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Saúde

RESUMO

A simulação é uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem utilizada para substituir ou ampliar experiencias reais. Na área da saúde funciona 
como tentativa de reproduzir os aspectos essenciais de um cenário clínico para que, quando ocorrer um contexto real, a situação possa ser 
gerenciada pelos profissionais com sucesso. (Rauli,2018). O canal de comunicação é aquele que cuja codificação pode ser simples e composta. Na 
forma simples ela pode utilizar os canais visuais, tátil, auditivos e gráficos. Na forma composta ela utiliza todos esses recursos em um só de forma 
simultânea. Dessa forma as apresentações de forma lúdica trazem uma reflexão maior aos discentes e afasta do docente da educação “bancária” 
aquela que somente o educador tem o conhecimento e a propaga. (Freire,2015). OBJETIVOS: Desenvolver competências e habilidades aos alunos 
do ensino clínico prático adulto-idoso da graduação em enfermagem a partir do uso do cenário simulado. METODOLOGIA: Relatar a experiência 
da disciplina do ensino clínico prático adulto-idoso da graduação de enfermagem da Universidade Estácio de Sá CAMPUS Santa Cruz. De forma 
otimizar o tempo e exercer a interação da turma, surgiu a necessidade do cenário simulado, de forma faze-los solidificarem o conteúdo 
teórico/prático como estratégia de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de competências e habilidades. Os sujeitos e local de pesquisa: 
Essa disciplina é constituída de parte teórica e prática. A parte prática deverá ser cumprida com 1/3 em laboratório, 1/3 de visita técnica. Durante 
as aulas de laboratório os alunos tem a oportunidade de empregar a técnica tendo todo aporte seguro e estável do espaço, as visitas técnicas tem 
a intenção de buscar a reflexão teórica prática, contudo enquanto docentes observamos uma incipiência em alguns alunos cujo estilo tende a ser 
reflexivo e teórico. Durante o período de cumprimento de 1/3 de aulas em laboratório, eram criados cenários descrevendo casos com cenário 
devidamente descrito com as devidas orientações. Para uma melhor encenação, alunos criaram prontuário, prescrição, balanço hídrico, folhas de 
evolução de enfermagem e instrumento de consultas de enfermagem, esses instrumentos auxiliavam a cada cena desenvolvida. A cada caso, 
tínhamos a oportunidade de discutir a fisiopatologia de determinada doença, a sistematização da assistência de enfermagem, a semiologia e 
semiotécnica relacionada algum sistema com comprometimento. Assuntos transversais como 6 metas de segurança do paciente também foram 
amplamente discutidos.   CONCLUSÃO: Concluímos que a utilização do cenário simulado nos dá liberdade em aprofundar conceitos relacionados 
ao tema proposto. O relato dos alunos é de motivação e satisfação em conseguir associar a fisiopatologia de determinada doença com um 
simples impedimento de posicionamento no leito, como é o caso do edema agudo de pulmão no momento do agravo. As habilidades como 
liderança, comunicação e interação entre equipes, são exercícios para uma vida profissional prática
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