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RESUMO

O Ensino Baseado em Simulação representa, atualmente, um novo paradigma do ensino de graduandos da área da saúde. Esta metodologia de 
ensino tem se expandido rapidamente, em todo mundo, com o advento de equipamentos de ultima geração que reproduzem, com fidelidade, os 
mais diversos cenários e reações do corpo humano frente a inúmeras condições clínicas. Com o objetivo de desenvolver habilidades profissionais, 
de forma prática e segura, a Simulação oferece aos estudantes, oportunidades de atuar em situações que poderão fazer parte de sua prática 
profissional. Programas de Simulação bem desenhados abordam aspectos educacionais envolvendo habilidades cognitivas, psicomotoras e de 
comunicação, pensamento crítico, atitude profissional e gerenciamento de crise. A Simulação aplicada ao ensino de Enfermagem é uma 
metodologia destinada a substituir a experiência adquirida na execução da assistência de enfermagem a pacientes reais por experiências 
orientadas em ambientes controlados, onde os cuidados são realizados em manequins, reproduzindo aspectos do mundo real de forma interativa. 
Nestes cenários, os estudantes em treinamento adquirem postura ativa de aprendizagem e apresentam maior retenção de conhecimento.  O 
ponto alto da metodologia de Simulação consiste no processo de Debriefing, quando o facilitador conduz uma análise reflexiva sobre as atitudes e 
decisões tomadas no cenário. Neste momento, sob orientação do facilitador e sem julgamento, os participantes têm a oportunidade de identificar 
necessidades de aprimoramento técnico, rever conceitos éticos e decidir pela mudança de comportamento, obtendo, dessa forma, a evolução do 
desempenho profissional. Com base nesse contexto, dois professores da Escola de Enfermagem de uma Universidade do Rio de Janeiro, Brasil, 
introduziram a metodologia de Simulação na disciplina Assistência de Enfermagem ao Cliente em Alta Complexidade. Como a Simulação exige 
recursos técnicos dispendiosos, os professores criaram um manequim de baixo custo, a partir do qual poderiam apresentar aos alunos um 
ambiente onde poderiam prestar assistência de enfermagem de forma segura, completa e interativa.  O objetivo do estudo foi avaliar o grau de 
satisfação dos estudantes de Enfermagem com a experiência de Simulação. Metodologia Foi enviado um formulário de avaliação, através do 
Google forms, para todos os alunos que haviam participado das atividades de Simulação na disciplina em referência. O formulário incluiu seis 
questões acerca da opinião dos estudantes em graus crescentes de satisfação, de acordo com uma escala Likert, referentes aos seguintes 
aspectos: contribuição da metodologia para a formação acadêmica; a parte mais interessante da atividade de Simulação; o realismo dos cenários; 
a confiança para agir nos cenários; a contribuição do Debriefing para o processo de aprendizagem e sugestões para melhorar as atividades 
oferecidas. Resultados Cento e sete estudantes de enfermagem responderam o formulário. Entre eles, 71% referiram o mais alto grau de 
satisfação com a metodologia e 94.5% relataram sentir realismo nos cenários. Considerando o aspecto “confiança”, 83.1% informaram um 
sentimento positivo de confiança ao participar dos cenários e 97.2% relataram ter obtido boa aprendizagem na sessão de Debriefing. As sugestões 
para melhorar o método incluíram, entre outras: mais atividades de Simulação com mais tempo para os cenários, expansão da metodologia para 
outras disciplinas e aquisição de mais equipamentos e recursos técnicos específicos. Conclusão Os estudantes de enfermagem reportaram um  
alto nível de satisfação com a metodologia de Simulação realizada na assistência de enfermagem ao paciente crítico. O estudo ratifica o conceito 
de que a metodologia de Simulação oferece aos participantes um alto grau de satisfação com o aprimoramento de suas habilidades profissionais.
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