2.5 Já participou de atendimento à uma reação transfusional? (   ) Sim (   ) Não (   ) Não lembra 

2.6 Participou de capacitação sobre a temática na instituição de trabalho? (   ) Sim (   ) Não 

2.7 Participou de capacitação sobre a temática em outra instituição?  (   ) Sim (   ) Não 

2.8 Você busca por conhecimento na área? (   ) Sim (   ) Não 

2.9 Voc se sente seguro para realizar uma transfusão de sangue? (   ) Sim (   ) Não 

3.0 Como você classifica seu conhecimento sobre o processo trsnafusional: 

 (   ) Muito bem informado (   ) Bem informado (   ) Pouco Informado (   )  Mal informado 

 

QUESTÕES DO CONHECIMENTO 

1- Sobre os hemocomponentes e hemoderivados, marque a opção correta: 

a) Hemocomponentes são fabricados em escala industrial a partir do fracionamento do 

plasma. 

b) Hemoderivados são obtidos a partir de sangue total por meio de processos físicos. 

c) São hemoderivados: crioprecitado, albumina, imunoglobulina e fatores de coagulação. 

d) São hemocomponentes: concentrado de hemácias, plasma fresco congelado, 

concentrado de plaquetas e Crioprecipitado. 

 

2 -  Os hemocomponentes possuem diferentes formas de armazenamento e manuseio, de modo 

a garantir a preservação de suas características terapêuticas. Assinale a alternativa correta em 

relação aos cuidados com os hemocomponentes: 

a) Recomenda-se o aquecimento do concentrado de hemácias antes da transfusão a fim de se 

evitar hipotermia do paciente. 

b) Após descongelado, o crioprecipitado deve ser administrado dentro do prazo máximo de 4 

horas.  

c) Os componentes plaquetários devem ser transfundidos, no máximo, até 24 horas depois de 

saírem do agitador contínuo de plaquetas, preconizando-se a agitação antes do uso.  

d) O plasma fresco após descongelado, se na impossibilidade de transfusão imediata, deve 

ser recongelado.   

 

3- De acordo com a portaria Nº158, de fevereiro/2016, que redefine o Regulamento 

Técnico de procedimentos hemoterápicos, as amostras de sangue para testes transfusionais 

devem ser rotuladas no momento da coleta com os seguintes dados: 

a)  Siglas do nome do receptor e data 
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b) Nome completo do receptor, sem abreviaturas, seu número de identificação, data da 

coleta e assinatura do coletador 

c) Nome completo do receptor, seu número de identificação e data da coleta 

d) Nome do receptor, sendo permitido apenas um sobrenome abreviado, e seu número de 

identificação. 

 

4- Sobre a liberação do sangue para a transfusão, de acordo do a portaria nº158, marque a 

alternativa correta: 

a) Dentre todos os hemocomponentes, o concentrado de hemácias é o único que necessita 

ter um rótulo ou etiqueta fixada a bolsa para liberação. 

b) No rótulo ou etiqueta devem constar dados apenas do receptor: nome completo, 

enfermaria ou leito que se encontra, registro na instituição e tipagem sanguínea ABO e Rh. 

c) Antes da liberação para transfusão, aspecto do hemocomponente deve ser avaliado: 

coloração, integridade do sistema, a presença de hemólise e coágulos e data de validade. 

d) Assim que a transfusão for iniciada, o rótulo ou etiqueta preenchido pelo responsável 

que realizou os testes pré-transfusionais deve ser retirado da bolsa e fixado no prontuário do 

paciente. 

 

5- Antes do início da transfusão, os componentes eritrocitários poderão permanecer em 

temperatura ambiente por no máximo: 

a) 15 minutos 

b) 1 hora 

c) 30 minutos 

d) 45 minutos 

 

6- Dentre os cuidados de enfermagem envolvidos na terapia transfusional, marque a 

alternativa correta: 

a) Nos primeiros minutos da transfusão, o gotejamento deve ser rápido. 

b) A única solução que pode ter infusão no mesmo acesso venoso com o sangue é o soro 

glicosado a 5%. 

c) O hemocomponente deve ser conectado em um equipo macrogotas simples. 

d) Os sinais vitais devem ser verificados, pelo menos, imediatamente antes do início e após 

o término da infusão. 

 

7-  Os hemocomponentes possuem um tempo máximo recomendado para infusão. 

Portanto, um profissional de enfermagem capacitado deverá ficar observando o tempo de 

infusão de cada bolsa prescrita. Este tempo não deverá exceder: 

a) 2 horas 

b) 3 horas 

c) 4 horas 

d) 5 horas 

 

8- De acordo com a portaria Nº158, o rigor técnico nos procedimentos durante a transfusão 

sanguínea visa minimizar reações adversas, assegurando a qualidade da assistência e a 

segurança do paciente. O tempo que é obrigatório ao acompanhamento transfusional beira leito 

para identificação precoce de reações transfusionais é o de: 

     a)  5 minutos.  

     b) 10 minutos.  

     c) 15 minutos.  

     d) 20 minutos.  
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9- As reações transfusionais podem ser classificadas como imediatas e/ou tardias. A reação 

transfusional imediata ocorre: 

a) Durante a transfusão ou até 24h após a transfusão. 

b) Durante a transfusão ou até 12h após a transfusão. 

c) Até 48h após a transfusão 

d) Durante a transfusão ou até 8h após a transfusão 

 

10- Frente a uma suspeita de reação transfusão de reação transfusional, o profissional deve 

adotar a conduta imediata de: 

a) Chamar o médico e aguardar conduta 

b) Suspender a transfusão sanguínea imediatamente, assistir prontamente o paciente, e 

comunicar ao serviço de hemoterapia 

c) Manter a transfusão sanguínea para observar atentamente qualquer sinal de reação 

transfusional mais evidente. 

d) Notificar o serviço de hemoterapia e coletar uma amostra de 10ml de sangue da bolsa 

antes de desprezá-la.  
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APÊNDICE E – PRISCRIÇÃO MÉDICA DO PACIENTE SIMULADO 
 

PRESCRIÇÃO 

 
CID: LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 

                
                        Data da Internação: 20/01/2017 

 
 
Folha 1/2 

                   Validade: de 13/03/2017 a 
                                   14/03/2017 . 
 

 

DIETA  

1.  Branda 
OBS: Para imunossuprimido 

 

 

CUIDADOS  

2. Controle de sinais vitais, de 6/6 horas  

3. Cabeceira elevada, contínuo  

4. Curva térmica, 4/4h  

5. Observar sangramentos  

6. Manter isolamento protetor  
 

MEDICAMENTOS  

7. Cefepime 1G – Administrar 01 FA, IV, 12/12h. 
OBS: D4 

 

8. Filgrastim 300mcg – Administrar 01 FA, SC, 1 x ao dia 
OBS: D4/5 

 

9. Cloreto de sódio 0,9% 500ml 9mg/ml – Administrar 1 BSA, IV, 
de 24/24horas. 
OBS: IV e, BIC a 21ml/h 

 

10. Dipirona 500mg/ml  - Administrar 02 ml + 08ml ABD, IV, até de 
6/6 horas. 
OBS: Se dor ou T>37,8ºC 

 

11. Omeprazol + diluente próprio 10ml 40mg – Administrar 1 FRA, 
IV, 1x ao dia 

 

12. Escina + Escina + Dietilamina Gel – Aplicar nas áreas 
afetadas, 2x ao dia 

 

13. Concentrado de Hemácias Pobre em Leucócitos – Administrar 
2 unidades, IV, agora 

 

14. Concentrado de Plaquetas por Aférese – Administrar 1 
unidade, IV, agora 

 

 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS  

15. Oxigenoterapia  
OBS: MV 50% SN 

 

 

 
__________________________________________________ 

Dr. MANUELA PINTO TIBURCIO     CRM: 9024 
13/03/2017, 10:48H 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIÇÃO 

ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA 

 

ISO – 2 A                                                               194126/8 
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APÊNDICE F – TLCE PROFISSIONAIS  

 

EMPRESA BRASILEIRA DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES GERÊNCIA DE 

ENSINO E PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 “AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE” 

Caro(a) profissional,  

 Este é um convite para você participar da pesquisa: “AVALIAÇÃO DE 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE” que tem como pesquisadora responsável Manuela Pinto Tibúrcio. 

 Justificativa e objetivos da pesquisa: Esta pesquisa pretende avaliar a efetividade de 

duas estratégias de ensino aprendizagem em profissionais que trabalham no Hospital 

Universitário Onofre Lopes, Maternidade Escola Januário Cicco e Hospital Universitário Ana 

Bezerra são elas: curso de ensino a distância, seguida de simulação por meio de manequim de 

média fidelidade e uso de atores. Trata-se de uma pesquisa relevante, pois busca investigar a 

influência de diferentes estratégias de ensino-aprendizagem na aquisição de conhecimentos e 

habilidades, além da tomada de decisão e raciocínio clínico, que é de suma importância dentro 

do processo de trabalho dos profissionais de saúde que atuam na assistência a pacientes em 

diversas situações clínicas. 

 Poderão participar da pesquisa profissionais da equipe assistencial dos três hospitais 

formada por técnicos em enfermagem; enfermeiros assistenciais; residentes de enfermagem; 

médicos de diferentes especialidades; residentes médicos; técnicos em radiologia; técnicos em 

farmácia; fisioterapeutas; fonoaudiólogos; técnicos em segurança do trabalho; terapeutas 

ocupacionais; biomédicos; biólogos; cirurgiões dentistas; nutricionistas; técnicos em 

laboratório de patologia clínica; psicólogos da área hospitalar; farmacêuticos.   

Caso você aceite, você participará de duas estratégias de ensino-aprendizagem. 

Inicialmente, irá realizar um curso de Ensino à Distância (EaD) na plataforma AVASUS, que 

será elaborado pelos pesquisadores em parceria com a Secretaria de Ensino à Distância da 

UFRN (SEDIS) e o Laboratório de Inovações Tecnológicas em Saúde (LAIS/UFRN).  As aulas 

à distância serão organizadas e estruturadas conforme evidências científicas e com recursos 

para melhorar a estratégia de aprendizado, como estudos de caso, videoaulas, cenários 

simulados, animações gráficas e jogos educativos virtuais. Antes de iniciar o curso EaD, você 

irá responder a um  questionário (pré-teste) com perguntas de múltipla escolha, com cinco 

alternativas cada, na própria plataforma com o objetivo de avaliar o seu conhecimento sobre o 

conteúdo a ser abordado no curso. 

A fase do pré-teste também inclui a avaliação da sua habilidade quanto ao conteúdo a 

ser abordado no curso. Para isso, você será encaminhado para um laboratório de habilidades, 

preparado previamente com todos os materiais adequados e com o uso de manequins de média 

fidelidade e/ou atores para o desenvolvimento da técnica. Um avaliador, fazendo uso de um 

roteiro estruturado do tipo checklist, será responsável por observar sua execução da técnica. O 

roteiro de observação estruturado será composto por passos considerados importantes para se 

avaliar a habilidade técnica referente ao conteúdo. 

Após realizar o pré-teste envolvendo as fases de avaliação do conhecimento e da 

habilidade, você vai iniciar o curso EAD, no qual será disponibilizado uma senha e 

um login para seu acesso à plataforma. A depender da complexidade do curso, você terá um 

prazo máximo para realiza-lo. Assim que você finalizar o curso EaD, passará pela fase dos pós-
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testes. Nessa fase, você vai refazer o questionário com questões de múltipla escolha na 

plataforma para avaliar a aquisição de conhecimentos após a realização do curso, bem como 

das habilidades no laboratório de habilidades. Além disso, vai responder na própria plataforma 

AVASUS, a uma pesquisa de satisfação sobre a estratégia de ensino aprendizagem utilizada. 

Passando a etapa do curso EaD, você será submetido a uma aula simulada sobre o 

conteúdo abordado no curso como segunda estratégia de ensino. A aula será realizada no 

laboratório de habilidades com turmas compostas por, no máximo, 20 alunos. Você será 

convidado a executar o procedimento/cenário escolhido, sendo necessariamente estimulado ao 

desenvolvimento de habilidades aliado a um pensamento crítico reflexivo semelhante a um 

cenário clínico real mediante seus possíveis desfechos. Ao final do cenário simulado, será 

realizado um debriefing, que consiste em uma discussão final sobre a condução do caso clínico 

como forma de consolidar o conhecimento. 

Após a aplicação das duas estratégias de ensino, será realizada a avaliação dos 

conhecimentos e habilidades em relação ao cenário/procedimento adotado. Para a avaliação do 

conhecimento, você responderá um questionário com questões de múltipla escolha validado em 

uma sala de aula; para a avaliação da habilidade, você será conduzido a um laboratório de 

habilidades previamente preparado para esse fim. As habilidades esperadas dos profissionais 

serão traçadas em um checklist e o cenário será filmado para melhor avaliação. 

Sabe-se que muitos dos conhecimentos e habilidades adquiridos com as duas estratégias 

de ensino-aprendizagem não são mantidos ao longo do tempo. Portanto, após o período de um 

ano de realização das duas estratégias de ensino, será realizado um teste de retenção de 

conhecimentos e habilidades. No questionário de conhecimentos serão acrescidas mais três 

novas questões em relação ao questionário do pós-teste; e as habilidades serão desenvolvidas 

no mesmo formato do pós-teste. 

Desconfortos e riscos: Os procedimentos de coleta de dados poderão oferecer pequenos 

desconfortos como nervosismo, insegurança e apreensão durante o preenchimento do 

questionário e verificação das habilidades práticas. As medidas de proteção para minimizar 

esses desconfortos serão a privacidade do profissional, sigilo absoluto acerca das informações 

recebidas e da sua identidade. Também será disponibilizada oportunidade de nova execução 

das atividades práticas e procedimentos aos participantes que seja considerado necessário 

repeti-las.  

 Dependendo do procedimento desenvolvido, será preciso manipular materiais pérfuro-

cortantes, mas os riscos serão mínimos, pois não há chances de contaminação, uma vez que o 

procedimento será realizado em manequins e com novos materiais serão abertos para cada 

participante. Em caso de cortes, perfurações ou abrasões, teremos uma equipe para prestar os 

primeiros socorros necessários e, se for o caso, encaminhá-lo a um serviço mais especializado. 

 Benefícios: Os benefícios gerados por sua colaboração serão no sentido de ampliar e 

compreender melhor as possibilidades de aprendizagem, fornecendo informações importantes 

e úteis para o planejamento de capacitações para profissionais que atuam na urgência e 

emergência, além de capacitar os profissionais desse serviço em relação a um cenário 

específico. 

 Participação voluntária: Sua participação neste estudo é totalmente voluntária. Você 

tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

 Confidencialidade do estudo: Os registros da sua participação neste estudo serão 

mantidos em sigilo. 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 no 

Departamento de Enfermagem da UFRN, por um período de 5 anos. 

1/2 



130 
 

 Forma de acompanhamento: Durante e após o término da pesquisa você receberá toda 

assistência e acompanhamento por parte da equipe, podendo entrar em contato com a 

pesquisadora responsável Manuela Pinto Tibúrcio através do telefone (84) 3342-9721 no 

Núcleo de Hematologia e Hemoterapia da UFRN, localizado na Av. Nilo Peçanha, n. 619A, 

Petrópolis/Natal. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 

será indenizado e lhe será assegurada toda a assistência necessária pelo pesquisador. 

 Ressarcimento de despesas: Gastos inerentes à sua participação na pesquisa terá 

ressarcimento, caso solicite.  

 Comitê de Ética: Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em 

contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-

5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – 

Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. Este 

documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora 

responsável Manuela Pinto Tibúrcio. 

 Desde já agradecemos a sua atenção e colaboração em participar voluntariamente do 

estudo, e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento.  

 

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, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE” 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 “AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE”, declaro que assumo 

a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e 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 

 

APÊNDICE G – ROTEIRO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS CENÁRIOS DA 

SIMULAÇÃO REALÍSTICA 
 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

2/2 
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SIMULAÇÃO REALÍSTICA 

 

1. DEFINIÇÃO DOS TEMAS 

1.1 Coleta de amostras para testes pré-transfusionais 

1.2 Administração de hemocomponentes 

1.3 Atendimento às reações transfusionais 

 

2. OBJETIVOS: 

 Preparar os profissionais de enfermagem para atuar em todas as etapas da 

administração de hemocomponentes, de forma a garantir a segurança transfusional do 

paciente.  

 Preparar os profissionais de enfermagem para o reconhecimento e atendimento  das 

reações transfusionais; 

 Avaliar a capacidade dos profissionais de enfermagem de administrar situações de 

estresse. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

Profissionais de enfermagem dos HUOL, MEJC e HUAB 

 

4. INSTRUTORES 

Enfermeiras Manuela Pinto e Isabel Costa 

 

5. LOCAL DO CENÁRIO 

Auditórios do Hospitais Universitários, onde será simulada a enfermaria do Isolamento do 2° 

andar do Edifício Central de Internação do HUOL. 

 

6. PROFISSIONAIS (voluntários do grupo que estão realizando o curso) 

1 profissional de enfermagem 

 

7. DESCRIÇÃO DOS CENÁRIOS 

 

7.1 Coleta de amostras para testes pré-transfusionais 

Paciente Antônia Pereira da Silva, 25 anos, portadora de Leucemia mielóide aguda (LMA),  

encontra-se internada no leito 2-ISO-A do HUOL para tratamento, em isolamento protetor. Estado 

geral regular, consciente, orientada, apresentando febre recorrente e equimoses em MMII e MMSS. 

Exames laboratoriais mais recentes: Hcto 18%, Hb 6, Pl 14.000, leucócitos 885.  Foi avaliada pelo 

médico assistente que solicitou 02 concentrados de hemácias pobre em leucócitos e 01 concentrado de 

plaqueta por aférese.  

Você, um dos enfermeiros do setor, deve coletar amostras de sangue da paciente para a 

realização dos testes pré-transfusionais.  

 

7.2 Administração de hemocomponentes 

Após 1 hora do envio do material para a realização dos testes pré-transfusionais, as duas 

unidades de concentrado de hemácias chegam ao hospital. O concentrado de plaqueta por aférese está 

em falta no momento e a previsão para liberação será apenas no período da tarde.  

A paciente encontra-se deitada ao leito, poliqueixosa e bastante questionadora. O banco de 

sangue acaba de deixar uma unidade de CHPL no leito da paciente e agora você deve proceder à 

instalação. 

 

7.3 Atendimento às reações transfusionais 
Às 11:00h você se dá conta que, devido a correria do setor, ainda não foi possível fazer um 

lanche. Com isso, você chama Sandra, sua colega de trabalho, e pede para que ela observe os pacientes 

sob sua responsabilidade enquanto você vai ao refeitório. Você informa que às 9:30h foi instalada a 

primeira unidade de concentrado de hemácias na paciente Antônia Pereira da Silva, do leito 2-ISO-A, 
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até o momento sem intercorrências. Os sinais vitais pré-transfusionais foram: PA 120X80mmHg, 

FC:82bpm, FR 19mrpm, T 37,5°C.   

Você pede para que Sandra instale a segunda unidade assim que esta terminar. Às 11:15h, a 

primeira unidade termina, Sandra retira a bolsa e verifica os sinais vitais pós-transfusionais: PA 

120x80mmHg; FC 86bpm; FR 20mrpm e T 37.8ºC. Ao perceber a elevação da temperatura, Sandra 

questiona ao médico assistente se a segunda bolsa poderá ser instalada. O médico autoriza a instalação, 

já que o quadro febril da paciente é recorrente e ela não apresentava mais nenhum outro sinal e sintoma. 

Às 11:20h, Sandra instala a segunda unidade de CHPL e, logo em seguida, desce até a farmácia 

para pegar um medicamento de outro paciente. Às 11:30h, quando você volta ao setor, ouve a 

acompanhante de Antônia gritando, chamando alguém da equipe. 

 

 Etapa 1- 

Reconhecimento 

da reação e 

interrupção do 

sangue 

Etapa 2- 

Verificação 

dos SSVV.  
 

Etapa 3- 

Identificação do 

hemocomponente 
 

Etapa 4- 

Comunicação 

ao médico 

Etapa 5 

Assistência 

inadequada. 
 

Pressão 

arterial 

- 90x50mmHg - 90x50mmHg 70x30mmHg 

Frequência 

cardíaca 

- 80bpm - 80bpm  

Frequência 

respiratória 

- 23mrpm - 23mrpm  

Temperatura - 38.9°C -   

Padrão 

respiratório 

Taquipneica     

Paciente Encontra-se 

agitada, com 

tremores e 

calafrios, 

queixando-se de 

dor abdominal e 

no local do 

acesso. 

Paciente 

continua 

reclamando 

de dor e com 

sensação de 

iminência de 

morte. 

Verbaliza e 

faz gestos na 

tentativa de 

arrancar o 

acesso 

periférico. 

Começa a 

apresentar náuseas 

e ânsia de vômito. 

Fica mais 

calada, mas 

pode 

verbalizar os 

sinais e 

sintomas caso 

o profissional 

não relate isso 

ao médico. 

Queda do 

nível de 

consciência;  

começa a 

entrar em 

choque. 

Instrutor  

 

 

Caso o 

profissional 

verifique os 

SSVV ou 

pergunte, o 

instrutor 

deve 

informar os 

resultados.  

 Caso o médico 

seja chamado, 

o instrutor 

deve se passar 

por ele, 

questionando 

os sinais e 

sintomas, os 

sinais vitais e 

se tem algum 

papel que ele 

precise 

preencher. 

Se 

questionado, 

informa os 

sinais vitais. 

Interrompe o 

cenário caso 

evolua para 

choque. 

O que se 

espera 
 

 

O profissional 

voluntário 

reconheça os 

sinais e sintomas 

O 

profissional 

verifique os 

SSVV do 

Que o profissional 

identifique que 

aquele sangue não 

pertence ao 

Que o 

profissional 

relate os sinais 

e sintomas 

 Profissional 

não 

correlaciona 

os sinais e 
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da reação 

transfusional e 

interrompa 

imediatamente o 

sangue, 

mantendo a via 

periférica pérvia.  

 

paciente e 

perceba o 

aumento de 

temperatura 

de mais de 

1°C após a 

instalação da 

bolsa, a 

diminuição 

da pressão 

arterial e a 

piora do 

padrão 

respiratório.  

 

 

paciente por 

motivo de troca de 

bolsa no momento 

da instalação. 

apresentados, 

os sinais vitais 

(com ênfase 

na hipotensão 

e na elevação 

da 

temperatura), 

que cite a 

troca das 

bolsas 

sugerindo a 

reação 

hemolítica 

aguda. 

Que o 

profissional 

mencione a 

ficha de 

reação 

transfusional. 

 

sintomas 

com o 

sangue e não 

interrompe o 

sangue. 

 

8. ORIENTAÇÕES PARA O DIÁLOGO/ATORES 

 

8.1 Perfil dos atores 

 Paciente: jovem, estudante de fisioterapia, poliqueixosa e passiva. 

 Acompanhante: irmã da paciente, trabalhou em hospital acompanhando idosos, está 

terminando o curso técnico de enfermagem, questionadora, nervosa. 

 

8.2 Coleta de amostras para testes pré-transfusionais 

 Se o profissional não se apresentar a paciente, a acompanhante deve interrogar quem é o 

profissional, tendo em vista que ela nunca o tinha visto no hospital. 

  Se o profissional não explicar o procedimento a ser realizado, a acompanhante deve falar 

que eles já sabem qual o tipo sanguíneo da paciente, questionando o porquê de sempre 

precisar coletar sangue antes de transfundir.  

  A paciente deve reclamar que já colheram exames nela hoje mais cedo, questionando qual 

a necessidade de se coletar mais sangue. 

 A acompanhante deve informar que a paciente já transfundiu sangue há quatro dias, 

indagando se a amostra coletada naquela momento não poderia ser utilizada para realização 

dos novos testes pré-transfusionais. 

 Caso o profissional só pegue um frasco para coletar amostras, indagar se a quantidade de 

sangue colhida é suficiente para a realização dos testes pré-transfusionais. Provocar dizendo 

que a técnica de enfermagem anterior, colheu os exames em dois tubos. 

8.3 Administração de hemocomponentes 

 Se o profissional não explicar o procedimento a ser realizado e/ou sobre os sinais e sintomas 

das reações transfusionais, a acompanhante deve questionar o porquê da paciente estar 

recebendo sangue mais uma vez, se ela pode se sentir mal durante ou após a transfusão, o que 

elas devem fazer caso a paciente se sinta mal durante a transfusão. 

 A acompanhante deve dizer que o sangue está muito “escuro”, interrogando se isso não fará 

mal a sua irmã. 

 No momento da verificação dos sinais vitais, a acompanhante diz que a irmã está apresentando 

febre recorrente, aproveitando para tirar a dúvida se a transfusão pode ocorrer se a paciente 

estiver com febre no momento. 

 Se o profissional não fizer a identificação ativa, a paciente deve questionar se aquela bolsa de 

sangue é realmente destinada a ela. 
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  A acompanhante deve dizer que a bolsa de sangue está gelada, questionando se não é preciso 

a bolsa ficar em temperatura ambiente antes de ser transfundida, alegando que isso pode 

causar uma hipotermia na paciente. 

 Quando a profissional iniciar a infusão de sangue, caso coloque o gotejamento lento, a 

paciente deve solicitar que ela aumente o gotejamento; caso ela coloque o gotejamento rápido, 

a paciente deve perguntar se isso não pode prejudica-la. 

 A acompanhante deve questionar quantos minutos a profissional deverá ficar observando a 

infusão beira leito e qual o tempo máximo de infusão total da bolsa de sangue. 

 

8.4 Atendimento à reação transfusional  

 A paciente encontra-se agitada, com tremores e calafrios, queixando-se de dor abdominal e 

no local do acesso 

 A acompanhante informa que a paciente nunca sentiu nada parecido com isso, mostrando 

desespero ao falar que sua irmã irá morrer. 

 A acompanhante diz que não estava no quarto no momento da instalação do sangue, por sua 

vez a paciente também informa que estava dormindo no momento que a técnico procedeu à 

instalação do sangue. 

 Se o profissional não interromper o sangue imediatamente, a acompanhante deve enfatizar 

que o aparecimento dos sinais e sintomas foi em decorrência do sangue, questionando se não 

tem nenhum medicamento que possa ser administrado. 

 Se o profissional não conferir os dados da bolsa com os dados da paciente, a acompanhante 

deve enfatizar que aquele sangue foi trocado. 

 A paciente pede, a todo instante, para chamar o médico. 

 Se o profissional chamar o médico, o ator deve questionar há quanto tempo os sintomas 

iniciaram, deve indagar quais os sinais e sintomas a paciente está apresentando, deve 

perguntar quais os sinais vitais ela está apresentando no momento, deve questionar pra onde 

o profissional irá encaminhar a bolsa de sangue que causou a reação e se existe alguma ficha 

que ele deve preencher.  

 

9. RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 1 ator; 

 Seringas de 05, 10 e 15ml e Agulha 25x7 

 Garrote 

 Algodão 

 Álcool 

 Caneta 

 Etiqueta adesiva para identificação 

 Tubos de coleta de sangue (cores azul, vermelho, amarelo e roxo) 

 Luva de procedimento 

 Prontuário do paciente 

 Cama 

 Lençol 

 Travesseiro 

 Suporte para soro 

 Mesa auxiliar 

 Tensiômetro 

 Estetoscópio 

 Termômetro 

 Relógio 

 Soro fisiológico 

 Soro glicosado 

 Equipo macrogotas 
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 Equipo para sangue 

 Bolsa de sangue com rótulo de identificação 

 Ficha de notificação de reação transfusional 

 Jelco 

 Polifix 

 Máscara 

 Álcool gel 

 Checklists impressos 

 

10. PONTOS CRÍTICOS 

10.1 Coleta de amostras para testes pré-transfusionais 

 Realizar a identificação ativa do paciente antes da coleta de sangue. 

 Selecionar os tubos corretos. 

 Identificar corretamente os tubos. 

 Encaminhar os tubos e a solicitação de hemocomponentes para o banco de sangue. 

 

10.2 Administração de hemocomponentes 

 Verificar se o hemocomponente está prescrito no prontuário do paciente 

 Realizar a identificação ativa do paciente antes da transfusão 

 Verificação dos sinais vitais pré-transfusionais 

 Verificar se não existe outro medicamento, com exceção do soro fisiológico, instalado 

no mesmo acesso do sangue. 

 Utilizar o equipo de sangue  

 Permanecer ao lado do paciente durante os primeiros 10minutos da transfusão 

 

10.3 Atendimento às reações transfusionais 

 Reconhecimento da reação transfusional.  

 Interrupção do sangue e manutenção do AVP. 

 Identificação da troca da bolsa de hemocomponente 

 Chamar o médico. 

 Preenchimento da ficha de reação transfusional 

 Sinalizar que irá encaminhar a ficha de notificação, a bolsa de sangue e as amostras 

coletadas ao banco de sangue. 

 

11. AGENDA DOS CENÁRIOS 

 Apresentação do caso: 05 minutos. 

 Tempo do cenário: 10 minutos 

 Tempo de debriefing: 20 minutos 

 

12. ORIENTAÇÕES PARA O DEBRIEFING 

 Como você se sentiu atendendo a paciente? 

 Você poderia descrever o quadro clínico encontrado? 

 Você poderia descrever o passo a passo da sua conduta? 

 Quais foram as ações positivas que você realizou? 

 O que você faria de diferente se pudesse retornar ao cenário? 

 O que você leva de aprendizado desta experiência para a sua prática profissional?                                                      

 

APÊNDICE H – CHECKLIST COLETA DE AMOSTRAS PARA TESTES PRÉ-

TRANSFUSIONAIS 
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N Comportamentos/ Habilidades técnicas Realizado 
Não 

Realizado 
Comentários 

1 Apresentar-se ao paciente    

 2 Confirmar o nome completo do paciente, confirmar o 

leito e o número de registro na pulseira de identificação 

ou no prontuário 

 

   

3 Explicar o procedimento que será realizado e a sua 

finalidade 

   

4 Identificar previamente os tubos de ensaio (um da tampa 

roxa e outro da tampa vermelha) com nome completo do 

paciente, registro, leito, data e nome do responsável pela 

coleta; 

   

5 Lavar as mãos;    

6 Calçar as luvas de procedimento;    

7 Abrir a seringa e acoplá-la à agulha, sem retirar a tampa 

protetora 

   

8 Ajustar o garrote no braço do paciente e analisar a veia 

que será puncionada; 

   

9  Fazer antissepsia no local da coleta com algodão 

embebido em álcool a 70%, friccionando três vezes em 

sentido unidirecional (caso algodão venha com alguma 

sujidade, utilizar um novo e repetir o procedimento); 

   

10 Retirar a capa protetora da agulha e realizar a punção;    

11 Coletar aproximadamente 10ml de sangue (5ml para cada 

tubo de ensaio), se paciente adulto. De 2 a 5 ml, se 

criança. Se criança menor de 4 meses de idade, a amostra 

poderá ser de 1,5ml em um microtubo com EDTA (tampa 

lilás); 

   

12 Preencher os tubos de ensaio com o sangue coletado, 

deixando-o escorrer delicadamente pelas paredes do tubo 

de modo a evitar hemólise da amostra; 

   

13 Não reencapar a agulha. Desprezá-la, juntamente com a 

seringa, em caixa própria para material pérfuro cortante; 

   

14 Encaminhar as amostras, juntamente com a solicitação do 

hemocomponente para a realização dos testes pré-

transfusionais 

   

Outras observações:   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

APÊNDICE I – CHECKLIST: ADMINISTRAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES 
 

N Comportamentos/ Habilidades técnicas Realizado 
Não 

Realizado 
Comentários 
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1 Checar se o hemocomponente está prescrito pelo 

médico no prontuário do paciente. Verificar o tipo 

de hemocomponente a ser transfundido, o volume 

e o tempo de infusão. 

   

 

2 Observar se a identificação fixada na bolsa do 

hemocomponente está integra e se contém as 

seguintes informações: nome do paciente, número 

de prontuário, setor e leito de internação, número 

da bolsa, tipo de hemocomponente, tipo sanguíneo 

(ABO/ Rh) do receptor e da bolsa, volume da bolsa, 

resultado da prova de compatibilidade. 

   

3 Checar o aspecto geral do hemocomponente: 

coloração, turvação, presença de coágulos, data de 

validade.  

   

4 Realizar a identificação positiva do paciente, 

conferindo seus dados (nome completo, registro). 

Se paciente consciente e orientado, solicitar que o 

mesmo diga os seus dados e conferir novamente 

com a etiqueta fixada na bolsa. 

   

5 Apresentar-se ao paciente e/ao acompanhante, 

explicando o procedimento a ser realizado e sobre 

quaisquer sinais e sintomas de reações 

transfusionais. Solicitar que eles chamem a equipe 

de enfermagem o mais rápido possível nesses  

casos. 

   

6 Realizar higienização das mãos.    

7 Monitorar os sinais vitais antes da instalação do 

hemocomponente: temperatura, pressão arterial, 

frequência cardíaca e frequência respiratória. 

   

8 Com luva de procedimento, conectar a bolsa de 

sangue no equipo para transfusão, com cuidado ao 

abrir o porto da bolsa para não contaminá-lo. 

   

9 Percorrer toda a linha do equipo com o 

hemocomponente, garantindo assim a ausência de ar 

no sistema 

   

10 Verificar se não há outro medicamento sendo 

infundido no mesmo acesso que hemocomponente 

será instalado 

   

11 Conectar o equipo de sangue em uma das vias do 

polifix do acesso venoso, com cuidado para não 

contaminar o equipo. 

   

12 Abrir a via do polifix em que o hemocomponente 

está conectado e o rolete do equipo do 

hemocomponente, iniciando a transfusão. 

   

13 Iniciar com gotejamento lento, cerca de 

10gotas/min 
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14 Acompanhar a transfusão, beira leito, nos seus 

primeiros 10 minutos. 

   

15 Informar ao paciente e/ou acompanhante que 

qualquer anormalidade deverá ser informada à 

equipe de enfermagem. 

   

16 Checar o horário da administração dos 

hemocomponentes na prescrição médica 

   

17 Monitorar os sinais vitais após o término do 

hemocomponente  

   

18 Registrar em prontuário: exame físico do paciente, 

ressaltando sinais e sintomas relevantes; horário de 

início e término da transfusão; tipo de 

hemocomponente administrado; volume do 

hemocomponente administrado; 

SSVV pré e pós-transfusionais; profissional 

responsável pela instalação do hemocomponente. 

   

19 Anexar a etiqueta do hemocomponente 

administrado no prontuário físico do paciente. 

   

 

Outras observações:   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE J –  CHECKLIST: ATENDIMENTO ÀS REAÇÕES TRANSFUSIONAIS 

 



139 
 

N Comportamentos/ Habilidades técnicas Realizado 
Não 

Realizado 
Comentários 

1 Reconhece e identifica os primeiros sinais e 

sintomas da reação transfusional. 

   

 2 Usa os EPIs adequadamente: luva e mascara 

cirúrgica 

   

3 Interrompe imediatamente a transfusão    

4 Abre o equipo para viabilizar o SF 0,9%    

5 Verifica e registra os sinais vitais     

6 Confere os dados do paciente com o rótulo da bolsa 

do hemocomponente. 

   

7 Controle emocional (controla suas reações e 

emoções diante de conflitos). Apresenta atitude 

equilibrada, independente das circunstâncias 

adversas. Mantém o seu nível de rendimento 

mesmo em situações de pressão. 

   

8 Comunica ao médico assistente.    

9  Retira o hemocomponente que estava sendo 

transfundido sem desconectar o equipo. 

   

10 Colhe nova amostra de sangue     

11 Preenche a ficha de notificação de reação 

Transfusional (área do responsável pela 

administração do hemocomponentes) 

   

12 Envia para o serviço de hemoterapia a amostra de 

sangue colhida, a bolsa do hemocomponente e a 

ficha de notificação Transfusional. 

   

 

Outras observações:   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE K –  INSTRUMENTO DE SATISFAÇÃO COM A METODOLOGIA DE ENSINO 

SIMULAÇÃO REALÍSTICA 
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 Caro participante,você participou de uma aula que utilizou como metodologia de ensino 

a simulação realística. Neste momento, é de extrema importância que você faça uma avaliação 

acerca dessa metodologia de ensino. Em cada item, você deve marcar uma alternativa, sendo 

elas: 1 = Discordo plenamente; 2 = Discordo; 3 = Não concordo nem discordo; 4 = Concordo; 

5 = Concordo plenamente. 

 Você também pode fazer comentários e deixar suas impressões quando julgar 

necessário. Obrigada pela sua contribuição! 

 

SATISFAÇÃO COM A METODOLOGIA DE ENSINO SIMULAÇÃO REALÍSTICA 

N ITEM AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS 

1 2 3 4 5  

1 A metodologia de ensino 

Simulação Realística é 

interessante 

      

2 A Simulação Realística foi 

útil 

      

3 A Simulação Realística 

proporciona feedback 

imediato 

      

4 A Simulação Realística 

contribuiu para o ensino do 

conhecimento e habilidades 

para os cenários estudados 

      

5 Seria interessante e útil ter 

outras aulas envolvendo 

Simulação Realística com 

outros cenários/temas  

      

6 A Simulação Realística 

ajudou no meu aprendizado 

      

7 Eu me senti motivado ao 

realizar a Simulação 

Realística 

      

8 Eu acredito que a carga 

horária da Simulação 

Realística foi satisfatória para 

enriquecer meu aprendizado  

      

9 Depois da aula com 

Simulação Realística me 

sinto capaz de realizar o 

cenário/procedimento em um 

manequim 

      

10 Depois da aula com 

Simulação Realística me 

sinto capaz de realizar o 

cenário/procedimento em 

uma situação clínica real 

      

11 Depois da aula com 

Simulação Realística me 

sinto capaz de ensinar a 

outros colegas de trabalho 
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12 Observar outros colegas 

realizando procedimentos em 

cenários simulados contribuiu 

com meu aprendizado 

      

13 O facilitador da aula de 

Simulação Realística me 

ajudou a aprender o 

cenário/procedimento 

abordado 

      

14 Sinto-me satisfeito totalmente 

com o curso de Simulação 

Realística 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO II – CARTA DE ANUÊNCIA HUOL 
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ANEXO III – CARTA DE ANUÊNCIA MEJC 
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ANEXO IV – CARTA DE ANUÊNCIA HUAB 

 

 
 


