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RESUMO 
 

O estudo tem por objetivo analisar a metodologia da simulação realística como 

instrumento facilitador do processo de ensino aprendizagem em enfermagem, e 

justifica-se pela possibilidade em propor condições que vislumbrem melhorias no 

processo de formação na perspectiva de mensurar os impactos atribuídos a novas 

estratégias de ensino e aprendizagem nos espaços formativos de saúde e 

enfermagem. Estudo descritivo com abordagem quanti-qualitativa, do tipo pesquisa-

ação, tendo foco no ensino a partir da simulação realística em Enfermagem na 

Atenção Básica em uma Instituição de Ensino Superior Pública. A pesquisa foi 

desenvolvida na disciplina de Atenção Integral a Saúde II, esta é ofertada no terceiro 

ano do curso com a finalidade de preparar o acadêmico de enfermagem para o 

cenário de Atenção Primária à Saúde. A população do estudo constituiu-se por 40 

sujeitos: 37 discentes e 3 docentes da referida disciplina. A coleta de dados 

aconteceu no período de fevereiro a maio de 2014, e deu-se por meio de 

questionários e entrevistas semiestruturados. Para tanto, seguiu-se a seguinte 

sequencia: identificação do uso da simulação na disciplina alvo da intervenção; 

consulta a docentes sobre a possibilidade de execução da pesquisa; averiguação da 

ementa da disciplina, objetivos, competência e habilidades; elaboração do esquema 

de execução da intervenção; elaboração do checklist para treinamento de 

habilidades; construção e execução dos cenários de simulação e avaliação dos 

cenários. Os dados quantitativos foram analisados a partir da estatística descritiva 

simples, percentual, e os qualitativos através do Discurso do Sujeito Coletivo. A 

simulação de alta fidelidade foi inserida no componente curricular da disciplina 

objeto da pesquisa, a partir do uso de paciente-padrão. Foram criados e executados 

3 casos. Na visão discente, a simulação contribuiu para a síntese dos conteúdos 

trabalhados durante a disciplina de atenção integral a saúde II (100%), atribuindo 

notas entre 8 e 10 (100%) aos cenários executados. Além disso, a simulação gerou 

um percentual considerável de grandes expectativas para as atividades da disciplina 

(70,27%) e também se mostrou como uma estratégia geradora de satisfação 

discente (97,30%). Dos 97,30% que sinalizaram estarem bastante satisfeitos com as 

atividades acadêmicas proposta pela disciplina de Atenção Integral a Saúde II, 

94,59% da amostra apontou a simulação como um  fator determinante para a 

atribuição dessa satisfação. Consoante, a simulação é percebida por 23,91% como 

metodologia que proporciona uma vivência prévia da prática. O nervosismo foi um 

dos pontos negativos mais citados a partir da vivência nos cenários simulados 

(50,0%). O ponto positivo mais representativo (63,89%) perpassa a ideia de 

aproximação com a realidade da Atenção Básica. Além disso, os docentes da 

disciplina, no total de 3, foram capacitados na metodologia da simulação. O estudo 

ressaltou a contribuição da simulação realística no contexto do ensino e 

aprendizagem em Enfermagem e evidenciou esta estratégia como mecanismo 

gerador de expectativa e satisfação entre discente da graduação em Enfermagem.  

 

Descritores: Enfermagem; Formação em Saúde; Simulação Clínica. 



 

  

ABSTRACT 

 

The study aims to examine the methodology of realistic simulation as facilitator of the 

teaching-learning process in nursing, and is justified by the possibility to propose 

conditions that envisage improvements in the training process with a view to assess 

the impacts attributed to new teaching strategies and learning in the formative areas 

of health and nursing. Descriptive study with quantitative and qualitative approach, as 

action research, and focus on teaching from the realistic simulation of Nursing in 

Primary Care in an institution of public higher education. . The research was 

developed in the Comprehensive Care Health discipline II, this is offered in the third 

year of the course in order to prepare the nursing student to the stage of Primary 

Health Care The study population comprised 40 subjects: 37 students and 3 teachers 

of that discipline. Data collection was held from February to May 2014 and was 

performed by using questionnaires and semi structured interviews. To do so, we 

followed the following sequence: identification of the use of simulation in the 

discipline target of intervention; consultation with professors about the possibility of 

implementing the survey; investigation of the syllabus of discipline, objectives, skills 

and abilities; preparing the plan for the execution of the intervention; preparing the 

checklist for skills training; construction and execution of simulation scenarios and 

evaluation of scenarios. Quantitative data were analyzed using simple descriptive 

statistics, percentage, and qualitative data through collective subject discourse. A 

high fidelity simulation was inserted in the curriculum of the course of the research 

object, based on the use of standard patient. Three cases were created and 

executed. In the students’ view, the simulation contributed to the synthesis of the 

contents worked at Integral Health Care II discipline (100%), scoring between 8 and 

10 (100%) to executed scenarios. In addition, the simulation has generated a 

considerable percentage of high expectations for the activities of the discipline 

(70.27%) and is also shown as a strategy for generating student satisfaction 

(97.30%). Of the 97.30% that claimed to be quite satisfied with the activities 

proposed by the academic discipline of Integral Health Care II, 94.59% of the sample 

indicated the simulation as a determinant factor for the allocation of such gratification. 

Regarding the students' perception about the strategy of simulation, the most 

prominent category was the possibility of prior experience of practice (23.91%). The 

nervousness was one of the most cited negative aspects from the experience in 

simulated scenarios (50.0%). The most representative positive point (63.89%) 

pervades the idea of approximation with the reality of Primary Care. In addition, 

professors of the discipline, totaling 3, were trained in the methodology of the 

simulation. The study highlighted the contribution of realistic simulation in the context 

of teaching and learning in nursing and highlighted this strategy while mechanism to 

generate expectation and satisfaction among undergraduate nursing students. 

 

Descriptors: Nursing; Health Training; Clinical simulation. 

 



 

  

RESUMEN 

 

El estudio tiene como objetivo examinar la metodología de simulación realista como 

facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje en enfermería, y se justifica por la 

posibilidad de proponer condiciones que prevén mejoras en el proceso de formación 

con el fin de evaluar los impactos atribuidos a nuevas estrategias de enseñanza y el 

aprendizaje en las áreas de formación de salud y enfermería. Estudio descriptivo con 

enfoque cuantitativo y cualitativo, como la investigación-acción, y se centran en la 

enseñanza de la simulación realista de Enfermería en Atención Primaria en una 

institución de educación superior pública. . La investigación fue desarrollada en la 

disciplina de Atención Integral de Salud II, esto es ofrecido en el tercer año del curso 

con el fin de preparar al estudiante de enfermería a la etapa de la Atención Primaria 

de Salud La población de estudio compuesto por 40 sujetos: 37 estudiantes y 3 

profesores de esa disciplina. La recolección de datos se llevó a cabo entre febrero y 

mayo de 2014 y se fue realizada a través de cuestionarios y entrevistas 

semiestructuradas. Para ello, seguido la siguiente secuencia: identificación del uso 

de la simulación en la disciplina objetivo de la intervención; consulta con los 

profesores acerca de la posibilidad de la aplicación de la encuesta; investigar el 

menú de disciplina, metas, habilidades y destrezas; preparación de un plan para la 

ejecución de la intervención; elaboración del checklist para entrenar las habilidades;  

construcción y ejecución de los escenarios de simulación y evaluación de los 

escenarios. Los datos cuantitativos fueron analizados mediante la estadística 

descriptiva simples, porcentaje, y los cualitativos a través del Discurso del Sujeto 

Colectivo. La simulación de alta fidelidad fue inserida en el componente curricular de 

la disciplina objeto de investigación, basada en el uso de paciente-estándar. Fueron 

creados y ejecutados tres casos. En opinión de los estudiantes, la simulación 

contribuyó a la síntesis de los contenidos trabajados en la disciplina de atención 

integral de salud II (100%), atribuyendo puntuaciones entre 8 y 10 (100%) a los 

escenarios ejecutados. Además, la simulación ha generado un considerable 

porcentaje de altas expectativas para las actividades de la disciplina (70,27%) y 

también se mostró como una estrategia generadora de satisfacción de los 

estudiantes (97,30%). De los  97,30% señalaron bastante satisfechos con las 

actividades académicas propuesta por la disciplina de Atención Integral de Salud II, 

94.59% de la muestra indicó la simulación como un factor determinante para la 

atribución de esta satisfacción. En cuanto a la percepción de los estudiantes acerca 

de la estrategia de la simulación, la categoría más destacada fue la posibilidad de la 

experiencia previa de la práctica (23,91%). El nerviosismo fue uno de los puntos 

negativos más citados de la experiencia en los escenarios simulados (50,0%). El 

punto positivo más representativo (63.89%) domina la idea de acercamiento a la 

realidad de la Atención Primaria. Además, los profesores de la disciplina, por un total 

de 3, fueron capacitados en la metodología de la simulación. El estudio resaltó la 

contribución de la simulación realística  en el contexto de la enseñanza y aprendizaje 



 

  

en Enfermería y destacó que esta estrategia, como mecanismo generador de 

expectativa y la satisfacción de los estudiantes de graduación en Enfermaría. 

 

Descriptores: Enfermería; Capacitación en Salud; Simulación Clínica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
A sociedade contemporânea vive em processo de transformação e nesse 

contexto de mudanças, as verdades e leis, ou a idealização de um bem-comum 

geral passa a ser substituída pela dúvida, desconstrução, desconfiança e a não 

existência de verdades absolutas, passando-se a valorizar a complexidade dos 

fenômenos (LYOTARD, 1986).  

Com o desenvolvimento das ciências, a Universidade também passou por 

algumas modificações e dentre estas a criação e estruturação em departamentos e 

conforme Morin (2002) a ênfase no ensino metaprofissional e metatécnico. É no 

século XX que surgem vários desafios e entre estes a necessidade de superação da 

fragmentação presente no contexto escolar, pois existe uma tendência à separação 

dos objetivos dos contextos os quais estes estão inseridos.  

Além disso, a multiplicidade de ideias, julgamentos, pontos de vista, conceitos 

e modos de viver fazem com que hoje seja muito difícil estruturar modelos sólidos de 

interpretação da realidade. Nossa única certeza é a de que ora não temos mais 

certezas, somente fragmentos e multiplicidade (QUADRADO, 2006).  

É importante destacar também a necessidade de tornar o conhecimento 

pertinente, e isso acontece quando este é capaz de situar toda a informação e seu 

contexto. Nesse sentido, é necessário formar cidadãos capazes de enfrentar os 

problemas do seu tempo (MORIN, 2002).  

Assim, as vertiginosas transformações da sociedade contemporânea têm 

colocado em questão, de modo cada vez mais incisivo, os aspectos relativos à 

formação profissional. Este debate ganha contornos próprios no trabalho em saúde, 

na medida em que a indissociabilidade entre teoria e prática, o desenvolvimento de 

uma visão integral do homem e a ampliação da concepção de cuidado torna-se 

prementes para o adequado desempenho laboral (MITRE et al., 2008).  

Nesse sentido, as discussões sobre o processo de formação em saúde 

perpassam pela construção de novas estratégias de ensino que sejam capazes de 

tornar a formação pertinente as exigências das inovações da época, atendendo às 

necessidades de construção de competências e habilidades não só no campo 

técnico, mas também diante de uma nova postura ética e política.  
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Portanto, entende-se que o grande desafio para a formação profissional é o 

desenvolvimento da autonomia individual em íntima coalizão com o coletivo. A 

educação formal deve ser capaz de desencadear uma visão do todo, tanto no 

quesito interdependência quanto na perspectiva de transdisciplinaridade, além de 

possibilitar a construção de redes de mudanças sociais, com a consequente 

expansão da consciência individual e coletiva (MITRE et al., 2008). 

Na busca desses ideais, um dos seus méritos está na crescente tendência ao 

alcance de métodos inovadores, que permitam uma prática pedagógica ética, crítica, 

reflexiva e transformadora, ultrapassando os limites do treinamento puramente 

técnico, para efetivamente alcançar a formação do homem como um ser histórico, 

inscrito na dialética da ação-reflexão-ação (MITRE et al., 2008). 

É válido também considerar as metodologias ativas como possibilidade para a 

construção de novas formas de trabalhar a formação em saúde no Ensino Superior, 

e possivelmente instrumento de superação dos modelos tradicionais de ensino. A 

simulação como uma das metodologias ativas pode contribuir para a aquisição de 

competências e habilidades, podendo resultar em melhor desempenho e 

competência profissional. 

Nessa perspectiva da educação, a simulação é conceituada como uma 

técnica de ensino que se fundamentada em princípios do ensino baseado em tarefas 

e se utiliza da reprodução parcial ou total destas tarefas em um modelo artificial, 

conceituado como simulador (PAZIN FILHO; SCARPELINI, 2007). Assim, a sua 

aplicação é relacionada, em geral às atividades práticas que envolvem habilidades 

manuais ou decisões.  

A evolução deste método aconteceu de forma isolada em diversas áreas do 

conhecimento humano e apenas recentemente começa a ser sistematizada. 

Diversos estímulos, incluindo aspectos éticos e incentivos para formas mais 

elaboradas de avaliação, têm apontado para a necessidade do desenvolvimento da 

simulação na área médica (PAZIN FILHO; SCARPELINI, 2007). 

No que diz respeito à formação em saúde, muito se tem discutido acerca da 

importância da adoção de práticas educativas e novas tecnologias de ensino-

aprendizagem que contemplem essas necessidades de inovação na produção da 

saúde e na condução de estratégias da assistência.  
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Essa discussão se dá tanto em detrimento da reflexão acerca das estratégias 

pedagógicas tradicionais, dotadas de poucas experiências inovadoras, quanto em 

razão da necessidade da formação critico-reflexivo do profissional enfermeiro da 

atual sociedade como também pelos requerimentos legais traduzidos pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001). 

Compreendendo a relevância do papel e responsabilidade ética, técnica e 

social do profissional enfermeiro no contexto dos diversos cenários de assistência a 

saúde bem como das necessidades exigidas pelo mundo do trabalho em saúde, 

implantar estratégias educativas que desemboquem e pontuem esses aspectos é de 

suma relevância para a formação de enfermeiros comprometidos com a vida. 

Diversas nomenclaturas têm sido aplicadas a simulação, como simulação 

clínica, simulação em saúde e simulação realística. Neste trabalho será utilizado o 

termo “simulação realística”, que para o Centro de Simulação Realística do Hospital 

Albert Einstein (2011) é definido como uma metodologia inovadora de treinamento 

que replica a experiência e as situações da vida real, favorecendo a participação 

ativa e a interatividade do profissional, propiciando melhor retenção da informação.  

Ressalta-se a contribuição da simulação realística como instrumento 

potencialmente transformador da prática formativa em saúde e atenta-se para a 

construção de cenários simulados com objetivos que pontuem aspectos éticos, 

técnicos e sociais necessários a prática profissional mais próxima de uma lógica 

integral e complexa. A partir destas considerações, é necessário refletir também 

sobre a prática formativa em saúde a partir de uma perspectiva autônoma, 

considerando esta necessidade no contexto contemporâneo enquanto necessidade 

real, reafirmada pela multiplicidade e complexidade dos fenômenos emergentes 

desta época.  

Como profissional da enfermagem sabe-se que tal problemática não 

apresenta uma solução simples e única, pois as práticas formativas tradicionais não 

são desconsideradas em sua totalidade, entretanto é necessário refletir sobre outras 

possibilidades, materiais e métodos que contribuam para uma formação mais 

complexa, reflexiva e atitudinal.  

Outra questão que evidencia o uso da simulação realística no contexto da 

formação em saúde e em enfermagem é o favorecimento de uma postura proativa 
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dos discentes, requerida pelo atual mercado de trabalho. Além do que, não se tolera 

mais aprender diretamente em pacientes. Os erros e a aprendizagem nestes vão 

contra os princípios da bioética (HOVANCSEK, 2007). Os aparatos tecnológicos, os 

softwares, os simuladores de alta fidelidade e outros recursos utilizados no contexto 

de simulações podem contribuir para a marginalização de práticas que põe em risco 

a segurança do paciente. 

O Instituto Americano de Medicina publicou em 1999 um documento intitulado 

“To Err Is Human: Building a Safer Health System”, estimando o quantitativo anual 

entre 45 e 98 mil mortes de pacientes em consequência de erro médico. Esta 

informação contribuiu para uma mudança das práticas de saúde e o estímulo ao uso 

da simulação com intuito de melhorar a segurança do paciente (ARGULHOS; 

SANCHO, 2010).  

De modo semelhante, no Brasil também existe uma preocupação crescente 

com a segurança do paciente, fato este evidenciado pela criação do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2014). 

Na Enfermagem, as práticas de simulação sofreram intensas modificações: o 

treino de “injeção na almofada”, “punção no garrote” e treino em colegas em 

formação passaram a ser substituídos por espaços modernos e simuladores que 

reproduzem, de forma bastante aproximada, sensações humanas (MARTINS et al., 

2011). 

O interesse pelo qual motivou o autor deste estudo a realiza-lo ocorreu após o 

mesmo ter vivenciado, como enfermeiro em uma universidade privada, a 

implantação de um centro de simulação e o seu funcionamento. 

Esta experiência despertou-me o interesse e estudar mais profundamente 

sobre a metodologia e poder contribuir na expansão e estruturação dos currículos da 

graduação em Enfermagem de outros espaços formativos. Assim como, 

acompanhar de perto o planejamento, execução e avaliação de cenários em 

simulação nos diversos cursos de graduação em saúde, e poder descobrir as 

possibilidades dos simuladores e seus aparatos tecnológicos, bem como o mundo 

de situações controladas e bastante aproximadas da realidade. Estes foram entre 

outros, as razões que me fizeram despertar a curiosidade de conhecer melhor sobre 

esta metodologia. 
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Este estudo justifica-se pela possibilidade de inserção e análise de novas 

modalidades metodológicas que podem ser utilizadas nos espaços formativos em 

saúde e Enfermagem.  

Através do estudo sobre a metodologia da simulação realística, foi possível 

realizar um aprofundamento teórico e reflexivo acerca das metodologias ativas e 

estratégias de ensino e aprendizagem em enfermagem. Considerando esses 

aspectos, é possível perceber a relevância da implementação da simulação no 

espaço acadêmico. 

Diversos estudos e experiências têm sido publicados a partir do uso da 

simulação, e em quase sua totalidade, em abordagens de ensino na área de 

urgências e emergências. Dessa forma, apostar no uso da simulação em outras 

abordagens assistenciais, como por exemplo, no contexto da Atenção Primária em 

Saúde é um desafio. 

Destarte, o estudo irá possibilitar a ampliação e atualização de conhecimentos 

dos profissionais sobre simulação realística, visto que não se tem muitos relatos de 

uso desta ferramenta no contexto da Atenção Primária em Saúde. Além disso, 

poderá fornecer subsídios para a busca de melhorias na formação de enfermeiros e 

profissionais da saúde. 

Assim, o propósito do presente trabalho é analisar o uso da metodologia da 

simulação realística como instrumento facilitador do processo de ensino 

aprendizagem em enfermagem, especificamente no contexto da Atenção Primária 

em Saúde.  

Nessa perspectiva, as questões norteadoras do estudo foram: De que forma a 

simulação realística contribui para a formação de profissionais enfermeiros que 

atuam no contexto da Atenção Primária em Saúde? De que modo à simulação 

realística é percebida por  discentes? Quais são as potencialidades e fragilidades 

dos cenários simulados nas diversas situações de assistência à saúde no contexto 

da Atenção Primária em Saúde? 

Como pressupostos, têm-se que a metodologia simulação, propicia vivências 

em situações as quais os discentes se deparam em cenários de prática assistencial, 

o que certamente motiva e estimula a construção do pensamento crítico e a tomada 
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de decisão, caracterizando-se como uma metodologia que pode facilitar a relação 

ensino/aprendizagem em enfermagem.  

Mediante essa exposição, o estudo tem como objetivo geral analisar a 

metodologia da simulação realística como instrumento facilitador do processo de 

ensino aprendizagem em enfermagem na Atenção Primária à Saúde. Os específicos 

foram: implantar a metodologia da simulação realística na matriz curricular da 

disciplina Atenção Integral a Saúde II; conhecer a percepção dos discentes da 

graduação em enfermagem sobre a metodologia da simulação; discutir as 

potencialidades e fragilidades dos cenários construídos e executados na disciplina 

de Atenção Integral a Saúde II; e avaliar a expectativa e satisfação discente a partir 

do uso da simulação no contexto do componente curricular de Atenção Integral a 

Saúde II. 

Portanto, para atingir esses objetivos, é preciso implantá-los no contexto da 

graduação em Enfermagem, averiguar de que forma essa metodologia é percebida 

por discentes e como esta pode contribuir e ser usada no processo de 

ensino/aprendizagem em enfermagem. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa-ação sendo escolhida como objeto de 

intervenção a disciplina de Atenção Integral a Saúde II da Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para melhor compreensão do tema ora investigado, é necessário que 

façamos uma breve exposição acerca das questões ligadas aos conceitos e a 

amplitude das abordagens envolvidas nesse estudo. Para tanto, a revisão 

bibliográfica que o embasa aborda definições e discussões referentes às 

metodologias ativas, simulação e o uso desta no ensino em saúde e enfermagem. 

 

2.1 - METODOLOGIAS ATIVAS E AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA 

FORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

Historicamente, a formação dos profissionais de saúde tem sido pautada no 

uso de metodologias conservadoras (ou tradicionais), sob forte influência do 

mecanicismo de inspiração cartesiana newtoniana, fragmentada e reducionista. 

Separou-se o corpo da mente, a razão do sentimento, a ciência da ética, 

compartimentalizando-se, consequentemente, o conhecimento em campos al- 

tamente especializados, em busca da eficiência técnica (CAPRA, 2006; BEHRENS, 

2005). 

Essa fragmentação do saber manifestou-se no aguçamento das subdivisões 

da universidade em centros e departamentos e dos cursos em períodos ou séries e 

em disciplinas estanques. Nesse sentido, o processo ensino-aprendizagem, 

igualmente contaminado tem se restringido, muitas vezes, à reprodução do 

conhecimento, no qual o docente assume um papel de transmissor de conteúdos, ao 

passo que, ao discente, cabe à retenção e repetição dos mesmos, tornando-se mero 

expectador, sem a necessária crítica e reflexão (BEHRENS, 2005). 

No Brasil, a partir da aprovação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LBD), Lei Federal nº 9.349/1996, e pelo processo de elaboração e 

implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais e da publicação de documentos 

oficiais que tratam das orientações teórico-pedagógicas para a formação superior, 

percebe-se uma mudança na área da saúde, especialmente no contexto da 

formação em saúde. Passa-se a evidenciar a necessidade de reformar os currículos 

de graduação em saúde, considerados tradicionais e inadequados, sobretudo a 

proposta de edificação do SUS, a fim de promover uma organização do conteúdo e 

inserção de metodologias inovadoras (CONTERNO; LOPES, 2013). 
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A partir da necessidade de inversão do modelo de assistência a saúde, 

julgava-se necessário que as Instituições de Ensino Superior (IES) busquem 

materiais e métodos que permitam uma formação mais ampla com profissionais 

mais comprometidos, técnica e politicamente, com os problemas de saúde da 

população brasileira, de posse das metodologias inovadoras (CONTERNO; LOPES, 

2013). 

Vale ressaltar que os movimentos pela reformulação da formação dos 

profissionais da saúde são consequentes de diversas sugestões e debates de 

órgãos nacionais e internacionais. Além da reforma curricular, era previsto que os 

futuros profissionais pudessem incorporar uma postura ativa, crítica e capaz de 

inserir-se e transformar realidades distintas (CONTERNO; LOPES, 2013). 

Além disso, os princípios pedagógicos adotados por tais mudanças seguem 

preceitos da aprendizagem significativa, do professor facilitador e do aprender a 

aprender, reunidas nas metodologias ativas, que possuem bases teóricas nas 

pedagogias não diretivas da Escola Nova (CONTERNO; LOPES, 2013). 

O processo de ensino-aprendizagem não ficou de fora desse cenário. 

Considerando as mudanças nos contextos de vida e as relações dinâmicas e 

contínuas destes, têm sido intensificadas as discussões sobre as necessidades de 

mudanças nas IES, principalmente no contexto da saúde (MITRE et al., 2008). 

A partir destas considerações, as metodologias ativas surgem como uma 

proposta metodológica de trabalho acadêmico que tem como objetivo principal a 

construção coletiva do conhecimento. Para tanto, os professores que são inseridos 

nessa proposta precisam ser instrumentalizados de ferramentas que permitam 

extravasar o campo da técnica e que possibilite a imersão e aguçamento da 

reflexão. Na formação em saúde, a utilização de propostas metodológicas que 

rompam a forma pragmática, rígida, enaltece a relevância do uso destas. 

As metodologias ativas utilizam da problematização e da Aprendizagem 

Baseada em Problema (ABP) como estratégia de ensino-aprendizagem. Esses dois 

instrumentos vem sendo reconhecido como ativadores da integração ensino e 

serviço de saúde (MITRE et al., 2008). 

Ao compreender a relevância desta instrumentalização, é necessário também 

redimensionar a formação docente na universidade, resgatando o papel da 

aprendizagem como construção e reconstrução de saberes, principalmente com as 
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reflexões atuais acerca das novas tecnologias de ensino (MACHADO; MACHADO; 

VIEIRA, 2011). 

Com o intuito de possibilitar a ampliação do foco de atuação do educador, 

inúmeras metodologias e estratégias são descritas e utilizadas no contexto da 

formação em saúde, como as rodas de conversas, simulação realística e projetos de 

assistência em comunidades. Através da adoção destes percursos, é possível gerir 

a ideia de novos saberes e conhecimentos. Com esse instrumento, o aluno assume 

um lugar privilegiado na sua formação, tornando-se autor principal de seu processo 

de formação pessoal e profissional. 

A simulação é um exemplo de metodologia ativa, utiliza da ABP, e como tal 

engloba organização, planejamento de operações e técnica.  

Neste contexto de mudanças, os avanços tecnológicos merecem destaque e 

surgem como uma possibilidade de enriquecer e subsidiar meios de fins técnicos e 

práticos para a implantação de diversas realidades que podem ser simuladas no 

contexto da saúde: manequins, robôs, e simuladores virtuais fazem parte deste 

arsenal. 

É válido ressaltar que o resultado/sucesso no uso de simuladores no ensino 

não depende somente da qualidade da simulação, mas do papel do professor no 

uso da tecnologia, a melhor forma de explorar esses recursos, e da experiência 

prévia, que são fatores cruciais na criação das condições para uma aprendizagem 

eficaz (BEZ et al., 2012). Além da contribuição dos recursos simuladores e o 

docente, o discente também tem um importante papel na busca do seu aprendizado.  

 

2.2 - SIMULAÇÃO: DO QUE SE TRATA? 

 

O termo simulação vem sendo acrescido de diversos enfoques no decorrer da 

história, a aplicação em distintas áreas do conhecimento tem favorecido isto. Com a 

finalidade de aprimorar cada vez mais o aprendizado de estudantes e 

consequentemente estabelecer os diversos aspectos relacionados à segurança do 

paciente, observou-se na área da saúde uma mudança intensa nos processos de 

ensino/aprendizagem (QUILICE; PEIXOTO, 2012). 

Entretanto, existe um erro conceitual que se tem da simulação clínica; se 

considera que serve somente para gerar processos repetitivos, técnicos, e em partes 

inanimadas que interfere com o valor real que tem essa prática (AFANADOR, 2010). 
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Na área da saúde, a simulação ganhou maior estruturação a partir de 1960 

com as instruções de manobra de reanimação cardiopulmonar sobre o primeiro 

manequim, Resusci Annie®. Nos dias atuais a simulação adquire importância 

crescente, principalmente na Europa em que tem sido reconhecida como área 

prioritária pela Associação Europeia de Educação Médica (ARAÚJO; QUILICI, 

2012). 

Nos últimos 20 anos observou-se um crescente interesse pela simulação. A 

simulação usa tecnologia, possui ferramentas, como os simuladores, mas estes não 

abarcam a essa a significação plena da simulação apenas faz parte desta (ARAÚJO; 

QUILICI, 2012). 

Além disso, simulação é uma técnica que permite que as pessoas 

experimentem a representação de um evento real com o propósito de praticar, 

aprender, avaliar ou entender estas situações. Enquanto ferramenta de ensino é 

fundamentada na metodologia ativa, Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), 

sendo definida como uma metodologia que reproduz situações muito próximas das 

reais permitindo ao aluno um papel ativo na aquisição dos conceitos necessários 

para a compreensão e resolução do problema, ao passo que o professor adota uma 

postura apenas de condutor (PAZIN FILHO; SCARPELINI, 2007). Neste processo, o 

educando torna-se o produtor do seu próprio processo de ensino-aprendizagem, 

passando a construir e controlar sua própria educação (DAL SASSO; SOUZA ML, 

2006). 

Na graduação em Enfermagem, a utilização da Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP) é utilizada com a finalidade de desenvolver diversas habilidades 

pelo discente, sendo este o sujeito ativo da aprendizagem. A ABP tem sido utilizada 

em diversos currículos acadêmicos, porém, na Enfermagem, observa-se que a sua 

utilização mostra-se reduzida e em sequencias isoladas (FAUSTINO, 2013).  

Um ambiente de simulação divide-se em diferentes etapas: sessão 

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

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

(ARAÚJO; QUILICI, 2012). Tal sequencia se resume a: construção do cenário a ser 

executada, exploração e explicação dos materiais e recursos disponíveis no 

ambiente de simulação, cena e exploração da cena, e discussão estruturada. O local 

para a realização a simulação varia de acordo com o contexto da cena planejada. 
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Simular exige planejamento, e para tanto deve considerar a maturidade do 

grupo, competências e habilidades da disciplina, matriz curricular e recursos 

disponíveis. Nos dias atuais, existe uma crescente utilização da metodologia 

simulação realística no Brasil, implantação de laboratórios específicos e formação de 

instrutores nesta área. 

Neste contexto de compreensão da importância do ensino teórico-prático 

seguro na área de saúde, a simulação surge como uma ferramenta de crescente 

importância. Diversas instituições de ensino em saúde têm se preocupado em 

construir centros de simulação para atender na capacitação de seu público 

(ARAÚJO; QUILICI, 2012). 

 De forma resumida, simular permite ao discente novato ou perito, ser centro 

do processo e construtor de sua aprendizagem, desenvolver competências, a 

capacidade de liderança, tomada de decisão, comunicação eficaz, manejo de crises, 

ética e postura profissional, permitindo como consequência de sua melhor formação, 

a diminuição de erros na prática (ARAÚJO; QUILICI, 2012).  

Desde a segunda metade do século XX que alguns estudos tem mostrado 

resultados positivos da simulação na formação em saúde, entretanto existe uma 

carência em sua fundamentação teórica. Em grande parte, a aplicação da simulação 

tem sido usada sem estruturação curricular. Além disso, a simulação tem sido 

constantemente associada ao desenvolvimento de competências clínicas 

principalmente relacionadas à reanimação cardiopulmonar, omitindo um amplo 

campo de aplicação para o desenvolvimento de múltiplas competências profissionais 

(AFANADOR, 2010). 

É clara a tendência atual em educação de formar por competência e 

identifica-las nos futuros profissionais das ciências da saúde. Nesse sentido, a 

simulação tem sido um instrumento de grande utilidade para capacitar os estudantes 

através de situações que estes podem encontrar frequentemente no momento de 

enfrentar a realidade com pacientes (AFANADOR, 2010). 

No que concerne ao desenvolvimento de competências e simulação, deve-se 

levar em consideração o contexto atual, social, local e regional, além das questões 

relacionadas ao domínio cognitivo, profissionalismo e autonomia. Pode-se trabalhar 

também, aspectos relacionados ao trabalho em equipe, tomada de decisão e outros 

elementos relacionados à segurança do paciente (AFANADOR, 2010). 
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A simulação favorece não somente o desenvolvimento de competências 

correspondentes a processos clínicos da prática profissional, e vai além dos 

aspectos técnicos e tecnológicos e se estende ao desenvolvimento de análise, 

síntese e tomada de decisão (AFANADOR, 2010). 

É importante ressaltar que a simulação requer uma análise detalhada de sua 

fundamentação, identidade e sequencia dentro de cada nível de competência 

esperada para cada área de formação, o qual está claramente definido no projeto 

educativo institucional, do perfil do egresso e do trabalho esperado pela instituição 

formadora (AFANADOR, 2010). 

 

2.3  - SIMULAÇÃO NO ENSINO EM SAÚDE E ENFERMAGEM 

 

A partir da passagem da enfermagem-arte para a enfermagem-ciência a 

construção do conhecimento em Enfermagem vem sofrendo um processo de 

intensificação na sua produção, contribuindo para a sustentação enquanto ciência. 

Com esse processo, as escolas de enfermagem tiveram que evoluir principalmente 

no que diz respeito à didática e nas práticas pedagógicas, com destaque ao ensino 

prático (MARTINS et al., 2011). 

No que se refere ao ensino prático, a integração de saberes de várias 

disciplinas e a tendência à automatização favoreceu o surgimento da necessidade 

do treino de habilidades, principalmente na clínica. A partir de tal necessidade, há 

registros de execução de procedimentos entre os colegas em formação.  

Parte significativa de enfermeiros que atua no mercado de trabalho, em 

Portugal e no Brasil, que se formou entre as décadas de 70 e 80, realizou sua 

primeira coleta de sangue em um colega ou em um paciente. Além disso, as 

instalações físicas das escolas eram precárias e não favorecia reprodução de 

ambientes e equipamentos que permitissem treino de habilidades diferentes das 

práticas anteriormente citadas (MARTINS et al., 2011). 

Com a evolução das diversas tecnologias, a expansão das indústrias de 

tecnologias médicas bem como a supervalorização da técnica, observa-se a 

crescente disponibilização de equipamentos que permitem treinar inúmeras técnicas 

em equipamentos que simulam estruturas humanas bastante aproximadas da 

realidade.  
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Simuladores de baixa tecnologia, pacientes-padrão, simuladores baseados 

em computador de mesa, simuladores de tarefas complexas, simuladores de 

pacientes fazem parte do arsenal de complexidade das tecnologias em simulação e 

a escolha pela tecnologia depende das características da simulação planejada 

(PAZIN; ROMANO, 2007).  

O primeiro registro de uso do manequim data da década de 1910, tornando-

se popular nos anos de 1950. No Brasil, desde 1920, há registros do uso em escolas 

tradicionais de Enfermagem, demonstrando posição vanguardista de apropriação do 

modelo anglo-americano (VIEIRA; CAVERNI, 2011). Nos dias atuais, é possível 

encontrar simuladores mais simples, classificados como simuladores de baixa 

fidelidade, e que permitem a execução de técnicas em estruturas que simulam 

partes humana, até os mais complexos, definidos como simuladores de alta 

fidelidade, que são robotizados, permitem interação e se aproximam de 

praticamente todos os aspectos humanos. 

Com os currículos cada vez mais integrados nesta área, privilegia-se a 

construção de competências, não havendo espaço apenas para a transmissão de 

conhecimento, mas para a promoção de situações em que este conhecimento seja 

disseminado (LLANNES; MENDOZA, 2010).  

Nestes casos, evidenciam-se teorias de ensino-aprendizagem relacionadas 

com modelos que ofereçam estruturação de competências individuais, como a dos 

níveis de desenvolvimento de competências apresentados na pirâmide de Miller, que 

propõe que a aprendizagem de uma pessoa adulta passe por distintos níveis desde 

a aquisição de conhecimentos teóricos até a integração destes com a prática, 

perpassando pelos níveis de saber, saber como, mostrar como e fazer (MILLER, 

1990). 

Todas estas teorias de ensino visam o benefício do desenvolvimento dos 

domínios cognitivo, afetivo e psicomotor, resultando na eficácia formativa de 

profissionais da área da saúde, o que se encaixa perfeitamente com a crescente 

preocupação pela segurança do paciente e profissional em âmbito hospitalar e extra 

hospitalar, que tem como uma de suas origens o questionamento sobre a eficiência 

da educação em saúde (MURO SANS, 2011). 

A maior divulgação da ocorrência de erros médicos e das limitações do 

ensino convencional tem gerado forte pressão da sociedade para melhoria da 

educação médica. Além disso, desenvolveram-se novos conceitos éticos na 
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sociedade, e o “aprender fazendo” não é mais aceito na maioria dos países 

desenvolvidos. Em alguns países, até mesmo o treinamento em animais foi banido 

(PAZIN FILHO; SCARPELINI, 2007). 

Frente à possibilidade de repetição de procedimentos, bem como pela 

possibilidade de reprodução de cenários clínicos bastante próximos da realidade, em 

ambiente controlado, o ensino da graduação em enfermagem planejada a partir do 

uso de metodologias ativas e em especial a simulação realística, pontua essa 

necessidade e atende as exigências éticas de uma formação de excelência. 

Somando tais possibilidades, a proposta de simular cenários, que possivelmente os 

futuros profissionais irão encontrar na prática real, em ambientes controlados e com 

objetivos bem delineados, pontua também as Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos de graduação em Enfermagem. Através do desenvolvimento de 

competências e habilidades, somados a multiplicidade de possibilidades, a 

metodologia da simulação pode possibilitar o ensaio de abordagens práticas. 

Além disso, o trabalho seguro na Enfermagem está também sinalizado no 

código de ética dos profissionais da Enfermagem (COFEN, 2007), a partir da 

consideração da responsabilidade ímpar do exercício da profissão nos contextos dos 

cenários de cuidado em saúde. Neste sentido, é de fundamental importância à 

busca de estratégias de ensino que tenham como premissa a busca pela excelência 

de modo a minimizar e ou eliminar os riscos inerentes ao exercício profissional.  

Simular proporciona a repetição ilimitada de procedimentos que na vida real 

pode ser incomuns ou raros, abrangendo diversas experiências. Além disso, a 

abordagem do erro em simulação permite ao aluno aprender com a prática e por 

meio deste desenvolver a consciência crítica. Outra vantagem é fornecer o 

feedback. Com esses aspectos, a simulação pode promover maior seguridade ao 

paciente e ao profissional, prevenção de erros clínicos e redução de conflitos éticos 

(ARAÚJO; QUILICI, 2012). 

 Segundo Martins et al (2011) a segurança do paciente, as novas exigências 

de formação dos profissionais de saúde, as questões éticas-legais, os avanços 

tecnológicos e a inexperiência profissional e as diversas especificidades dos 

serviços de saúde são considerados aspectos que requerem um olhar ampliado e 

estratégias que permitam pensar e repensar práticas, propor melhorias e 

consequentemente atender as demandas e exigências dos contextos as quais estão 

inseridas.  
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As escolas que se preocupam com a qualidade do ensino, com a satisfação 

de seus estudantes e que pretendam um elevado desempenho técnico, científico e 

humano de seus formandos, é necessário o investimento no ensino prático 

simulado, em contexto laboratorial, de elevada qualidade, com embasamento 

científico, ético e respaldo legal. Este ensino deve ser prévio à inserção do 

estudante na prática clínica, garantindo o desenvolvimento das competências 

necessárias à minimização do erro, quando em contexto real (MARTINS et al., 

2011).  

Para Decker (2007) a simulação pode contemplar diversos aspectos éticos e 

bioéticos como: segurança, justiça, autonomia, beneficência e não maleficência. No 

contexto da educação em enfermagem e da segurança do paciente, o uso da 

simulação pode contribuir para o enaltecimento desses princípios.  

Não existe justificativa, para que os estudantes de enfermagem treinem todo 

um conjunto de habilidades de forma deficiente ou, pior ainda, que esse treino 

aconteça em uma pessoa real, muitas vezes, vulnerável pela própria doença. A 

escola tem o dever de ser exemplo de boas práticas, começando pelo respeito 

integral pela pessoa humana (MARTINS et al., 2011).  

Na Europa, Estados Unidos e Canadá, os centros de simulação se fazem 

presentes em diversas Instituições de Ensino Superior, aonde a metodologia 

simulação vem sendo bastante difundida e estudada. No contexto Brasileiro, 

observa-se uma tendência crescente na implantação desses centros, entretanto os 

custos elevados com a construção de estruturas físicas, aquisição de simuladores e 

contratação de pessoal qualificado é um fator limitante dessa expansão. Observa-se 

uma maior adesão de Instituições privadas a públicas.  

Mesmo que se considere tal limitação, é de fundamental relevância que o 

docente queira inovar. A simulação não é restrita a espaços e simuladores com 

custos elevados e pode ser planejada em diversos espaços, logo pode ser 

apresentada como uma estratégia possível e válida nos espaços de formação em 

Enfermagem.  
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3 PERCURSO DA PESQUISA 
 

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quanti-qualitativa, do tipo 

pesquisa-ação, que tem como foco de investigação a simulação realística no 

contexto da formação em saúde e enfermagem a partir da implantação da 

metodologia simulação numa disciplina da graduação em enfermagem em uma 

Instituição de Ensino Superior pública federal. 

Para Richardson (1999), a abordagem quantitativa objetiva quantificar, na 

coleta e no tratamento dos dados, e o processo de análise são dedutivos e usa 

métodos estatísticos. Já a abordagem qualitativa, segundo Minayo (2000), firma-se 

na capacidade de incorporar os atos, as relações, as estruturas e as representações 

sociais construídas coletivamente ao longo da vivência entre diversos atores que 

compõem um determinado segmento da sociedade.  

Para Minayo (2007) a pesquisa qualitativa preocupa-se com uma realidade 

que não pode ser quantificada, respondendo a questões muito particulares, 

trabalhando em um universo de significados, crenças e valores que correspondem a 

um espaço mais profundo das relações, dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

A pesquisa-ação segundo, Thiollent (2005) é um método de pesquisa de base 

empírica, baseada na descrição, observação e ação de situações reais. Geralmente 

é utilizada para a resolução ou esclarecimento de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e participantes desempenham um papel ativo, executando, de fato, 

uma ação. O objetivo deste tipo de pesquisa resume-se em fornecer aos 

pesquisadores e participantes meios de se tornarem capazes de buscar soluções 

para problemas reais através de ação transformadora. 

Para Thiollent (2005) os objetivos da pesquisa ação são representados 

através de duas maneiras: os objetivos práticos e os de objetivos conhecimentos, o 

primeiro relacionado à ação em si, e o segundo voltado para a pesquisa, desejando 

ampliar o nível de consciência da comunidade para produzir o conhecimento.  
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Nesse estudo, optou-se pela pesquisa ação por concebê-la enquanto 

proposta de construção de conhecimento no campo da educação, por possibilitar a 

produção de informações e conhecimentos de uso mais efetivo.  

O planejamento de uma pesquisa-ação é flexível, sendo composta de uma 

fase exploratória e por último a divulgação dos resultados. Na fase exploratória 

atenta-se para descobrir o campo da pesquisa, os interessados e suas expectativas, 

diagnóstico da situação, dos problemas prioritários e eventuais ações. O plano de 

ação é a etapa de concretização em alguma forma ação planejada, é uma etapa 

fundamental. Por fim, a divulgação é realizada, para tanto é desejável que haja um 

retorno da informação entre os participantes envolvidos. Esse retorno possibilita  a 

tomada de consciência sobre o problema analisado (THIOLLENT, 2005). 

A análise dos dados deve informar ao pesquisador a situação real do grupo e 

sobre a percepção que este possui de seu estado. Se todas essas etapas forem 

seguidas adequadamente, pode-se afirmar que o trabalho terá êxito, favorecendo o 

conhecimento da realidade social, bem como estimulando o crescimento do grupo 

de estudo por meio da auto-organização e consequente desenvolvimento de ações 

conscientes e criativas para a mudança social (RICHARDSON, 1999). 

 

3.1.1 - Local do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido no Departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Campus Natal/RN. A escolha do local do 

estudo se deu por ser o local no qual o pesquisador desenvolve, como docente, 

atividades teóricas e práticas na disciplina alvo dessa intervenção.  

A referida é nominada de Atenção Integral a Saúde II do Curso de graduação 

em Enfermagem da UFRN, se realiza no 6º período do curso, que corresponde a 

Atenção Básica e Saúde da Família, cujo objetivo é preparar o acadêmico de 

enfermagem para os diversos cenários de Atenção Primária em Saúde. Atualmente, 

a disciplina é composta por mestres e doutores, totalizando o quantitativo de seis 

docentes. 

 

3.1.2 – Sujeitos da pesquisa 
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Os participantes deste estudo corresponderam ao total de discentes 

regularmente matriculados na disciplina objeto de intervenção no período de sua 

realização e igualmente de docentes, e constituiu-se de uma amostra inicial de 48 

discentes e 6 docentes.  

Os critérios de inclusão foram: ser aluno da graduação em enfermagem 

regularmente matriculado da disciplina de Atenção Integral a Saúde II; ter 

frequentado pelo menos duas, das três simulações planejadas e executadas; estar 

presente nos momentos de intervenção e aplicação dos instrumentos da pesquisa; 

concordar com os objetivos da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE J). Foram excluídos os discentes que 

frequentaram apenas uma simulação; os que não estavam presentes nos outros 

momentos de intervenção a aplicação dos instrumentos da pesquisa; bolsistas e 

colaboradores que contribuíram para a execução do estudo; e discentes que não 

concordarem com os objetivos da pesquisa, bem como os que não assinaram o 

TCLE.  

Considerando a necessidade de avaliação continuada sinalizada pelo 

processo de avaliação em simulação (teoria, habilidade, simulação e avaliação), e 

após aplicados os critérios de inclusão e exclusão  a amostra final foi constituída de 

37 discentes e 3 docentes. 

 

3.2 - PROCEDIMENTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

 Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, o estudo levou 

em consideração a garantia dos princípios éticos e legais que regem a pesquisa em 

seres humanos, preconizados na Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) do Ministério da Saúde. Visando assegurar direitos e deveres no que 

diz respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e do Estado (BRASIL, 

2012).  

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte CEP/UFRN em janeiro de 2014, via Plataforma 

Brasil, aprovado sob protocolo nº 579.233, CAAE: 25928714.8.0000.5537 (ANEXO 

A).  Após aprovação do CEP, a pesquisa foi iniciada. 
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Após concordarem com os objetivos do estudo, os participantes foram 

convidados a assinar o TCLE, para tanto foi distribuído os formulários deste termo 

para que os participantes pudessem ler e averiguar se objetivos explicitados 

condizia com as informações descritas neste termo; posteriormente foi realizada 

uma leitura coletiva para que os possíveis vieses de entendimento fossem 

esclarecidos; e por fim, abertura de um espaço para esclarecimento de dúvidas 

sobre a pesquisa. 

Além disso, garantiu-se a confidencialidade e sigilo, não identificação pessoal 

nos questionários, e privacidade e concessão de direitos de imagens mediante a 

assinatura do Termo de Autorização do Uso de Imagens (APÊNDICE K). 

 

3.2.1 - Coleta de dados e informações 

 

A coleta de dados deu-se a partir do mapeamento e participação nas 

atividades acadêmicas da disciplina de Atenção Integral a Saúde II, desde a fase de 

planejamento da disciplina até a realização das aulas teóricas e práticas, nos 

períodos matutino e vespertino, conforme necessidade da disciplina, no período de 

fevereiro a maio de 2014. 

  

3.3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Para a realização da proposta de intervenção, realizou-se por etapas a 

seguinte sequencia: 1ª) identificação do uso da simulação na disciplina alvo da 

intervenção; 2ª) consulta a docentes sobre a possibilidade de execução da pesquisa; 

3ª) submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa; 4ª)averiguação da 

ementa da disciplina, objetivos, competência e habilidades; 5ª) elaboração do 

esquema de execução das simulações e construção do cenário de simulação; 6ª) 

execução dos cenários; 7ª) capacitação docente; 8ª) análise dos dados.  

 

Primeira etapa 

 

A inserção no espaço da pesquisa foi mediante a apresentação do projeto de 

pesquisa a coordenação do curso de graduação em Enfermagem da UFRN, bem 
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como da coordenadora da disciplina de Atenção Integral a Saúde II, através de carta 

de apresentação do projeto de pesquisa (APÊNDICE A) e autorização dos 

respectivos coordenadores a partir da carta de anuência (APÊNDICE B). 

Para a identificação do uso da simulação e de outras modalidades de 

Metodologias Ativas na disciplina foi realizado um encontro com os docentes que 

lecionam a disciplina Atenção Integral a Saúde II do Curso de Graduação em 

Enfermagem da UFRN, onde foi apresentada a proposta de intervenção. 

 

Segunda etapa 

 

Realizou-se a submissão do projeto de pesquisa ao CEP da UFRN.  

 

Terceira etapa 

 

Nesta etapa realizou-se um estudo e averiguação da ementa da disciplina, 

objetivos, competências e habilidades. Na oportunidade, foram realizadas reuniões 

com os docentes da disciplina, visando estabelecer prioridades que orientassem a 

construção de cenários de simulação.  

A partir do estabelecimento de prioridades, visto que a disciplina oportuniza 

uma aproximação com as diversas interfaces da saúde do adulto e idoso no 

contexto da Atenção Primária em saúde, elencou-se a necessidade de construção 

de simulações em três áreas do conhecimento, a saber: imunização de adultos 

(APÊNDICE C); Assistência de Enfermagem ao adulto hipertenso (APÊNDICE D) e 

idoso institucionalizado (APÊNDICE E). Embora essas três áreas tenham sido 

priorizadas para a construção de cenários, outros conteúdos foram trabalhados de 

forma articulada no processo de ensino e aprendizagem.  

 

Quinta etapa 
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Os cenários de simulação foram construídos a partir dos referenciais 

disponíveis, na literatura, do Hospital Universitário de Tübingen (TuPASS), da 

Alemanha, e o da Universidade Anhembi Morumbi, Brasil (JANICAS; FERNANDES, 

2012). 

O instrumento construído para a estruturação dos cenários utilizados neste 

estudo possui os seguintes espaços: nome do cenário; objetivos, competências e 

habilidades; materiais; descrição do caso; orientação de diálogo para atores; e 

questões norteadoras para a discussão após a execução do cenário. 

Todos os cenários construídos foram enviados para os docentes da disciplina 

para possíveis sinalizações de ajustes e averiguação de vieses quanto a proposta 

da disciplina objeto da pesquisa. 

A disponibilização das guias para estudo, uma listagem de conteúdos teóricos 

e seus referenciais, foram realizadas para que os discentes pudessem ter acesso 

aos tópicos que seriam abordados nas simulações.  

Os cenários construídos foram executados previamente, a fim de averiguar 

possíveis falhas e promover adaptações dos desenhos. Variáveis como o tempo 

para execução da tarefa, materiais e métodos, e o ambiente, puderam ser mais bem 

visualizados a partir deste procedimento.  

 

Sexta etapa 

 

Após as etapas anteriormente descritas, iniciou-se a execução das 

simulações. Os discentes foram organizados em grupos aleatórios, informados 

sobre os cenários o qual iriam vivenciar, além de familiarizados com o ambiente e os 

recursos disponíveis para a cena. A partir desta sequência de ambientação, 

realizaram-se as simulações. 

Por não existir um laboratório específico para simulação, no Departamento de 

Enfermagem da UFRN, e visto a necessidade de acomodação dos alunos e inserção 

dos insumos necessários para a execução dos cenários, utilizou-se o anfiteatro 

como ambiente físico. 

Os instrumentos de pesquisa para coleta de dados foram elaborados com 

base nos seguintes eixos temáticos: 1 – Expectativa de discentes, questionário “C” 

(APÊNDICE F); 2 - Percepções do discente sobre a relevância do cenário 
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reproduzido, questionário “B” (APÊNDICE I); 3 - Análises da metodologia por 

discentes, questionário “A” (APÊNDICE H); 4 – Satisfações de discentes, 

questionário “D” (APÊNDICE G). 

Os questionários dos apêndices “A” e “B” são compostos por questões 

abertas e fechadas, já os questionários dos apêndices “C” e “D” são compostos 

somente por questões fechadas, construídas por uma escala de atribuição 

conceitual de opinião. 

De posse dos instrumentos e consentimentos para participação no estudo, 

iniciou-se a coleta de dados, que seguiu a seguinte sequência: mensuração do nível 

de expectativa dos discentes incluídos no estudo; arrolamento dos sujeitos e 

exposição do grande grupo nas simulações, aplicação do instrumento de percepção 

dos cenários de simulação executados; e avaliação no nível satisfação.  

A aplicação do questionário que mensurou o nível de expectativa foi realizada 

após a apresentação da ementa da disciplina no início do semestre letivo de 2014.1; 

já o instrumento que objetivava aferir a importância dos cenários reproduzidos foi 

aplicado ao término das simulações executadas; por fim, a mensuração do nível de 

satisfação foi realizada no encontro de encerramento da disciplina. 

 

Sétima etapa 

 

A capacitação de professores na metodologia simulação. Um curso sobre as 

diversas interfaces do método, aplicação prática e avaliação foi planejado e 

ministrado. A capacitação dos docentes deu-se durante a semana pedagógica do 

semestre de 2014.2; o curso foi ministrado nas dependências do Departamento de 

Enfermagem da UFRN. A ação obedeceu a seguinte sequência: convite de 

participação no curso de capacitação em simulação realística, envio do material 

didático e realização da capacitação. O curso foi ministrado pelo pesquisador, 

participaram 3 docentes da disciplina. 

 

Oitava etapa 

 

Os dados coletados foram organizados em banco de dados eletrônicos por 

meio de digitação em planilhas subdividas em grupos temáticos. Após este 

processo, os dados foram analisados quantitativamente e qualitativamente, 
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apresentados em forma de quadros e gráficos, bem como recortes de fragmentos de 

discursos.  

Os dados quantitativos foram analisados por estatística descritiva simples e 

os qualitativos através do método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) (LEFÉVRE; 

LEFÉVRE, 2003).  

Segundo Lefévre e Lefévre (2003), o DSC consiste na análise do material 

verbal coletado, e a partir da identificação e extração das ideias-centrais e suas 

correspondentes expressões-chave, para uma posterior construção de discursos 

que sintetizam um todo; a coletividade.  

Para os mesmos autores, o sujeito coletivo se expressa através de um 

discurso emitido em primeira pessoa, coletiva, do singular e ao mesmo tempo em 

que sinaliza a presença de um sujeito individual do discurso, expressa uma 

referência coletiva na medida em que esse eu fala em nome de uma coletividade. 

Para confeccionar os DSCs, é necessário fazer uso das seguintes figuras 

metodológicas: expressões-chave e ideias centrais. As expressões-chave são 

pedaços, trechos ou transcrições literais do discurso, já as ideias centrais são 

descrições do sentido de um depoimento ou conjunto de depoimentos (LEFÉVRE; 

LEFÉVRE ,2003). 

Após tratamento dos dados, foi realizado um encontro informativo para a 

divulgação dos resultados do estudo. 
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44 

 

4 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 - A EXPERIÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA SIMULAÇÃO NA DISCIPLINA DE 

ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE II E OS CENÁRIOS CONSTRUÍDOS. 

 

A disciplina denominada de Atenção Integral a Saúde II, da Graduação em 

Enfermagem da UFRN, tem por objetivo discutir e oportunizar a atuação prática dos 

discentes nas ações de promoção à saúde, prevenção de riscos e agravos, proteção 

específica e da recuperação da saúde.  

A metodologia norteadora da disciplina tem por base a concepção do aluno 

como condutor do seu próprio processo de conhecimento e o professor como 

facilitador/mediador do processo ensino-aprendizagem, utilizando o referencial 

teórico da problematização, aprendizagem baseada em problema e da 

aprendizagem significativa. O modelo de avaliação adotado é a formativa e 

somativa.  

Considerando a multiplicidade de temáticas abordadas na disciplina, o 

planejamento de simulações que contribuíssem com a consolidação da síntese do 

conteúdo programático foi uma estratégia adotada para que o processo de ensino e 

aprendizagem pudesse se tornar mais atrativa. A partir do estabelecimento de 

prioridades, construíram-se três simulações, cujas sínteses podem ser visualizadas 

no quadro 1. 

Como recursos, utilizaram-se atores na função de pacientes-padrão, que são 

atores na função de paciente, para o treinamento de obtenção de história clínica, 

exame físico e habilidades de comunicação (PAZIN FILHO; SCARPELINI, 2007). Os 

atores são selecionados conforme o perfil exigido para os cenários, orientados e 

treinados para a condução da cena. 

 O uso da ferramenta “pacientes-padrão” permitiu a execução dos cenários 

planejados, por ser um recurso que dispensa tecnologias específicas, em simulação. 

Mesmo em Instituições que não dispõem de estrutura física específica para a 

execução de simulações, a utilização desse recurso pode ser apresentado como 

uma alternativa para a estruturação de componente curricular para esta metodologia 

de ensino e consequentemente a execução de cenários simulados. 
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Quadro 1. Simulações executadas na Disciplina de Atenção integral a Saúde II. 

 Simulação  Objetivos do cenário Conteúdos 

trabalhados 

 Hipertensão 
Arterial (1) 

 Vivenciar 
situações de 
manejo de crise 
ao cliente 
hipertenso no 
contexto da 
Atenção Primária 
a Saúde. 

 Doenças crônicas 
degenerativas; 

 Programas de 
Atenção a Saúde 
do Adulto; 

 Humanização; 

 Assistência de 
Enfermagem. 

 Imunização de 
adultos (2) 

 Vivenciar 
situações de 
manejo de crise 
ao cliente 
acometido por 
evento 
traumático/aciden
tal no contexto da 
Atenção Primária 
a Saúde. 

 Imunização; 

 Programas de 
Atenção a Saúde 
do Adulto; 

 Humanização; 

 Assistência de 
Enfermagem. 

 Idoso 
institucionalizad
o (3) 

 Vivenciar 
situações de 
planejamento e 
execução de 
trabalho em 
equipe no 
contexto das 
instituições de 
Longa 
Permanência 
para idosos. 

 Trabalho em 
equipe 

 Atenção a Saúde 
do Idoso 
Institucionalizado; 

 Humanização; 

 Assistência de 
Enfermagem. 

 

Fonte: originário da própria pesquisa. Natal, 2014. 

 

A seguir, expõe-se a descrição geral dos três casos trabalhados, objetivos da 

disciplina, competências e habilidades contempladas a partir da execução dos 

cenários, são sumarizadas nos quadros 2, 3 e 4. 

No cenário 1, Hipertensão Arterial, os discentes dispunham do seguinte caso:  



46 

 

Você é o Enfermeiro (a) de uma Unidade Básica de Saúde e recebe o paciente 

J.V.M, de 45 anos de Idade,  Sexo  masculino, motorista profissional. J.V.M foi 

rastreado como suspeito de ser hipertenso durante a visita do agente comunitário de 

saúde; embora fosse totalmente assintomático. Durante as visitas do agente de 

saúde, J.V.M relatou que, eventualmente, sentia um pouco de tontura, mas não 

valorizava este fato já que também bebia e pensava que era alguma coisa 

relacionada com o “fígado”. A pressão arterial aferida durante a visita foi de 180 x 

106mmHg (média de 3 medidas). A partir desta suspeita foi agendado para uma 

consulta de enfermagem. 

Quadro 2. Objetivos, competências e habilidades contempladas na simulação 

no cenário 1. 

Objetivos da disciplina Competências e habilidades 

 Possibilitar ao aluno discutir o 

processo de trabalho do 

enfermeiro na Atenção Básica 

em Saúde e a Estratégia à 

Saúde da Família (ESF) 

situando-o no contexto 

assistencial da política de 

saúde vigente do país no 

contexto do SUS; 

 Possibilitar ao aluno 

desenvolver ações de 

enfermagem voltadas para a 

identificação de prevenção e 

controle de riscos e agravos 

não transmissíveis à saúde do 

adulto; 

 Facilitar o exercício prático dos 

alunos quanto a sua 

participação nas ações de 

promoção, proteção, 

 Reconhecer o Processo de 

Trabalho do Enfermeiro nos 

contextos da Atenção Básica 

como parte integrante dos 

espaços de cuidado em saúde; 

 Desenvolver as 

habilidades/atitudes 

necessárias para a construção 

de uma relação terapêutica 

entre profissional/usuário e 

profissional/família, 

possibilitando um melhor 

desempenho junto à população 

com a qual atua; 

 Desenvolver habilidades para 

realizar o cuidado de 

Enfermagem nos programas e 

ações no âmbito da Atenção 

Básica em Saúde (HIPERDIA); 

 Diagnosticar grupos 
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recuperação e reabilitação da 

saúde de pessoas adultas 

junto à equipe de saúde; 

 Possibilitar ao aluno sua 

participação no trabalho do 

enfermeiro nas Ações Básicas 

Programáticas (HIPERDIA). 

 

vulneráveis planejando e 

prestando cuidados de 

Enfermagem; 

 Buscar integração com a 

equipe multiprofissional 

visando o cuidado 

interdisciplinar, demonstrando 

habilidade de atuação 

conjunta, na equipe de 

enfermagem e na equipe 

multiprofissional e junto à 

população com a qual atua.   

 

Fonte: originário da própria pesquisa. Natal, 2014. 

 

O cenário 2, imunização de adultos: 

Você é Enfermeiro(a) da Unidade Básica de Saúde do Santarém e recebe um cliente 

que compareceu ao serviço solicitando administração da vacina antitetânica. 

Gustavo, 22 anos, sofreu um acidente em sua residência enquanto trabalhava com o 

seu pai na construção de uma porta de madeira. Segundo o cliente ele retirava 

pregos que estava numa superfície de madeira para pregá-los na porta em 

construção. Ao se distrair, Gustavo, que não usava calçado adequado, acabou 

pisando em um dos pregos que estava virado para cima na superfície de madeira. 

Com sangue jorrando em grande quantidade Gustavo procurou o hospital local, 

onde foi realizado um curativo, sendo orientado a procurar uma UBS para receber a 

vacina contra o tétano.  Gustavo nega receber visita domiciliar e ou fazer parte de 

em algum programa de saúde. Não possui carteira de vacina e não sabe sobre sua 

situação vacinal. O cliente não está acompanhado. Você dispõe de uma técnica de 

enfermagem e pode delegar tarefas. 

Quadro 3. Objetivos, competências e habilidades contempladas na simulação 

no cenário 2. 
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Objetivos da disciplina Competência e habilidades 

 Possibilitar ao aluno 

desenvolver ações de 

enfermagem voltadas para a 

identificação de prevenção e 

controle de riscos e agravos 

transmissíveis à saúde do 

trabalhador e à saúde do 

adulto; 

 Facilitar o exercício prático dos 

alunos quanto a sua 

participação nas ações de 

promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação da 

saúde de pessoas adultas, 

trabalhadoras junto à equipe 

de saúde; 

 Possibilitar ao aluno sua 

participação no trabalho do 

enfermeiro nas Ações Básicas 

Programáticas (Imunização); 

 

 

 Atuar com a perspectiva do 

controle de riscos e agravos e 

vulnerabilidade à saúde do 

trabalhador e à saúde do adulto; 

 Reconhecer o Processo de 

Trabalho do Enfermeiro nos 

contextos da Atenção Básica 

como parte integrante dos 

espaços de cuidado em saúde; 

 Analisar o processo de trabalho 

do enfermeiro relacionado à 

promoção, proteção, recuperação 

e reabilitação da saúde da 

população; 

 Desenvolver habilidades 

instrumentais de ações de 

promoção à saúde, prevenção de 

riscos e agravos, proteção 

específica e da recuperação da 

saúde no processo de cuidar da 

saúde de pessoas adultas e a 

saúde do trabalhador; 

 

Fonte: originário da própria pesquisa. Natal, 2014. 

 

Cenário 3, Idoso institucionalizado: 

Você é estagiário(a) e está indo para um campo de estágio de uma Instituição de 

Longa Permanência para Idosos. Você encontrará a preceptora que irá acompanha-

los durante o período de permanência neste campo. Para início do planejamento das 

atividades a serem executadas durante o período que vocês irão vivenciar, a 
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enfermeira passa as informações sobre o grupo de idosos que vocês irão trabalhar. 

A saber: Dona Maria, 64 anos, hipertensa (hipertensão controlada por 

medicamentos), sobrepeso mas sem dificuldades de locomoção, interativa e 

comunicativa, adora dançar; Seu João, 68 anos, acometido por doença de 

Parkinson, com episódios de tremores leves, pouco interativo, tem preferências por 

atividades manuais, mas em razão dos tremores, pouco tem executado tarefas que 

precisem desta habilidade; Lúcia e Cleide, 72 e 75 anos, respectivamente, são 

participativas, saudáveis e interativas, participam de qualquer tipo de atividade em 

grupo. Considerando as características do grupo, desenvolvam uma atividade que 

possibilite a interação deste. Os idosos já foram comunicados que hoje seria um dia 

de lazer, estão todos aguardando por este momento. 

Quadro 4. Objetivos, competências e habilidades contempladas na simulação 

no cenário 3. 

Objetivos da disciplina Competência e habilidades 

 Oportunizar a atuação prática 

dos alunos quanto ao trabalho 

do enfermeiro junto ao idoso, 

quanto ao seu cuidado nas 

alterações físicas e fisiológicas 

e na avaliação 

multidimensional da pessoa 

idosa no âmbito da ESF e na 

instituição asilar.  

 Facilitar ao aluno a sua 

participação no 

desenvolvimento de ações de 

enfermagem junto aos grupos 

cadastrados nos programas na 

rede de serviços de Atenção 

Básica em Saúde enfocando os 

fatores de proteção e desgaste 

do processo saúde-doença em 

 Desenvolver habilidades para 

realizar o cuidado de 

Enfermagem nos programas e 

ações no âmbito da Atenção 

Básica em Saúde; 

 Diagnosticar grupos 

vulneráveis planejando e 

prestando cuidados de 

Enfermagem; 

 Buscar integração com a 

equipe multiprofissional 

visando o cuidado 

interdisciplinar, demonstrando 

habilidade de atuação 

conjunta, na equipe de 

enfermagem e na equipe 

multiprofissional e junto à 

população com a qual atua.   
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idosos;  

 Possibilitar ao aluno sua 

participação no trabalho do 

enfermeiro nas Ações Básicas 

Programáticas e saúde da 

pessoa idosa; 

 

 Desenvolver as 

habilidades/atitudes 

necessárias para a construção 

de uma relação terapêutica 

entre profissional/usuário e 

profissional/família, 

possibilitando um melhor 

desempenho junto à população 

com a qual atua; 

 

 

Fonte: originário da própria pesquisa. Natal, 2014. 

 

4.2 – AVALIAÇÃO DOS CENÁRIOS EXECUTADOS. 

 

Quando questionados sobre a proposta e execução das simulações em razão 

da consolidação dos conteúdos ministrados, temos uma resposta bastante positiva 

conforme exposto na figura 1.  

Gráfico 1 – Avaliação discente sobre os cenários executados quanto à síntese 

dos conteúdos. 

 

Fonte: originário da própria pesquisa. Natal, 2014. 

0,00% 0,00% 

100,00% 

EM PARTE NÃO SIM

Síntese dos conteúdos 

Total
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100% dos discentes acreditam que as simulações realizadas contribuíram 

para a síntese dos objetos da construção dos cenários, e que foi trabalhada durante 

a disciplina de Atenção integral a Saúde II. 

É importante que os cenários construídos atendam aos objetivos do 

componente curricular específico. Para tanto, é fundamental que seja realizado um 

estudo do componente curricular o qual servirá de base para a construção de 

cenários de simulação. Este estudo permite que o docente construa propostas 

condizentes com que é orientado no currículo. 

Além disso, foi solicitado que os discentes atribuíssem uma nota, entre zero e 

dez, as simulações realizadas. 100% das notas atribuídas, foram entre os intervalos 

8 e 10, sendo que (16,22%) da amostra atribuiu nota 8, (29,73%) nota 9 e (54,05%) 

atribuiu nota 10 conforme ilustração gráfica da figura 2.  

 

Gráfico 2 – Percentual da atribuição de notas aos cenários executados. 

 

 

 

Fonte: originário da própria pesquisa. Natal, 2014. 

 

A representação numérica atribuída nesse item reforça a satisfação discente 

no que concerne ao desenho dos cenários que estruturaram as simulações 

executadas durante a pesquisa.  

0,00% 

54,05% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

16,22% 

29,73% 

NOTA 1 NOTA 10 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5 NOTA 6 NOTA 7 NOTA 8 NOTA 9

Notas atribuidas aos cenários simuados 
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Após a execução e vivência nas simulações, discentes e docentes partilharam 

de experiências que puderam construir discussões que contribuíram para a 

aquisição de conhecimentos acerca das temáticas trabalhadas. 

 A técnica utilizada nesta etapa foi o debriefing, que é uma estratégia de 

discussão de cenário a qual os discentes podem interagir uns com os outros e 

partilhar reflexões sobre a experiência que vivenciaram (DIECKMANN; FRIIS; 

LIPPERT; OSTERGAARD, 2009).  

A partir da experiência vivenciada, considera-se que inserir e analisar 

modalidades metodológicas que são utilizadas nos espaços formativos em saúde e 

enfermagem significa vislumbrar melhorias no processo de formação.  

Dependendo do objetivo, a simulação pode utilizar a abordagem 

construtivista. Através da interação com os cenários, os alunos podem criar os seus 

próprios significados (PARKER; MYRICK, 2009). 

Criar os próprios significados é um reforço da mudança paradigmática, da 

ideia da valorização da memorização e repetição para a valorização do trabalho 

criativo e em atividades que sejam significativas e o discente atue de forma ativa na 

aprendizagem (MENDES et al., 2012). 

Na simulação, além de possibilitar o papel ativo do discente, oportuniza-se a 

vivência nos diversos cenários de cuidados que os alunos poderão encontrar na 

prática. Na Enfermagem, a possibilidade de vivenciar cenários que se aproxima da 

realidade, antes de ir para práticas com paciente real, é uma oportunidade que pode 

favorecer uma aprendizagem significativa. A partir da ressignificação da 

aprendizagem e dos mecanismos que favoreçam a articulação e construção de 

saberes, oportuniza-se uma formação mais próxima das necessidades exigidas nos 

dias atuais. 

Além disso, as experiências de simulação oferecem aos educadores em 

enfermagem uma oportunidade para avaliar e medir a integração de um estudante 

às múltiplas competências profissionais (PRION, 2008).  É necessário reconhecer, 

também, que a simulação não se propõe a substituir as práticas cínicas com 

pacientes reais, e sim preparar o discente para o enfrentamento dessas situações 

(QUILICI; PEIXOTO, 2012). 



53 

 

A experiência da implantação da simulação enquanto instrumento facilitador 

do processo de ensino aprendizagem na Disciplina de Atenção Integral a Saúde II 

do curso de Enfermagem da UFRN atendeu as expectativas dos discentes, as 

representações gráficas abaixo expostas consolidam esta afirmação.  

 

4.3 – A EXPECTATIVA E SATISFAÇÃO DISCENTE. 

 

No momento inicial da exposição da disciplina, início do semestre letivo de 

2014.1, foi aplicado um instrumento cujo objetivo era mensurar o nível de 

expectativa discente para o início das atividades acadêmicas da disciplina.  

No instrumento, os discentes dispunham  do seguinte questionamento: frente 

à apresentação da ementa e proposta de condução da disciplina de Atenção Integral 

a Saúde II, marque a alternativa que corresponde a sua expectativa. Nesta 

interrogação as opções de sinalização eram as seguintes: grandes expectativas, 

média expectativa, indiferente, pouca expectativa, ou não sei opinar. Os resultados 

podem ser observados no gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Percentual de expectativa discente. 

 

 

Fonte: originário da própria pesquisa. Natal, 2014. 

Conforme exposto na representação gráfica acima, a simulação gerou um 

percentual considerável de grandes expectativas (70,27%). Apenas 2,70% dos 

participantes sinalizaram indiferença em relação à proposta exposta pelos docentes 

da disciplina. 
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Ao término das atividades acadêmicas da disciplina, com o objetivo de 

identificar se as simulações realizadas interferiram de forma positiva ou negativa no 

que diz respeito à atração da dinâmica de ensino e aprendizagem, foi aplicado outro 

instrumento que solicitava aos discentes a sinalização da satisfação frente às 

atividades acadêmicas propostas durante o semestre letivo. 

 Os resultados mostram que (97,30%) da amostra sinalizaram estarem 

bastante satisfeitos e satisfeitos com as atividades acadêmicas proposta pela 

disciplina de Atenção Integral a Saúde II. Apenas (2,70%) dos discentes mostraram-

se indiferentes, mantendo o percentual anterior de indiferença expresso no gráfico 3.  

Não houve registro de insatisfação. 

Gráfico 4 – Percentual de Satisfação discente. 

 

 

 

Fonte: originário da própria pesquisa. Natal, 2014. 
 

Com a finalidade de identificar se as simulações desenvolvidas contribuíram 

de forma significante para a sinalização do nível de satisfação discente, foi solicitado 

aos participantes da pesquisa que expressassem a contribuição das simulações na 

atribuição dos níveis de satisfação considerados.  

Como resultados, (94,59%) da amostra sinalizaram que a simulação 

contribuiu para a atribuição da satisfação, conforme mostra o gráfico 5. Dos que 

atribuíram o “sim”, foi questionado sobre o grau de influência das simulações 

enquanto evento sinalizador da resposta positiva na determinação e atribuição dos 

conceitos.  
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FIQUEI
BASTANTE
SATISFEITO

INDIFERENTE INSATISFEITO NÃO SABE
OPINAR

SATISFEITO

Satisfação discente 

Total



55 

 

Gráfico 5 – Percentual de satisfação discente a partir do uso da simulação. 

 

 

Fonte: originário da própria pesquisa. Natal, 2014. 

 

Conforme exposto no gráfico 6, 60,0% da amostra atribuiu influência total e os 

outros 40,0% atribuíram influência parcial, apontando a simulação como ponto 

favorável para a atribuição de uma representação positiva das estratégias de ensino 

e aprendizado utilizadas durante as atividades da disciplina de Atenção Integral a 

Saúde II. 

Os resultados aferidos estão em consonância com outras pesquisas em 

simulação. Vários estudos mostram que existe um aumento da satisfação dos 

alunos quando palestras ou tutoriais são complementadas com sessões de 

simulação (LEVETT- JONES et al., 2011).  

Nesse sentido, é importante considerar que a satisfação conduz o aprendiz à 

realização de metas, pois este é motivado pelo sucesso enquanto fator que gera 

autossatisfação e autoestima (BASTABLE, 2010). Para a autora, a satisfação incute 

um sentimento de realização. 

Assim, no contexto do ensino e aprendizagem em Enfermagem, a utilização 

de estratégias que desemboquem em satisfação discente é de suma relevância para 

que este alcance metas e consequentemente atinja o sucesso. A avaliação da 

satisfação auxilia também, o docente no processo de avaliação de materiais e 

métodos utilizados em suas atividades.  

Gráfico 6 – Percentual de influência 

2,70% 2,70% 

94,59% 

EM PARTE NÃO SIM

Simulação e satisfação discente  
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Fonte: originário da própria pesquisa. Natal, 2014. 

 

Diante do exposto, constatou-se que a inserção da simulação enquanto 

estratégia de ensino e aprendizagem no contexto estudado atuou como ferramenta 

geradora de satisfação discente. Não foi possível comparar os resultados deste 

estudo com outras pesquisas na área de Atenção Primária a Saúde, ainda existe 

uma carência de publicações mostrando a efetividade da estratégia da simulação e 

o potencial gerador de satisfação discente. 

 

4.4 – A PERCEPÇÃO DISCENTE SOBRE SIMULAÇÃO. 

 

Com a finalidade de conhecer a percepção dos discentes, sobre a estratégia 

simulação, fez-se o seguinte questionamento: qual é a sua percepção sobre a 

metodologia simulação? 

A partir da análise das expressões-chaves, identificou-se 7 ideias centrais.  A 

tabela 1 representa, quantitativamente, o percentual equivalente destas a partir da 

análise e agregação das expressões-chaves e a formatação das ideias centrais dos 

discursos analisados. 

 

 

 

 

40,00% 
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Tabela 1 – Percentual de ideias centrais a partir da percepção discente 

referente à metodologia simulação. 

 Ideias centrais % 

A simulação contribui para relacionar a teoria e a prática. 15,22% 

A simulação deveria ser expandida para outras disciplinas. 8,70% 

A simulação é uma metodologia dinâmica e promove integração 6,52% 

A simulação permite fixar os conhecimentos adquiridos em sala 
de aula. 21,74% 

A simulação permite pensar criticamente e refletir sobre a 
prática. 21,74% 

A simulação permite uma aproximação com situações que serão 
vivenciadas na prática. 2,17% 

A simulação proporciona uma vivência prévia da prática. 23,91% 

Total Geral 100,00% 

 

Fonte: originário da própria pesquisa. Natal, 2014. 

 

Conforme disposto na tabela 1, as ideias centrais que apresentaram as 

maiores frequências foram respectivamente: “A simulação proporciona uma vivência 

prévia da prática” (23,91%), “A simulação permite pensar criticamente e refletir sobre 

a prática” (21,74%) e “A simulação permite fixar os conhecimentos adquiridos em 

sala de aula” (21,74%). Em seguida, a ideia central intitulada “A simulação contribui 

para relacionar a teoria e a prática” aparece com a representatividade de 15,22%.  

As ideias com menor percentual foram “A simulação deveria ser expandida 

para outras disciplinas” (8,70%), “A simulação é uma metodologia dinâmica e 

promove integração” (6,52%) e “A simulação permite uma aproximação com 

situações que serão vivenciadas na prática” (2,17%). Com a finalidade de melhor 

compreender a percepção coletiva referente ao questionamento supracitado, 

construiu-se os seguintes discursos: 

A simulação proporciona uma vivência prévia da prática. 

 

É uma metodologia bastante proveitosa e eficaz, pois a simulação nos aproxima de 

uma situação real, nos preparando para enfrentá-las. Além disso, nos proporciona 
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conhecimento. É também muito interessante, visto que confronta com um possível 

cenário que pode existir na prática durante os estágios.  

É uma proposta de ensino a qual já devia existir, pois ela contribui para melhor 

exemplificar a vivência que teremos no decorrer dos estágios e também na vida 

profissional, pois proporciona uma experiência acadêmica excelente. Além disso, é 

uma metodologia de grande aprendizado, pois nos deixou mais seguros [...] 

Acho uma ótima forma de treinarmos o que aprendemos na sala de aula, antes de 

chegarmos ao estágio.  Foi bastante válida [...] 

Vivenciar cenários que o discente poderá se deparar nos diversos locais de 

prática pode ser uma experiência importante. Na maioria das vezes, o desconhecido 

gera conflitos e medo. Nesse sentido, a escolha em simular casos e a experiência 

do docente, em contextos específicos, pode contribuir para esta experiência.  

A contextualização ou viabilizar uma aproximação de situações comumente 

encontradas na prática aumenta a compreensão e retenção, resultando em 

aprendizagem (MENDES et al., 2012). 

Ao proporcionar estas vivências, o discente tem a oportunidade de 

experimentar aquilo que poderá ser o seu futuro contexto de trabalho. Para Berragan 

(2011), a simulação não só oportuniza a prática de habilidades clínicas de 

enfermagem, mas também a possibilidade de aprender e explorar como se sente ser 

enfermeiro(a). Em síntese, a simulação permite uma aproximação com a realidade. 

 

A simulação permite uma aproximação com situações que serão vivenciadas 

na prática. 

 

Vejo como forma de aproximação da realidade, permitindo-nos, verificar e aprimorar 

os assuntos discutidos e estudados em sala de aula. Sem dúvidas um ótimo 

instrumento de aprendizagem. 

 

A simulação permite pensar criticamente e refletir sobre a prática. 
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 Simulação é muito produtiva e traz a possibilidade e a oportunidade de criar um 

olhar crítico, ampliando a análise de cada situação. E logicamente, vem a contribuir 

para um aprendizado mais efetivo de forma que permite uma participação ativa, [...] 

principalmente por nos colocar diante de uma situação prática, nos preparando para 

exercer aquela atividade [...]  

Assim, a simulação é Importante e necessária, para que nós possamos ter uma ideia 

do estilo prático e proceder diante de determinadas situações. Além disso, possibilita 

indagarmos sobre o que fazer para melhorar a atenção direcionada ao usuário.  

[...] também nos levou a pensar criticamente. [...] estimulando nossa capacidade de 

reflexão. [...] podemos analisar alguns erros que cometemos aqui mesmo na 

universidade. [...] podendo ampliar o nosso olhar quando formos atender o paciente 

e para o enfrentamento da prática na Atenção Básica. 

Considerando à complexidade e características dos estabelecimentos de 

assistência à saúde, é requerida do enfermeiro a capacidade intermitente de 

atualizar seus conhecimentos e refletir sobre sua atuação (VALENÇA et al, 2013). 

Para Lima e Cassiane (2000), uma das mudanças no ensino da enfermagem 

é a ênfase no desenvolvimento do espirito crítico, permitindo com isso que o 

discente possa desenvolver sua capacidade de analisar, avaliar, questionar, 

investigar, divergir, argumentar e experimentar. Para as autoras, pensar criticamente 

é uma das exigências instrumentais dos enfermeiros no contexto contemporâneo.  

Nesse sentido, o desenvolvimento do pensamento crítico é um desafio para 

os docentes e discentes e exige participação, ou seja, supera o uso de técnicas de 

ensino diferente da aula expositiva (LIMA; CASSIANE, 2000). Assim, a simulação 

pode ser inserida nesse contexto de mudança e participação ativa do discente. 

 

A simulação contribui para relacionar a teoria e a prática. 
 
 

Achei bem interessante, dá para assimilar bem o assunto dado em aula. É uma 

maneira interessante e interativa de se aprender o conteúdo transmitido 
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anteriormente nas aulas. Além disso, fortalece a fixação do conteúdo teórico 

repassado em sala de aula, pois consegue trazer a teoria à prática, dentro de uma 

simulação real. Dessa forma, permite que nós alunos pratiquemos os conhecimentos 

retidos em sala de aula ainda dentro da sala de aula.  

 

Na maioria das vezes, os discentes não conseguem aplicar os elementos que 

foram adquiridos a partir da teoria e ou visualizar de que forma estes podem ser 

inseridos no contexto prático e profissional.  

Para Valença et al (2013) na Enfermagem ainda existe uma desarticulação 

entre a teoria e a prática. Isso se dá, muitas vezes, em razão do distanciamento do 

enfermeiro docente em relação ao contexto prático e os cenários desta. O ensino 

conceitual isolado, somente a partir da exploração dos instrumentos teóricos e sem 

articulação com cenários práticos, pode ser uma estratégia falha, pois nem sempre 

as condições similares às propostas nos livros e artigos são encontradas na prática 

real. 

Dessa forma, promover uma articulação entre a teoria e a prática no contexto 

da Enfermagem é de suma relevância e pode reduzir o distanciamento entre o que é 

idealizado e o que é real e existente nos diversos cenários de atuação do enfermeiro 

(VALENÇA et al., 2013). 

Além da possibilidade de favorecer a integração entre a teoria e a prática, a 

simulação também é visualizada como instrumento que auxilia na fixação dos 

conteúdos ministrados na sala de aula, conforme se pode observar no discurso 

abaixo: 

A simulação permite fixar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 
 

A simulação, sem dúvidas, ajuda a fixar melhor os conteúdos teóricos. É uma ótima 

forma de aprendizado. [...] de uma maneira geral resumia tudo sobre a aula, nos 

permitia simular uma situação real, o que é fundamental, porque assim não fica só 

na teoria. Assim é possível fixar o conteúdo ministrado e acrescentar novos 

conhecimentos para uma boa prática profissional. 
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A simulação deveria ser expandida para outras disciplinas. 
 
 
 

Foi muito rico [...], pois ajuda no aprendizado e facilita a nossa compreensão sobre o 

tema. Realmente é bastante útil para o processo de ensino e aprendizagem. Por 

isso, eu sou a favor de que a simulação seja adotada por outros docentes [...], pois 

com essa metodologia é possível sintetizar o assunto dado em sala de aula, e dessa 

forma facilitar a absorção do conhecimento [...]. 

 

A simulação é utilizada nas disciplinas de graduação do curso de 

Enfermagem para o ensino de técnicas e procedimentos necessários para a 

realização de cuidados e tem contribuído para a prática dos alunos (TEIXEIRA; 

FELIX, 2011).  

É importante destacar também que o uso da simulação no ensino de 

Enfermagem supera a lógica do treino de habilidades e ou demonstração de 

técnicas. A simulação pode e deve ser utilizada também para inserir o discente em 

situações que, além da técnica e o desenvolvimento psicomotor, permita o 

desenvolvimento de outros domínios, como o domínio afetivo e o cognitivo.  

Além disso, a estruturação de currículos na Enfermagem para a utilização da 

simulação em diversos componentes curricular pode ser uma medida importante. 

Pois, a vivência isolada, ou experiência estanque com o uso da simulação em um 

único componente do currículo, pode ser menos exitosa, pois desfavorece a 

continuidade do processo de inserção de tal ferramenta no contexto da aquisição de 

competências e habilidades na formação de enfermeiros.  

Nesse sentido, socializar resultados de estudos específicos, discutir sobre as 

características e aplicação da simulação enquanto metodologia ativa e estudar a 

possibilidade do uso desta no contexto acadêmico são, sem dúvidas, uma forma de 

viabilizar o uso dessa ferramenta de ensino. 

 

A simulação é uma metodologia dinâmica e promove integração. 
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A metodologia é criativa, envolvente, importante e de efeito. Além do mais, promove 

a integração da turma. [...] é bem dinâmica, mas acredito que faltaram objetos para o 

cenário, o que torna a mesma um pouco menos real. 

A integração do grande grupo deve ser promovida, principalmente, no 

momento do debriefing. É nesta etapa que todos os discentes podem discutir sobre 

a cena vivenciada.  

O debriefing é fornecido imediatamente após a simulação e o objetivo é 

explorar e ajudar a consolidar a aprendizagem dos alunos, isso facilita tanto a 

aprendizagem quanto possibilita a reflexão dos discentes sobre identificar áreas de 

que estes podem melhorar (ARTHUR; LEVETT-JONES; KABLE, 2013).  

Para Anastasiou e Alves (2003) a habilidade de trabalhar em grupo auxilia no 

desenvolvimento da inteligência relacional, ou seja, a capacidade de se relacionar 

com outras pessoas e de autoconhecimento. Para estes autores, participar de 

grupos permite o desenvolvimento de papéis que auxiliam na construção da 

autonomia e outras habilidades necessárias no desempenho profissional.  

Além da dinamicidade e da integração conferida à simulação enquanto 

estratégia da ABP existe outras contribuições conferidas a Aprendizagem Baseada 

em Problemas no processo de ensino e aprendizagem em Enfermagem como: o 

desenvolvimento do pensamento crítico, criatividade, motivação, intercâmbio de 

informações entre docentes e discentes, a discussão de experiências com pacientes 

e situações reais (FAUSTINO, 2013). 

 

4.5 - FRAGILIDADES DOS CENÁRIOS EXECUTADOS: VISÃO DISCENTE 

 

Tabela 2 – Percentual de ideias centrais referentes às fragilidades dos cenários 

executados. 

 

 Ideias  centrais % 

A infraestrutura deixou a desejar. 5,56% 

A simulação exige um tempo para estudar e relembrar os 
conteúdos. 8,33% 

A simulação permite de observar as atitudes. 5,56% 
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Deveria ter mais simulações. 11,11% 

Nem todos participam da simulação. 19,44% 

Participar das simulações gerou nervosismo. 50,00% 

Total Geral 100,00% 

 

Fonte: originário da própria pesquisa. Natal, 2014. 

 

Conforme apresentado na tabela acima exposta, os discursos dos sujeitos da 

pesquisa, referente às fragilidades dos cenários executados, resultaram em seis 

ideias centrais. Observa-se que o fator nervosismo foi o mais representativo entres 

estes (50,0%). Porém, é válido considerar todos os aspectos citados, pois tais 

aspectos podem ser visualizados como ponto de partida para melhorias e 

continuidade da aplicação da metodologia no currículo da enfermagem.  

 

Deveria ter mais simulações. 

São poucos casos estudados e o tempo para desenvolver atividades. [...] essas 

simulações deveriam ocorrer também em outras situações, pois envolve toda a 

turma e ajuda a fixar a teoria dada em sala de aula. Acho que poderia se feito outras 

vezes, não só três.  

Sem dúvidas, por quão complexo a Atenção Básica em Saúde, diversas 

situações poderiam ter sido acrescidas e simuladas durante o percurso da Disciplina 

de Atenção Integral a Saúde II. Os cenários desenvolvidos foram idealizados a partir 

do estabelecimento de prioridades da disciplina, em razão da natureza prática 

aplicada ao contexto simulado, pois os conteúdos trabalhados nesta são, 

majoritariamente, dispostos em aulas expositivas e de uso de metodologias 

tradicionais. 

Discute-se políticas, programas e normas técnicas, estimula-se o pensamento 

crítico a partir de exposição dialogada, discussão em pequenos e grande grupos, 

não sendo disponibilizado espaço para treino de habilidades e ou momentos de 

interação com situações que os alunos possam encontrar em estágios e ou cenários 

de cuidado em saúde. 
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Nesse sentido, a inserção da simulação realística no contexto do currículo em 

Enfermagem é uma forma de oferecer ao discente outros meios de aprendizagem. A 

aula expositiva e discussões grupais têm grande importância, porém é 

imprescindível considerar a necessidade de utilizar outras técnicas de ensino 

quando se trabalha com diferentes perfis e preferências de aprendizagem. Alguns 

discentes aprendem melhor somente com aulas expositivas, outros com 

instrumentos audiovisuais, outros gostam de participar e interagir ativamente. Dessa 

forma, ao disponibilizar diversos recursos, o discente tem possibilidade de aprender 

mais facilmente.  

A infraestrutura deixou a desejar. 

O que poderia ser inserido na simulação era um cenário mais característico, para 

ficar mais próximo da realidade, pois não tem todos os materiais disponíveis. 

 

 Para Bastable (2010) as características físicas do ambiente e o acesso aos 

instrumentos disponíveis nestes pode influenciar no nível de motivação do indivíduo. 

Para a autora, o ambiente pode influenciar na receptividade à aprendizagem.  

Nessa perspectiva, nos cenário de simulação é importante atentar para o 

incremento do ambiente com materiais que remeta à ambientação daquilo que se 

pretende simular. Por exemplo, fica difícil para o discente identificar a necessidade 

da realização de um procedimento ou conduta quando este não encontra os 

insumos mínimos para determinadas situações. No contexto estudado, apenas 

5,56% da amostra sinalizou a necessidade de melhorias nos cenários simulados.  

Para McCaughey e Traynor (2010), a simulação é uma estratégia de ensino 

que complementa a formação tradicional, e, para tanto, os provedores da educação 

pode conseguir isso sem necessariamente ter laboratórios sofisticados no lugar.  

É certo que existe uma grande expansão da indústria de simuladores e outros 

aparatos tecnológicos que podem incrementar as simulações e o treino de 

habilidades, entretanto estes são bastante dispendiosos. Em IES que não dispõem 

que laboratórios específicos pra simulação e ou simuladores de alta fidelidade, usar 

espaços alternativos e pacientes-padrão pode ser uma alternativa viável, 
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principalmente quando os objetivos dos cenários estejam relacionados ao 

desenvolvimento de habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal.  

Podem-se desenvolver simulações de alta fidelidade, com elementos 

fidedignamente semelhantes aos encontrados nos cenários de prática, sem 

necessariamente dispor de simuladores de alta tecnologia e salas especiais para 

simulação. Da mesma forma, se o discente possuir o acesso a um alto padrão de 

tecnologias e equipamentos, e não forem instruídos e assessorados pelo docente, 

tais instrumentos podem não propiciar uma aprendizagem significativa.  

Para Garet, MacPhee e Jackson (2011), o uso da simulação de alta fidelidade 

está na vanguarda do movimento de substituição de maneiras de maior exposição a 

riscos em práticas clínicas. Nesse sentido, os educadores estão buscando novas 

estratégias de aprendizagem que suportem a capacidade do aluno aprender 

habilidades complexas em ambiente seguro.  

Para Stayt (2012) o ambiente artificial de uma simulação clínica permite que 

os alunos adquiram competências mais rapidamente do que se a partir da prática 

clínica. No Canadá, por exemplo, essa adoção gera resultados positivos para 

estudantes e enfermeiros, entretanto existe uma dificuldade no que diz respeito à 

alocação de recursos (GARRETI; MACPHEE; JACKSON, 2011). 

 

Participar das simulações gerou nervosismo. 

O nervosismo foi grande, pois a surpresa da cena causa isso, devido o caso ser 

apresentado e em seguida já ocorrer o atendimento. Mas o nervosismo é só no 

momento, depois passa, acho que é só a primeira aproximação mesmo [...] Mas em 

situações reais isso também é comum. Além disso, tem a pressão do momento, por 

ter que fazer algo novo, pela primeira vez, e em frente a todos. A exposição ao 

público atrapalha. Alguns colegas criticam os outros, por errarem alguma coisa, isso 

é ruim.  

A simulação exige um tempo para estudar e relembrar os conteúdos. 

Achei pouco tem entre a simulação e o conteúdo da sala de aula. Pois é importante 

ter um pouco mais de tempo para estudar e refletir sobre o assunto abordado em 
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sala. Além disso, os casos eram muito complexos, não dava para lembrar tudo da 

teoria. 

No contexto estudado, as simulações foram realizadas imediatamente após o 

término da exposição teórica dos conteúdos objetos dos cenários desenvolvidos. Em 

razão das características de carga horária do componente curricular de Atenção 

Integral a Saúde II, não foi possível a viabilização de momentos específicos para a 

execução dos cenários criados. 

É importante que o discente tenha acesso a todas as informações retidas no 

processo de exposição teórica dos conteúdos trabalhados em sala de aula, busque 

outras informações, confronte diferentes ideias, reflita e sintetize a proposta 

trabalhada. Para isso o discente necessita de tempo para ressignificar os processos 

de aprendizagem vivenciados. 

A simulação permite de observar as atitudes. 

O ponto negativo da simulação é percebemos que somos falhos em algum momento 

da simulação [...] Além disso, ter um tempo delimitado para pensar e discutir 

estratégias é muito difícil. 

A percepção sobre as atitudes é apontada como negativo, pois em alguns 

momentos da simulação o aluno é desafiado a tomar decisões em um curto período 

de tempo, que não deve ser delimitado pelo docente condutor da cena, fazendo com 

que este se sinta pressionado e ou exposto. Neste sentido, é importante promover 

um ambiente favorável, e isto pode incluir a ambientação do cenário e do aluno e a 

transmissão da ideia de que o objetivo daquele momento é o aprendizado, 

independente de erros e vieses. 

Para Teixeira e Felix (2011) a autoavaliação é importante, sendo necessário 

que o professor, em casos de julgamento de atuação não satisfatória por parte do 

aluno, forneça orientações para que esse venha melhorar seu desempenho. 

As falhas podem significar, em maior ou menor grau, um despreparo docente 

gerado por diversas situações. Assim, o acompanhamento do discente nesse 

processo, quer seja de identificação e ou do fornecimento de um feedback imediato, 

pode ser o caminho para solucionar estas lacunas. 
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Nem todos participam da simulação. 

Infelizmente não é possível todos participarem do cenário. [...] deveria ser aplicada 

sempre para todos os alunos e não apenas um único aluno executar e o restante 

apenas observar. Entendo que o tempo é curto, porém seria interessante que todos 

pudessem vivenciar e não só assistir, pois nem todos tiveram a oportunidade de 

atender o paciente. 

 Por ser uma proposta que envolve os alunos, o sentimento de querer 

participar das cenas pode ser comumente almejado. Entretanto, com turmas cada 

vez mais numerosas, o processo de repetição por repetição, ou seja, quando não 

existe a necessidade de realização de um cenário mais de uma vez, torna-se 

inviável, pois o objetivo principal dos cenários supera a ideia de treino de 

habilidades.  

A participação coletiva se faz presente na simulação. Entretanto, em alguns 

momentos, pode requerer a participação de poucos alunos, especificamente em 

situações que o cenário exige apenas a atuação de um único discente, porém 

mesmo em situações desta natureza a participação do grande grupo é necessária e 

existente.  

No momento do debriefing, todos os discentes, tanto os que têm contato 

direto com o paciente, quanto os que observaram a cena, tem a oportunidade de 

explorar e refletir sobre o cenário vivenciado. As reflexões tecidas a partir dos 

cenários vivenciados é uma forma de agregar conhecimentos, refletir criticamente, e 

consequentemente agregar valores que podem ser indispensáveis para a formação 

e possibilitar a ressignificação das experiências vivenciados no contexto da 

aprendizagem significativa.  

 

4.6 - POTENCIALIDADES DOS CENÁRIOS EXECUTADOS: VISÃO DISCENTE 

 

Além de reconhecer a importância dos aspectos que precisam ser 

melhorados, é importante também identificar os pontos de destaque. Nesse sentido, 

a tabela 3 apresenta as ideias centrais construídas a partir da análise discente 

referente aos pontos positivos dos cenários executados durante a pesquisa.  
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Tabela 3 – Percentual de ideias centrais referentes aos pontos positivos dos 

cenários executados. 

 

 Ideias centrais % 

A simulação permite aprender com os erros. 13,89% 
A simulação permite uma aproximação com os cenários 
práticos da Atenção Básica 63,89% 
A simulação permite uma aproximação entre a teoria e a 
prática. 22,22% 

Total Geral 100,00% 

 

Fonte: originário da própria pesquisa. Natal, 2014. 

 

Pode-se visualizar que 63,89% dos sujeitos pesquisados acreditam que o 

ponto positivo dos cenários executados perpassa a ideia de aproximação com a 

realidade da Atenção Básica. Além disso, a ideia da aprendizagem a partir do erro e 

uma maior aproximação e ou contextualização da relação teoria e prática, também 

foram citadas. 

 

A simulação permite uma aproximação com a realidade 

A simulação é muito importante, põe em prova real o que acontece no atendimento 

na unidade de saúde. Pois proporciona uma vivência para que possa ser usada em 

outras futuramente, seja uma situação semelhante ou não. A vivência faz refletir 

sobre como melhorar a comunicação e assuntos pendentes para prover uma 

atenção integral ao paciente. Também porque trabalha a interação entre os diversos 

membros da equipe de saúde. [...] como estivéssemos na própria prática da Atenção 

Básica. 

É possível detectar os aspectos básicos e essenciais para um melhor desempenho 

na prática, pois é oportunizado o acesso e análise sobre as formas de atuar na 

prática, conhecer a realidade de pacientes e aplicar as intervenções de acordo com 

suas necessidades. É importante se deparar com uma situação próxima da 

realidade e discutir sobre isso.  
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A forma de colocar o aluno frente a uma realidade que possivelmente vai se deparar 

na prática na unidade de saúde faz com que eu reflita que tenho que dominar o 

assunto para que eu possa prestar um atendimento de qualidade ao usuário.  

Nessa perspectiva, o ensino contextualizado ou próximo de uma situação, 

aumenta a compreensão, retenção e aprendizagem. Assim, em situações 

semelhantes, em outros momentos, este mesmo conhecimento poderá ser aplicado 

de uma forma mais fácil (MENDES et al, 2012).  

Além disso, os benefícios dessa vivência contextualizada promove o 

desenvolvimento de competências transversais, análise, reflexão, troca de 

conhecimento e até mesmo o trabalho em equipe (MENDES et al, 2012). 

 

A simulação permite uma aproximação entre a teoria e a prática. 

Considero ponto positivo a possibilidade de ligar a teoria à prática, dessa forma 

ajudou a fazer uma recapitulação do conteúdo estudado. Além disso, o cenário 

ajuda a agregar novos conhecimentos, principalmente na hora da discussão em 

grupo. Ajudou a sintetizar conteúdos, de forma que o que eu tinha dúvidas na teoria 

acabou esclarecendo após as simulações. 

Mais uma vez fiquei bastante surpreendida e feliz, pois percebemos a importância 

da vivência e da experiência nas disciplinas anteriores, pois pude aplicar os 

conhecimentos aprendidos e agregar conhecimentos referentes a outras vivências 

que já passamos em algum momento da graduação. 

Para Mendes et al, (2012) a busca de soluções de problemas vivenciais, 

relacionando teoria e prática, é cada vez mais presente na formação superior geral e 

em enfermagem.  

Possibilitar uma aproximação entre os conteúdos teóricos e a prática 

profissional é de grande importância para que o aluno possa compreender a 

aplicação das informações que são transmitidas e rotuladas como relevantes para a 

formação profissional em um contexto específico.  

Tão quão importante possibilitar essa aproximação é agregar conhecimentos 

anteriormente adquiridos, de outros componentes curriculares, por exemplo. 

Procedimentos e condutas que são aprendidas e cobradas em momentos estanques 
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são passíveis de esquecimento e de serem imperceptíveis do ponto de vista da 

aprendizagem significativa.  

A simulação permite aprender com os erros. 

Os erros cometidos nas simulações atentam para que eu não os repita em situações 

reais, pois permite analisar a cena em seu contexto [...]. As simulações foram 

extremamente válidas para que pudéssemos perceber como agir e onde devemos 

melhorar, pois as pequenas falhas ajudam a fixar melhor e evitar erros ou enganos 

numa próxima vez.  

É importante poder perceber o que estou fazendo de errado e corrigir para que eu 

nãos os repita no estágio. Sei que vou sempre lembrar as cenas, quando eu me 

deparar com situações semelhantes. 

Observa-se nos discursos acima expressos que errar, em um ambiente em 

um controlado, permite que o aluno aprenda com os aspectos que foram falhos e ou 

ficaram as margens do que é pensado e ou preconizado em uma situação 

específica.  

Existem diversas situações em que a segurança pode estar comprometida a 

partir do erro como: a tomada de decisão, a diversidade dos eventos de 

adoecimento, diferentes profissionais e a diversidade tecnológica. Nesse sentido, é 

importante que os educadores de enfermagem oportunizem estratégias 

educacionais que desemboquem e promovam meios que influenciem positivamente 

na segurança do paciente (DECKER, 2007).  

No contexto da simulação, a partir da observação das cenas e das 

discussões, a partir do feedback que é conferido na etapa do debriefing, pode-se 

refletir sobre os diversos aspectos pertinentes a situação simulada e, 

consequentemente,agregar novas informações, podendo evitar que os erros 

cometidos anteriormente venham ser repetidos em situações semelhantes aquelas 

já vivenciadas.  

Grande parte da aprendizagem e desenvolvimento de habilidades clínicas de 

estudantes de enfermagem novatos está mudando de vida real para simulação. A 

oportunidade de cometer erros, para explorar as consequências de qualquer ação 

clínica sem arriscar dano real, abre possibilidades que seria impensável dentro de 
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um ambiente clínico real (BERRAGAN, 2011). A expectativa é que haja uma 

redução dos erros e a capacidade de ação e reflexão (TEIXEIRA; FELIX, 2011) 

 

4.7 – A CONTINUIDADE DA EXPERIÊNCIA IMPLANTADA. 

 

Após a concretização da pesquisa, foi realizada uma reunião informativa com 

os docentes da disciplina de Atenção Integral a Saúde II, o objetivo desta foi 

socializar os resultados do estudo implementado. Na oportunidade, foi sinalizado o 

interesse do pesquisador em dar continuidade ao projeto de uso da simulação 

realística nas atividades do currículo da disciplina objeto da pesquisa. Houve adesão 

da equipe docente. A partir dessa permissão, criou-se um curso de curta duração 

referente à aplicação da simulação no contexto do ensino em enfermagem. 

O curso foi ministrado pelo pesquisador e teve como proposta capacitar 

docentes na metodologia da simulação aplicada ao contexto da Atenção Básica em 

Saúde. No curso, foram trabalhados os seguintes conteúdos: 

 Concepções gerais sobre Metodologias Ativas; 

 Simulação Realística: do conceito a aplicabilidade; 

 Desenvolvimento e treino de habilidades; 

 Noções de construção de cenários em simulação; 

 Execução e avaliação de cenários em simulação. 

 

É importante que os docentes se instrumentalizem com diversas ferramentas 

que podem ser utilizadas no contexto do ensino em saúde e Enfermagem. Para 

Arthur, Levett-Jones e Kable (2013) a formação do pessoal é um elemento essencial 

para a instigação e continuação da simulação dentro de qualquer currículo eficaz. 

Dessa forma, capacitá-los foi uma forma de estimular e promover a continuidade do 

uso da simulação no contexto estudado. 

É importante destacar também que as experiências bem sucedidas são 

passivas de reflexão docente; a possibilidade de socialização de atividades, de 

métodos e ferramentas que conseguem proporcionar um melhor aprendizado entre 

os discentes pode ser uma estratégia bastante válida no contexto acadêmico e na 

formação em enfermagem.  
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Tão quão importante é a necessidade de articulação dessas ações docentes 

com uma proposta de currículo e de construção coletiva e não somente com ações 

estanques e isoladas (LUMARDI; BORBA, 1998). 

Além das revisões curriculares é importante repensar sobre as metodologias 

de ensino e aprendizagem, adequando-as ao perfil do profissional que é exigido pela 

sociedade atual (MENDES et al, 2012). 

Existem diversos elementos que reforçam a necessidade do desenvolvimento 

de uma nova prática pedagógica, como por exemplo, a complexidade dos cuidados, 

a relação indissociável entre a teoria e a prática e a visão integral do homem. Nesse 

contexto, a ABP contribui no processo de aquisição de competência e habilidades 

requeridas pelas necessidades de formação atual (MENDES et al, 2012). 

Nesse sentido, a formação de um novo enfermeiro perpassa pela 

necessidade de argumentação e do enfrentamento para a não passividade e 

acomodação, e para tanto é preciso formar profissionais não somente competente 

tecnicamente, mas também, críticos, reflexivos e politizados. Portanto é necessário 

problematizar a prática, pois a concepção de memorização de conteúdos já não dá 

conta das exigências do mercado de trabalho do contexto atual. (LUMARDI; 

BORBA, 1998). 

Além disso, as carreiras profissionais estão se revisando com base nas novas 

exigências, a adaptabilidade ao novo, a criatividade, autonomia, comunicação, 

iniciativa e cooperação, são aspectos em destaque (MASSETO, 2003). 

A simulação pode pontuar o aspecto reflexivo, pois na medida em que o 

discente tem a possibilidade de vivenciar e analisar os cenários simulados lhe é 

oportunizados este exercício reflexivo. A condução de um debriefing estruturado 

favorece também, este quesito. Além disso, a exposição a situações comumente 

encontradas na prática exige a tomada de decisão, iniciativa, comunicação e entre 

outros aspectos.  

No contexto escolar, existe uma predominância na exposição de conteúdos, 

seja na forma de palestra e ou em aluas expositivas, para a transferência de 

informações. Nesse sentido, quando o docente é desafiado a fazer uso de outras 

estratégias de ensino e aprendizagem este poderá encontrar dificuldades, e entre 

estas a própria indagação sobre a real necessidade de mudanças na forma de 

conduzir e promover a aprendizagem (ANASTASIOU; ALVES, 2003). 
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Atualmente, existe uma grande preocupação docente do ensino superior com 

a transmissão de informações e experiência. Muitos acreditam que é suficiente o 

domínio do conteúdo, por parte destes, para entrar em sala de aula e conseguir que 

os alunos aprendam. Além disso, grande parte utiliza das aulas teóricas expositivas 

e de aulas práticas para atingir os objetivos do currículo (MASSETO, 2003). 

Considerando as diversas necessidades de formação em saúde e 

enfermagem, no contexto atual, é imprescindível que o docente reflita sobre as 

estratégias adotadas no contexto do ensino e aprendizagem. Essa reflexão deve-se 

iniciar a partir do estudo dos objetivos, competências e habilidades traçados nos 

currículos. É preciso ter acesso a averiguar as estratégias de ensino e 

aprendizagem, suas características e particularidades.  

O termo estratégia, segindo Masseto (2003), é uma nomenclatura utilizada 

para indicar os meios que o docente pode utilizar para facilitar a aprendizagem dos 

alunos. Para o autor, o docente precisa conhecer várias técnicas e estratégias de 

ensino e aprendizagem, desenvolva a capacidade de adaptá-las quando necessário 

e ou de criar novas técnicas que corresponda à necessidade dos seus alunos. 

Os docentes da educação superior devem ensinar seus alunos a aprender e a 

tomar iniciativas, ao invés de serem unicamente fontes de conhecimento 

(MASSETO, 2003).  

Nesta perspectiva, a preocupação com a transmissão de informações e 

experiências passa a ser substituídas, aos poucos, pela busca de mecanismos que 

propiciem o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Percebe-se também a 

superação da formação voltada apenas para o aspecto cognitivo. Além disso, a 

valorização do discente enquanto sujeito ativo no processo de aprendizagem resulta 

em motivação e interesse pelo conteúdo. Associado a isto, o aluno passa a enxergar 

o docente como um aliado para a sua formação, deixando de lado a visão de 

obstáculo ou de mero avaliador. (MASSETO, 2003). 

 

4.8 – A SIMULAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM. 

 

Para Masseto (2003) ensino e aprendizagem são processos distintos e 

complementares. Para este autor, a prática de ensinar implica em mostrar, guiar, 

orientar, e entre outros, atividades estas atribuídas à figura do docente. Já o 
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aprender tem outro significado, e contempla a perspectiva de buscar informações, 

adquirir habilidades, descobrir significados, geralmente ligado a figura do aprendiz.  

Masseto (2003) considera ainda que o processo de aprendizagem é um 

processo de crescimento e desenvolvimento de uma pessoa em sua totalidade, 

envolvendo as áreas do conhecimento, afetivo-emocional, habilidades e as de 

atitudes ou valores.  Dessa forma, a ênfase no processo de aprendizagem traz 

grandes repercussões na organização curricular, na contratação do corpo docente e 

na metodologia de aula.  

A docência universitária tem enfatizado o processo de ensino em detrimento 

do processo de aprendizagem. Por esta razão, nota-se uma predominância do 

conteudismo e na organização curricular fechada e estanque. Além disso, nos 

processos avaliativos, as avaliações escritas, através de provas tradicionais e 

classificatórias, ainda prevalecem nesse cenário (MASSETO, 2003). 

Nesse sentido, a simulação pode ser considera uma estratégia de ensino e 

também de aprendizagem. Do ponto de vista do ensino, considera-se a simulação 

como uma ferramenta que o docente pode utilizar para promover a aquisição de 

habilidades, mostrar e guiar situações e ou conhecimentos em um dado currículo. Já 

na perspectiva da aprendizagem, o discente, através da simulação, tem a 

possibilidade de adquirir informações, relacionar, analisar, envolver-se e refletir 

sobre diversos aspectos no contexto da sua formação. 
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5 – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A partir da experiência vivenciada e das considerações tecidas, acredita-se 

que esta proposta de pedagógica contribuiu para a construção e aquisição de 

conhecimentos, tornando mais atrativa a dinâmica de ensino e aprendizagem no 

contexto trabalhado.  

A simulação, na percepção discente, contribui para a síntese dos conteúdos 

abordados no processo formativo e do currículo, e gera expectativa e satisfação em 

estudantes de enfermagem. 

Além disso, são diversas as percepções sobre a metodologia da simulação. A 

possibilidade da vivência prévia da prática, a oportunidade de pensar e refletir sobre 

a prática e a fixação de conteúdos fazem parte dessa percepção.  

A simulação também pode gerar nervosismo e despertar o interesse de 

participação em massa entre os estudantes. Além disso, permite uma aproximação 

entre a teoria e prática no contexto da Atenção Básica.  

É de suma relevância disponibilizar uma vivência prévia a situações que 

possivelmente estes discentes encontrarão na prática real. A possibilidade de 

construção da comunicação terapêutica, o enaltecimento da percepção dos 

aspectos mais subjetivos dessa relação e a averiguação de comportamentos que 

podem ser trabalhados, antes do contato direto com o paciente real, são aspectos 

que podem ser destacados a partir dessa vivência.  

Além dos aspectos anteriormente destacados, a simulação realística pode ser 

uma alternativa para o reforço de uma aquisição de conhecimentos de forma mais 

dinâmica e ativa. Dessa forma, apostar no uso da simulação em outras abordagens 

assistenciais, como por exemplo, no contexto da Atenção Primária a Saúde pode ser 

vislumbrada como uma possibilidade real e válida. 

O estudo atingiu os objetivos na medida em que foi possível inserir e analisar 

a estratégia da simulação no componente curricular de Atenção Integral a Saúde II 

da graduação em Enfermagem da UFRN. Através do percurso metodológico 

adotado foi possível conhecer a percepção discente sobre a simulação, e elencar as 

potencialidades e fragilidades na percepção discente. Além disso, a proposta de 
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inserção dessa estratégia no componente curricular estudado foi aceito e 

proporcionou satisfação discente.  

Considerando os resultados obtidos neste estudo, será possível pleitear a 

expansão da simulação para outros componentes curriculares do curso 

anteriormente citado.  

Encoraja-se o desenvolvimento de pesquisas semelhantes em outros 

componentes da formação em Enfermagem que possam mensurar a aprendizagem 

e os impactos provenientes do uso da simulação nesse contexto formativo.  

 
Este estudo possibilitou ao final, uma reflexão sobre a prática formativa em 

saúde a partir de uma perspectiva autônoma, considerando esta necessidade no 

contexto de ensino contemporâneo enquanto necessidade real, reafirmada pela 

multiplicidade e complexidade dos fenômenos emergentes desta época.  

Ao refletir sobre as metodologias ativas e a simulação realística no processo 

de formação em saúde e enfermagem pôde-se pensar o processo de ensino 

aprendizagem numa perspectiva de construção de saberes em que alunos e 

professores participam efetivamente e, implica em substituir os processos de 

memorização de informações e de transferência fragmentada do saber de forma 

vertical (COSTA, et al 2013). 

É válido considerar as metodologias ativas enquanto possibilidade para 

construção de novas formas de operar a formação em saúde no Ensino Superior, e 

possivelmente como um instrumento de superação dos modelos tradicionais de 

ensino. Enquanto método integrante destas, a simulação como método pode 

contribuir para a aquisição de competências e habilidades, pode refletir em um 

melhor desempenho e competência profissional. 

Especificamente sobre a formação do profissional em enfermagem, considera-

se as inúmeras habilidades práticas que são requeridas do formando, a 

possibilidade de repetição exaustiva de técnica, a inserção e imersão em cenários 

bastante aproximados da realidade bem como a vivência de uma prática reflexiva. 

Constata-se que nas experiências em situações reais e simuladas, os resultados 

pontuam a ideia de ressignificação da aprendizagem e dos mecanismos de 
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articulação e construção de novos saberes e, contribuem para uma formação mais 

próxima das necessidades exigidas pela sociedade atual. 

Espera-se que estas reflexões aqui tecidas auxiliem na construção de novos 

conceitos que circundam a complexidade da formação em saúde, e em especial, a 

formação do profissional de enfermagem. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

Ilmo Sr. Marcos Antônio Ferreira Junior 

Coordenador do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Campus Natal-RN. 

O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFRN 

através do Programa de Pós Graduação declara que o Prof. Dra. Soraya Maria de 

Medeiros está realizando uma pesquisa denominada: “A simulação realística como 

estratégia de ensino-aprendizagem em enfermagem”, a qual requer autorização para 

coletar dados que subsidiem este estudo junto a essa instituição respeitando os 

preceitos éticos da Resolução n.466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Assim sendo, solicitamos de V.S.ª. a valiosa colaboração, no sentido de 

autorizar tanto o acesso para a realização da coleta de dados, como a utilização do 

nome da instituição no relatório final da investigação.  

Salientamos que os dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados tão 

somente para realização deste trabalho, que implica em apresentação de eventos 

nacionais e internacionais e na publicação de artigos científicos nos periódicos 

indexados de enfermagem e afins. 

Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho dessa direção, 

agradecemos antecipadamente. 

Natal, _____ de _____________de 2014. 

 

                              Prof. Dra. Soraya Maria de Medeiros 

(   ) Concordamos com a solicitação     (   ) Não concordamos com a solicitação  

___________________________________ 
                                       Marcos Antônio Ferreira Junior 
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APÊNDICE B 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Por ter sido informado verbalmente e por escrito sobre os objetivos e 

metodologia da pesquisa intitulada “A simulação realística como estratégia de 

ensino-aprendizagem em enfermagem”, coordenada pelo(a) Prof(a) Soraya Maria de 

Medeiros, concordo em autorizar a realização da(s) etapa(s) de arrolamento dos 

sujeitos e coleta de dados nesta Instituição que represento. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima 

citada por um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações 

éticas propostas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar 

minha anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

 

Natal ____/____/____. 

 

 

Assinatura e carimbo do diretor ou vice-diretor da Instituição 
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

  

CENÁRIO DE SIMULAÇÃO 
 
Nome do Cenário: Imunização – Adulto. 
 
Objetivos:  
 

 Vivenciar situações de manejo de crise ao cliente acometido por evento 
traumático/acidental no contexto da Atenção Básica; 

 

 Propor a propedêutica mais adequada de manejo ao cliente acometido por 
evento traumático/acidental sem comprovação de situação vacinal. 

 
 
 
Competências e habilidades: 
 

 Averiguação de situação vacinal do adulto. 

 Manejo de crise e promoção da Assistência de Enfermagem ao paciente 
acometido por acidente traumático/acidental. 

 Reconhecimento de imunobiológicos, dosagem, materiais e técnicas de 
administração de imubiológicos.  

 
 
 
Materiais                                                                                            Quantidade                                                                               
 
Cartão de vacina do adulto                                                                       01 

Seringas 1, 3, 5, 10 e 20                                                                          01 

Algodão                                                                                                    03und 

Papel e caneta                                                                                          01 

Frasco-ampola                                                                                           01    

 

                                  

Descrição do caso:  
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Você é Enfermeiro(a) da Unidade Básica de Saúde do Santarém e recebe um cliente 

que compareceu ao serviço solicitando administração da vacina antitetânica. 

Gustavo, 22 anos, sofreu um acidente em sua residência enquanto ajudava o seu 

pai na construção de uma porta de madeira. Segundo o cliente ele retirava pregos 

que estava numa superfície de madeira para pregá-los na porta em construção. Ao 

se distrair, Gustavo, que não usava calçado adequado, acabou pisando em um dos 

pregos que estava virado para cima na superfície de madeira. Com sangue jorrando 

em grande quantidade Gustavo procurou o hospital local, onde foi realizado um 

curativo, sendo orientado a procurar uma UBS para receber a vacina contra o 

tétano.  Gustavo nega receber visita domiciliar e ou fazer parte de em algum 

programa de saúde. Não possui carteira de vacina e não sabe sobre sua situação 

vacinal. O cliente não está acompanhado. Você dispõe de uma técnica de 

enfermagem e pode delegar tarefas. 

 
Orientação para diálogo/ator: 

 

Gustavo (PACIENTE)  

 Você é uma paciente de 22 anos que chega a Unidade Básica de Saúde solicitando 

recebimento de vacina antitetânica em razão de evento recente de perfuração na 

região calcânea por prego. Você não tem carteira de vacina e também não recorda 

da sua situação vacinal. Seu nível de escolaridade é básico, fundamental 

incompleto, e pode não compreender o profissional de saúde caso este venha a 

proferir palavras ou termos técnicos. Você pode mostrar a lesão no pé para o 

enfermeiro(a) sempre referindo dor e dificuldade para pisar. O curativo já foi 

realizado no hospital local e a orientação para recebimento da vacina partiu do 

atendimento no hospital (o hospital não estava recebendo vacinas em razão da 

quebra da geladeira que armazenava os imunobiológicos). Os pregos possuíam 

características de desgaste (ferrugem). O deslocamento da sua residência até a 

UBS foi realizada andando, sem auxílio de terceiros.  

 

Wanda (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) 
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Você é a técnica de enfermagem que recebeu Gustavo na UBS. Aferiu SSVV 

(valores normais), questionou o paciente sobre o evento acidental e as condutas que 

foram tomadas. Orientou também sobre o curativo e a periodicidade de troca. Se o 

enfermeiro(a) solicitar a administração da vacina, você irá realizar a administração 

do imunobiológico. Para fazer a administração, você irá tirar as seguintes dúvidas 

com a enfermeira: O braço dele está muito suado, posso passar álcool pra limpar a 

região? Faço quantas ml e em que seringa? E administra. Se a enfermeira 

questionar sobre a origem das dúvidas, referir inexperiência com sala de vacina. 

Caso a enfermeira decida administrar a vacina, convencê-la para você possa 

administrar. 

  

Se o profissional questionar: 

 

Ser hipertenso (não sabe se é, nem lembra de ter histórico na família); 

Diabético (tem histórico na família, mas não sabe se é e nunca fez exames); 

Exercícios físicos (faz musculação); 

Obesidade (peso adequado para altura); 

Habitos alimentares (come de tudo...) 

Cirurgias anteriores (Negar); 

Uso de tabaco (Não faz uso); 

Uso de álcool (usualmente). 

 

*Caso o profissional opte por realizar a vacinação, questionar sobre a possibilidade 

de dor no ato da administração. 

*Perguntar se caso os sintomas persistirem, pode procurar novamente o mesmo 

serviço. 

*caso o profissional não oriente sobre os eventos pós-vacinal, perguntar se existe 

possibilidade de surgir febre e o que fazer no caso de da existência.  

*Caso o profissional não oriente sobre as vacinas subsequentes, questionar sobre 

as próximas datas e a razão de tomar várias vacinas. 
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Objetivos/questões norteadoras para o debriefing: 

*Observações importantes  

 

Descrição:  

O que vocês entenderam desse cenário (perguntar para a turma)? 

O que vocês encontraram nesse cenário? 

Como vocês se sentiram na cena (perguntar para os participantes da cena – atore e 

profissional)? 

Análise:  

Diante dos impasses identificados, o que vocês acharam da conduta do enfermeiro 

(perguntar para a turma)? 

O que vocês fariam de diferente (perguntar para a turma)? 

O que vocês acharam da linguagem utilizada pelo enfermeiro? O paciente 

compreendeu? 

Vocês acharam que os instrumentos utilizados na prática, ajudaram? 

Síntese:  

Qual a maior contribuição desta prática para vocês?  

O que vocês irão levar daqui para sua vida profissional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado do TuPASS Scenario Script ) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

CHECK-LIST DAS AÇÕES 

 

 

AÇÃO/CONDUTA                                                                                          SIM          

NÃO 

 

1 APRESENTOU-SE AO PACIENTE?   

2 REALIZOU ANAMNESE DIRIGIDA? 

3 RECONHECE OS MATERIAS E INSUMOS NECESSÁRIOS?  

4 RECONHECE A TÉCNICA DE  ADMINISTRAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS? 

5 VERBALIZA E REGISTRA A PROPEDEUTICA MAIS ADEQUADA PARA O CASO? 

6 FAZ AS ORIENTAÇÕES ADEQUADAS AO PACIENTE? 

7 TRABALHA EM EQUIPE? 

8 ENCAMINHA/ PROMOVE CONTINUIDADE A ASSISTÊNCIA? 

9 OFERTA ATENDIMENTO HUMANIZADO? 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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ANEXO D 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

  

 

CENÁRIO DE SIMULAÇÃO 
 
Nome do Cenário: Hipertensão Arterial – Atenção Básica (Avaliação inicial)  
 
Objetivos:  
 

 Vivenciar situações de manejo de crise ao cliente hipertenso no contexto da 
Atenção Básica. 

 

 Propor a propedêutica mais adequada de manejo ao cliente hipertenso no 
contexto da Atenção Básica; 

 

 Prestar atendimento ao cliente em situação de risco; 
 

 
Competências e habilidades: 
 

 Aferição da Pressão Arterial usando a técnica correta; 

 Manejo de crise e articulação dos serviços de saúde/continuidade. 
 
 
Materiais                                                                                            Quantidade                                                                               
 
Estetoscópio                                                                                             01 

Esfigmomanômetro                                                                                   01 

Recipiente com álcool                                                                               01 

Algodão                                                                                                    03und 

Ficha de avaliação                                                                                    01 

Descrição do caso:  
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Você é o Enfermeiro (a) de uma Unidade Básica de Saúde e recebe o paciente 

J.V.M, de 45 anos de Idade,  Sexo  masculino, motorista profissional. J.V.M foi 

rastreado como suspeito de ser hipertenso durante a visita do agente comunitário de 

saúde; embora fosse totalmente assintomático. Durante as visitas do agente de 

saúde, J.V.M relatou que, eventualmente, sentia um pouco de tontura, mas não 

valorizava este fato já que também bebia e pensava que era alguma coisa 

relacionada com o “fígado”. A pressão arterial aferida durante a visita foi de 180 x 

106mmHg (média de 3 medidas). A partir desta suspeita foi agendado para uma 

consulta de enfermagem. 

 
Orientação para diálogo/ator: 

 

Você é uma paciente de 45 que compareceu a Unidade Básica de Saúde para uma 

consulta de enfermagem. Após ser rastreado como possível hipertenso, pela agente 

de saúde, foi agendado a consulta.  Você sente tonturas frequentemente, mas 

acredita ser relacionado a algum problema de fígado, já que este fato acontece 

também quando você ingere bebidas alcoólicas. Durante a aferição em casa sua 

Pressão Arterial encontrava-se com os seguintes valores: 180x106 mmHg. Estes 

valores também foram encontrados durante a aferição na consulta.  

Você é fumante (fuma aproximadamente 20 cigarros/dia) e está querendo 

abandonar o vício. Faz uso moderado de bebida alcoólica. Sedentário no momento, 

mas até 6 meses atrás caminhava 2 x na semana. Não sabe se é diabético, mas 

informa que já teve colesterol alto. 

Seu pai era diabético e hipertenso (falecido de AVC). Sua mãe morreu de infarto aos 

76 anos. Você tem um irmão de 20 anos com problemas de coração (você não sabe 

informar especificamente o problema). 

 

Se o profissional questionar: 

 

Ser hipertenso (não sabe se é, mas tem histórico na família); 

Diabético (tem histórico na família, mas não sabe se é e nunca fez exames); 
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Exercícios físicos (atualmente sedentário, mas praticava caminhada 6 meses atrás, 

2x na semana); 

Obesidade (peso inadequado para altura); 

Habitos alimentares (come de tudo...afinidade para alimentos gordurosos e 

salgados); 

Cirurgias anteriores (não relata); 

Uso de tabaco (20 cigarros por dia, mas está querendo largar o vício); 

Uso de álcool (uso moderado). 

Outras informações importantes: 

 

  Pai diabético com morte por AVC, mãe morreu de infarto e tem um 

irmão com problemas de coração. 

 

 Dados do exame físico da Enfermagem  

           Altura: Peso: 1,65cm / 86kg 

           Pulso: 82bpm (cheio e irregular) 

           PA: 180 x 106mmHg (média de 3 medidas) 

           Mucosas: NDN 

 

*Após verificação da pressão arterial a paciente questiona os valores encontrados, 

perguntando se está alta ou normal. 

*Perguntar o que deve fazer pra ficar boa. 

*Perguntar se caso os sintomas persistirem, pode procurar novamente o mesmo 

serviço. 

*caso o profissional oriente sobre a verificação da PA em casa, questionar sobre a 

relevância do procedimento.  

 

Objetivos/questões norteadoras para o debriefing: 

*Observações importantes  

 

Descrição:  

O que vocês entenderam desse cenário (perguntar para a turma)? 
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O que vocês encontraram nesse cenário? 

Como vocês se sentiram na cena (perguntar para os participantes da cena – atore e 

profissional)? 

Análise:  

Diante dos impasses identificados, o que vocês acharam da conduta do enfermeiro 

(perguntar para a turma)? 

O que vocês fariam de diferente (perguntar para a turma)? 

O que vocês acharam da linguagem utilizada pelo enfermeiro? O paciente 

compreendeu? 

Vocês acharam que os instrumentos utilizados na prática, ajudaram? 

Síntese:  

Qual a maior contribuição desta prática para vocês?  

O que vocês irão levar daqui para sua vida profissional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado do TuPASS Scenario Script ) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

CHECK-LIST DAS AÇÕES 

 

 

AÇÃO/CONDUTA                                                                         SIM          NÃO 

 

1 APRESENTOU-SE AO PACIENTE?   

2 REALIZOU ANAMNESE DIRIGIDA? 

3 RECONHECE OS MATERIAS E INSUMOS NECESSÁRIOS?  

4 FAZ AS ORIENTAÇÕES ADEQUADAS AO PACIENTE? 

5 ENCAMINHA/ PROMOVE CONTINUIDADE A ASSISTÊNCIA? 

6 OFERTA ATENDIMENTO HUMANIZADO? 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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APÊNDICE E 

 

CENÁRIO DE SIMULAÇÃO 

 

Nome do Cenário: Estratégias de trabalho em grupo com idoso institucionalizado. 

 

Objetivos:  

 

 Vivenciar situações de planejamento e execução de trabalho em grupo no 

contexto das Instituições de Longa Permanência para idosos. 

 

 Propor e executar atividades com idosos institucionalizados, considerando as 

particularidades individuais e coletivas.  

 

 

Competências e habilidades: 

 

 Reconhecimento de características individuais e coletivas do idoso 

institucionalizado.  

 Condução de estratégias de atividades em grupo no fomento das Instituições 

de Longa Permanência para Idosos. 

 Manejo de situações de crise em razão das particularidades, acometimentos 

e agravos a saúde do idoso. 

 

 

Materiais                                                                                            Quantidade                                                                               

 

Os materiais necessários para o desenvolvimento das atividades com os 

idosos/atores serão providenciados pelos alunos que irão desenvolver tal tarefa. 

Averiguando o cronograma da disciplina, está sinalizado três aulas no campo idoso. 

Logo, na primeira aula desta temática pretende-se fazer o sorteio de um grupo com 

até cinco alunos, de posso do sorteio será fornecida as orientações e a descrição do 
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caso para que estes possam planejar a atividade. Ao término da temática, no dia 

17/02, os alunos sorteados irão desenvolver a atividade planejada.  

       

Descrição do caso:  

 

Você é estagiário(a) e está indo para um campo de estágio de uma Instituição de 

Longa Permanência para Idosos. Você encontrará a preceptora que irá acompanha-

los durante o período de permanência neste campo. Para início do planejamento das 

atividades a serem executadas durante o período que vocês irão vivenciar, a 

enfermeira passa as informações sobre o grupo de idosos que vocês irão trabalhar. 

A saber: Dona Maria, 64 anos, hipertensa (hipertensão controlada por 

medicamentos), sobrepeso mas sem dificuldades de locomoção, interativa e 

comunicativa, adora dançar; Seu João, 68 anos, acometido por doença de 

Parkinson, com episódios de tremores leves, pouco interativo, tem preferências por 

atividades manuais, mas em razão dos tremores, pouco tem executado tarefas que 

precisem desta habilidade; Lúcia e Cleide, 72 e 75 anos, respectivamente, são 

participativas, saudáveis e interativas, participam de qualquer tipo de atividade em 

grupo. Considerando as características do grupo, desenvolvam uma atividade que 

possibilite a interação deste. Os idosos já foram comunicados que hoje seria um dia 

de lazer, estão todos aguardando por este momento. 

 

Orientação para diálogo/ator: 

 

Enfermeira 

Você é enfermeira que irá acompanhar os alunos na prática de saúde do idoso, 

numa Instituição de Longa Permanência para Idosos, para o início das 

atividades você propõe aos alunos que tracem estratégias de atividades em 

grupo a ser desenvolvida durante o período que os mesmos irão passar em 

prática. Para facilitar estas estratégias, você repassa as informações que 

foram colhidas previamente.  

 

Você irá receber os alunos, desejar boas vindas e se disponibilizar para 

eventuais dúvidas. Após esta apresentação, você fala sobre o estágio (que 
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será de dois dias) e pede que este primeiro momento seja para o planejamento 

das atividades que os alunos irão desempenhar. Você deve falar que foi 

solicitada pela diretora da instituição que as atividades sejam de cunho 

interativo, visto que o local já dispõe de uma equipe eficiente para realizar os 

cuidados individuais. Então você deve propor que os alunos trabalhem em 

equipe, e a partir das características dos idosos que você forneceu, para traçar 

as estratégias de trabalho em grupo que eles podem vir a desempenhar. As 

atividades planejadas podem ser em grupo ou individual.  

Você irá deixar estimado um tempo de 5 minutos para que eles possam elencar 

em um papel o que foi pensado. Posteriormente você sentará com eles e 

questionar sobre as estratégias traçadas. Sempre que eles verbalizarem uma 

estratégias você deverá questionar o porque.(Ex: mas porque vocês acham 

que esta atividade é adequada para o grupo?)  Ao término da exposição de 

todas as estratégias, você irá agradecê-los pelo empenho e falará que irá 

analisar com mais profundidade as estratégias criadas para que possam ser 

implementadas. Agradece e encerra a cena. 

 

Dona Maria  

Idosa de 64 anos, disposta, sã, com hipertensão controlada por medicamentos, 

sobrepeso (mas não é um problema para a execução de atividades diárias), 

bastante alegre e adora dançar... considerando estas características, você irá 

colaborar e executar qualquer atividade que venha a ser proposta pelos enfermeiros.  

 

Seu João 

Idoso de 68 anos, acometido por Parkinson, tem episódios de tremores leves, pouco 

interativo, gostava muito de pintar telas e fazia isto com frequência quando mais 

novo. A partir destas características, caso os enfermeiros tentem desenvolver 

alguma atividade com você, você irá participar, porém fará expressões de 

insatisfação. Com poucas palavras, caso questionem sobre “o que está achando da 

atividade”, você responderá que não está se sentido bem, e deseja parar. 

Permanecerá sem muita interação.  

 

Lúcia 
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Idosa de 72 anos, saudável, interativa e gosta de participar de qualquer atividade em 

grupo. Executa atividades físicas, dança e gosta de trabalhos manuais como tricô. A 

sua característica definidora será a acuidade auditiva diminuída, ou seja, quando 

interagirem com você, pedir para repetir a instrução quantas vezes for necessário. 

Ressaltar sempre esta particularidade.  

 

Cleide 

Idosa de 75 anos, saudável, interativa e gosta de participar de qualquer atividade em 

grupo. Executa atividades físicas e adora dançar. A sua característica definidora 

será a impaciência. Quando os outros idosos não compreendem a instrução ou não 

executam as atividades que são solicitadas, costuma “resmungar” sobre esta 

incapacidade. 

 

 

Objetivos/questões norteadoras para o debriefing: 

*Observações importantes  

 

Descrição:  

O que vocês entenderam desse cenário (perguntar para a turma)? 

O que vocês encontraram nesse cenário? 

Como vocês se sentiram na cena (perguntar para os participantes da cena – atore e 

profissional)? 

Análise:  

Diante dos impasses identificados, o que vocês acharam da conduta do enfermeiro 

(perguntar para a turma)? 

O que vocês fariam de diferente (perguntar para a turma)? 

O que vocês acharam da linguagem utilizada pelo enfermeiro? O paciente 

compreendeu? 

Vocês acharam que os instrumentos utilizados na prática, ajudaram? 

Síntese:  

Qual a maior contribuição desta prática para vocês?  
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O que vocês irão levar daqui para sua vida profissional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado do TuPASS Scenario Script) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

CHECK-LIST DAS AÇÕES 

 

 

AÇÃO/CONDUTA                                                                                          SIM          

NÃO 

 

1 APRESENTA-SE AO GRUPO?   

2 PROMOVE ATIVIDADE EM GRUPO? 

3 A ATIVIDADE PLAEJADA PONTUA AS CARASTERÍSTICAS DO GRUPO?  

4 RECONHECE AS LIMITAÇÕES INDIVIDUAIS PROVENIENTES DA IDADE? 

5 TRABALHA E INTERAGEM EM EQUIPE? 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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APÊNDICE F 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Nível de expectativa de discentes 

 

Instruções: Por favor, preencher este questionário individualmente, sem identificação, à tinta e 

de maneira sincera e objetiva. 

 

 

Frente à apresentação da ementa e proposta de condução da disciplina Saúde 

Atenção Integral a Saúde II, marque a alternativa que corresponde a sua 

expectativa: 

 

 

Grandes expectativas  

Média expectativa  

Pouca expectativa  

Indiferente  

Não sabe opinar  
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APÊNDICE G 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Nível de satisfação de discentes 

 

Instruções: Por favor, preencher este questionário individualmente, sem 

identificação, à tinta e de maneira sincera e objetiva. 

Considerando a aprendizagem e as atividades desenvolvidas no percurso da 

disciplina Saúde Atenção Integrais a Saúde II, marque a alternativa que corresponde 

a sua satisfação: 

 

Fiquei bastante satisfeito (a)  

Satisfeito (a)  

Insatisfeito (a)  

Indiferente  

Não sabe opinar  

   

As simulações desenvolvidas e vivenciadas durante a disciplina influenciou na 

sinalização da sua satisfação?  

SIM (  ) NÃO (  ) EM PARTE (  ) 

 

Se SIM, sinalize uma das opções: 

(  ) Influenciou totalmente (  ) Influenciou parcialmente 
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APÊNDICE H 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

QUESTIONÁRIO A 

 

Análise da metodologia por discentes 

 

Instruções: Por favor, preencher este questionário individualmente, sem identificação, à tinta e 

de maneira sincera e objetiva. 

 

1 ) Qual é a sua percepção sobre a metodologia simulação? 

 

 

 

 

2 ) Você acha que os cenários desenvolvidos durante a disciplina Atenção 

Integral a Saúde II contribuiu para a síntese dos conteúdos propostos?  

SIM   (    ) 

NÃO (    ) 

EM PARTE (   ) 

Que nota, de zero a dez (0-10) você atribuiria as simulações realizadas: 

(  ) 0 (zero) 
(  ) 1 (um) 
(  ) 2 (dois) 
(  ) 3 (três) 
(  ) 4 (quatro) 
(  ) 5 (cinco) 
(  ) 6 (seis) 
(  ) 7 (sete) 
(  ) 8 (oito) 
(  ) 9 (nove) 
(  ) 10 (dez)                                        (  ) Não atribuirei nota 
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APÊNDICE I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

QUESTIONÁRIO B 

 

Percepções do discente sobre a relevância dos cenários reproduzidos 

 

Instruções: Por favor, preencher este questionário individualmente, sem identificação, à tinta e 

de maneira sincera e objetiva. 

 

Considerando os cenários de simulação reproduzidos durante a disciplina 

Atenção Integral a Saúde II, discorra sobre as potencialidades e fragilidades, 

que, em sua opinião, pode ser destacado a partir das vivências na simulação.  
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APÊNDICE J 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 
 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “A simulação realística 

como estratégia de ensino-aprendizagem em enfermagem”, que tem como 

pesquisador responsável a Professora Doutora Soraya Maria de Medeiros. Esta 

pesquisa pretende Analisar a metodologia da simulação realística como instrumento 

facilitador do processo de ensino aprendizagem em enfermagem. O motivo que nos 

leva a fazer este estudo é a possibilidade de inserir e analisar modalidades 

metodológicas que são utilizadas nos espaços formativos em saúde e enfermagem. 

Propor e averiguar conduções que vislumbrem melhorias no processo de formação é 

de suma relevância para que se possam mensurar os impactos atribuídos a novas 

abordagens de transmissão de conhecimentos. 

Caso você decida participar, você deverá responder a dois questionários, os 

quais contêm perguntas abertas sobre o objetivo do estudo, e tem por finalidade 

colher informações sobre as vivências durante o desenvolvimento da pesquisa. O 

tempo de duração para o preenchimento gira em torno de 40 minutos. Caso 

autorize, serão registradas, também, fotografias dos cenários da pesquisa, podendo 

vir a englobar os sujeitos participantes.   

Durante a realização, os participantes serão convidados a interagir com os 

cenários planejados: participarão das simulações como expectador ou de modo 

ativo, através de atuação e execução de procedimentos. A previsão de riscos é 
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mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame 

físico ou psicológico de rotina.  

Pode acontecer um desconforto, como sentir-se observado por outros sujeitos 

que estejam participando da pesquisa na forma de expectador, que será minimizado 

através da explicação prévia dos objetivos do estudo e dos cenários construídos, e 

você terá como benefício à possibilidade de vivenciar situações que poderão 

contribuir para a formação profissional. 

 Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada através da 

identificação do dano e direcionamento para o que couber, sendo de 

responsabilidade de Raphael Raniere de Oliveira Costa exercer tal função. Durante 

todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Soraya 

Maria de Medeiros através do telefone (084) 8882-9007. Você tem o direito de se 

recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado pelo coordenador da pesquisa. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável, a Professora Doutora Soraya Maria de Medeiros. 

 

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 
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benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “A simulação realística como estratégia de 

ensino-aprendizagem em enfermagem”, e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

 Natal ____/____/____. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “A simulação realística como 

estratégia de ensino-aprendizagem em enfermagem”, 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 
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APÊNDICE K 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

Eu,__________________________________________________________, 

AUTORIZO o(a) Prof(a) Soraya Maria de Medeiros, coordenador(a) da pesquisa 

intitulada: “A simulação realística como estratégia de ensino-aprendizagem em 

enfermagem” a fixar, armazenar e exibir a minha imagem por meio de fotos com o 

fim específico de inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui 

citada, e em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais. 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem 

para os fins aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. 

Qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada. 

O pesquisador responsável Soraya Maria de Medeiros, assegurou-me que os 

dados serão armazenados em meio físico, tipo arquivo, sob sua responsabilidade, 

por 5 anos, e após esse período, serão destruídas.  

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação 

na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

Natal ____/____/____. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

      _______________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 


