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RESUMO 

 

DAVID, Flavio Sampaio. O método da simulação realística na área de urgência 

emergência na construção da autonomia do estudante no ensino de graduação em 

enfermagem. 2017. 174 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem 

Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

O presente estudo, encontra-se inserido no Núcleo de Pesquisa Educação e Saúde em 

Enfermagem – NUPESEnf – da Escola de Enfermagem Anna Nery – UFRJ – com o intuito de 

discutir questões concernentes ao método de simulação realística no ensino de graduação em 

Enfermagem. Objeto de estudo: a construção intersubjetiva, de professores e alunos, na 

promoção do método de simulação realística na área de urgência e emergência. Traz como 

objetivos: Identificar como são expressos os interesses (auto-reflexão) de estudantes de 

enfermagem que são submetidos à metodologia da simulação realística. Descrever as 

interfaces estabelecidas pelos estudantes e docentes relacionadas com a aprendizagem e 

vivências práticas para a construção do conhecimento em situação de urgência e emergência, 

na perspectiva da inserção de simulação realística como método de ensino.  Analisar as 

perspectivas da implementação do método de simulação realística para a construção do 

conhecimento e orientação da aprendizagem do estudante de graduação, no cenário de 

urgência e emergência. Trata-se de estudo exploratório/descritivo de abordagem qualitativa, 

com abordagem teórico-filosófica em Jürgen Habermas; e com utilização da estratégia 

metodológica do estudo de caso. Na coleta de dados, em uma instituição privada de ensino 

superior em Enfermagem, localizada no município de Duque de Caxias, realizou-se a 

aplicação de entrevista semi-estruturada com sete (7) enfermeiros docentes; grupos focais e 

observação participante com estudantes de graduação em enfermagem, e análise documental 

da instituição. Para a análise dos dados foram construídos capítulos: Auto-reflexão de 

estudantes de enfermagem submetidos à metodologia da simulação realística. Comunicações 

intrínsecas entre estudantes e docentes na construção do conhecimento sob o prisma da 

simulação realística. Da trajetória ao legado do desenvolvimento do método de simulação 

realística. Os resultados demonstram que o método de simulação realística, pode trazer 

grandes contribuições para o ensino de Enfermagem, favorecendo para um aprendizado 

crítico e reflexivo. Recomendo que outros estudos sejam realizados, no sentido de 

acompanhar a evolução da implementação do método de simulação e suas interfaces na 

formação do enfermeiro. 

Palavras-chave: Parada Cardíaca. Simulação. Estudantes de Enfermagem. Educação em Enfermagem.  



 

ABSTRACT 

 

DAVID, Flavio Sampaio. The realistic simulation method in the area of emergency 

emergence in the construction of student autonomy in undergraduate nursing education. 

2017. 174 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

The present study is part of the Nursing Education and Health Research Center - NUPESEnf - 

of the Anna Nery School of Nursing - UFRJ - with the aim of discussing questions concerning 

the realistic simulation method in Nursing undergraduate teaching. Object of study: 

intersubjective construction of teachers and students in the promotion of realistic simulation 

method in the area of urgency and emergency. It aims to: Identify how the interests (self-

reflection) of nursing students are expressed that are submitted to the realistic simulation 

methodology. To describe the interfaces established by students and teachers related to 

learning and practical experiences for the construction of knowledge in an emergency and 

emergency situation, with a view to inserting a realistic simulation as a teaching 

method.Analyze the perspectives of the implementation of the realistic simulation method for 

the construction of the knowledge and orientation of undergraduate student learning, in the 

emergency and emergency scenario. This is an exploratory / descriptive study of a qualitative 

approach, with a theoretical-philosophical approach in Jürgen Habermas; And using the 

methodological strategy of the case study. In the collection of data, a semi-structured 

interview with seven (7) teaching nurses was carried out in a private institution of higher 

education in Nursing, located in the city of Duque de Caxias; Focus groups and participant 

observation with undergraduate students in nursing, and documentary analysis of the 

institution. For the analysis of the data were constructed chapters: Self-reflection of nursing 

students submitted to the realistic simulation methodology. Intrinsic communications between 

students and teachers in the construction of knowledge under the prism of realistic simulation. 

From the trajectory to the legacy of the development of the realistic simulation method. The 

results demonstrate that the realistic simulation method can bring great contributions to 

nursing teaching, favoring a critical and reflexive learning. I recommend that other studies be 

carried out in order to follow the evolution of the implementation of the simulation method 

and its interfaces in the training of nurses. 

Key words: Cardiac arrest. Simulation. Nursing students. Nursing Education. 

  



 

RESUMEN 

 

DAVID, Flavio Sampaio. El método de simulación realista en el área de emergencia de 

emergencia en la construcción de la autonomía del estudiante en la educación de grado 

en enfermería. 2017. 174 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de 

Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

Este estudio es parte del Núcleo de Educación Exploración y Enfermería de Salud - 

NUPESEnf - la Escuela de Enfermería Anna Nery - UFRJ - con el fin de examinar cuestiones 

relacionadas con el método de simulación realista en la enseñanza de grado en enfermería. 

Asunto: intersubjetivas, profesores y estudiantes, promoviendo método de simulación realista 

en la urgencia y la zona de emergencia. Tiene como objetivos: Identificar cómo se expresan 

los intereses (auto-reflexión) de los estudiantes de enfermería que son objeto de la 

metodología de la simulación realista. Describir las interfaces establecidas por los estudiantes 

y profesores relacionados con el aprendizaje y experiencias prácticas para la construcción del 

conocimiento en la urgencia y de emergencia, a la vista de la inclusión de la simulación 

realista como método de enseñanza.Analizar las posibilidades de la aplicación del método de 

simulación realista para la construcción del conocimiento y la guía de aprendizaje de los 

estudiantes graduados, en el escenario de urgencia y de emergencia. Se trata de un estudio 

exploratorio / descriptivo de enfoque cualitativo, con el enfoque teórico y filosófico de Jürgen 

Habermas; y con el estudio de casos estrategia metodológica. La recolección de datos en una 

institución privada de educación superior en enfermería, ubicada en el municipio de Duque de 

Caxias, llevó a cabo la aplicación de entrevistas semiestructuradas con siete (7) de los 

profesores de enfermería; grupos focales y observación participante con los estudiantes 

graduados en enfermería, y análisis documental de la institución. Para los datos se 

construyeron secciones de análisis: La auto-reflexión de los estudiantes de enfermería 

presentó a la metodología de la simulación realista.La comunicación intrínseca entre los 

estudiantes y profesores en la construcción del conocimiento desde la perspectiva de la 

simulación realista. La ruta de acceso al legado del desarrollo del método de simulación 

realista. Los resultados demuestran que el método de simulación realista, puede traer grandes 

contribuciones a la educación de enfermería, favoreciendo a un aprendizaje crítico y 

reflexivo. Recomiendo que se llevaron a cabo estudios adicionales con el fin de supervisar la 

aplicación de la metodología de simulación y sus interfaces en la formación de enfermería. 

Palabras clave: Paro Cardíaco. Simulación. Estudiantes de Enfermería. Educación En Enfermería. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A realização deste estudo emerge da minha vivência acadêmica e profissional, por 

conter íntima relação com o ensino e a prática assistencial no âmbito da saúde e atendimento 

em emergência. Ao traçar minha trajetória destaco aspectos relevantes desta vivência.  

Conclui a graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ, 

em 2001. No mesmo ano, fui aprovado em concurso público para a Secretaria Estadual de 

Saúde do Rio de Janeiro, sendo lotado no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião – 

IEISS. Em 2002, fui aprovado para o Quadro de Oficiais de Saúde do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ.  

Sendo o IEISS uma referência em infectologia no Estado, diferentes instituições de 

ensino superior, utilizavam aquele campo para suas atividades práticas. No IEISS, atuei nos 

setores de clinica médica, terapia intensiva e supervisão de enfermagem. Constantemente, 

recebia em meu setor de trabalho, graduandos de enfermagem e de outras áreas de saúde. Essa 

interação com os graduandos e professores, acabou propiciando uma aproximação com 

comunidade acadêmica, despertando o desejo de realizar uma Especialização em Docência do 

Ensino Superior, concluída em 2006, pela Universidade Cândido Mendes. Em 2007, após um 

processo seletivo interno, iniciei minha atividade como professor universitário da 

UNIGRANRIO.  

No início da minha trajetória profissional dentro do CBMERJ, atuei na implementação 

do “Projeto Saúde na Escola – PSE”, cujo objetivo era a promoção de saúde nos Centros 

Integrados de Educação Pública – CIEPS, da região serrana do Estado. Apesar de 

enriquecedor, a atividade no PSE fugia aos meus anseios pessoais dentro da Corporação, que 

era exercer a atividade assistencial de atendimento em via pública. Neste contexto, buscava 

minha inserção no que acreditava ser a essência do ser enfermeiro no cenário de atendimento 

pré-hospitalar: assistência direta ao paciente grave. 

Em 2006, surge a oportunidade, através de um processo seletivo, de transferência do 

PSE para o 1º Grupamento de Socorro de Emergência – GSE. Atuei durante dois anos neste 

grupamento, que é centro de referência de atendimento pré-hospitalar no Brasil. Fui lotado na 

cidade de Niterói, no 4º GBM – Grupamento de Bombeiro Militar, na função de socorrista pré 

hospitalar, permanecendo neste cargo até início de 2008. Vivenciar uma experiência como 

enfermeiro bombeiro militar, chefe de uma ambulância, era uma atividade dinâmica, 
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emancipadora e instigante, uma vez que o profissional deve estar preparado para atender 

qualquer vítima, independente da idade e local.  

Após vivenciar dois anos no atendimento pré-hospitalar em ambulância, fui convidado 

pelo Comando Militar do GSE, a exercer uma função administrativa na Seção de Operações, 

responsável pela coordenação dos grandes eventos relacionados a atividades esportivas, 

recreativas, culturais ou artísticas, de caráter excepcional na cidade do Rio de Janeiro. Em 

2010, realizei formação pelo CBMERJ, no Curso de Atendimento e Prevenção em Estádios. 

No curso referenciado, recebemos formação para o atendimento em situações de acidentes 

com múltiplas vítimas e desastres em estádios de futebol, enriquecendo ainda mais meus 

conhecimentos sobre a doutrina de atendimento neste cenário. 

Desde o mês de agosto de 2012, atuo como instrutor do Centro de Educação 

Profissional em Atendimento Pré-Hospitalar – CEPAP do CBMERJ
1
, criado e operado por 

militares do 1º GSE, que possui como missão a capacitação em doutrina de atendimento pré-

hospitalar em via pública e domicílio, a todos os militares do CBMERJ. Sua concepção foi 

materializada em projeto apresentado ao Ministério da Educação (MEC), por meio do 

Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP), resultando no convênio assinado 

entre o MEC e a SEDEC, em 04 de março de 2002, financiado com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

A seção pedagógica deste centro militar de educação, possui caráter interdisciplinar, 

pois é constituído por médicos e enfermeiros. A interdisciplinaridade busca elucidar questões 

polêmicas no mundo do trabalho e na educação, na tentativa de reduzir o isolamento e a 

segmentação do conhecimento. Para Piaget (1981, p.52), a interdisciplinaridade pode ser 

entendida como o “intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias ciências”. Esta 

busca por este intercâmbio do conhecimento permite alcançar um grau de autonomia 

necessário para compreensão das organizações. 

A atividade docente fora do ambiente militar é uma característica deste grupo de 

instrutores. Pois os mesmos exercem funções de professores universitários, professores de 

cursos de capacitação em empresas, ou instrutoria de renomados cursos de atualização em 

trauma e cardiologia. Esta busca por outros cenários do campo da saúde amplia e dissemina as 

possibilidades de ver a prática educativa e o mundo do trabalho na área de emergência, o que 

exige constante atualização. 

                                                 
1
 O CEPAP foi criado pelo Exmo. Sr. Cel BM Carlos Alberto de Carvalho, então Secretário de Estado da Defesa 

Civil e Comandante Geral do CBMERJ, em 10 de fevereiro de 2004 - Portaria CBMERJ nº 316. Fonte: 

http://www.cepap.cbmerj.rj.gov.br/. 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/int.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tra.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edu.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/int.html
http://www.cepap.cbmerj.rj.gov.br/


15 

Neste contexto, a troca de experiência entre os membros da seção, acerca das 

diferentes atividades pedagógicas exercidas na vida civil, entre elas a aplicação da simulação 

realística, favorece a ampliação do conhecimento na área de metodologias ativas. Reitero, que 

encontro-me como  Instrutor do Curso “Cuidados Avançados de Enfermagem no Trauma” – 

Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) of Societyof Trauma Nurses - STN, Capítulo 

Brasil/São Paulo em parceria com o Colégio Americano de Cirurgiões e Sociedade dos 

Enfermeiros do Trauma – STE, que realiza simulação realística como uma das ferramentas 

metodológicas do curso, quando apresenta casos clínicos integrados às estações práticas de 

aprendizado e uso de manequins 

No início do ano de 2014, fui indicado para cursar, dentro do CBMERJ, o Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO). O curso possui 460 horas e é destinado a qualificar 

militares a ocupar o posto de oficial superior na Corporação. Para finalização do referido 

curso foi exigido um trabalho final de conclusão, em forma de monografia. Neste trabalho, 

intitulado: “Metodologia Ativa de Ensino como Ferramenta de Instrução no CEPAP: Ensino 

Baseado em Simulação Realística”, abordei a perspectiva de implementação desta 

metodologia no centro de instrução no qual atuo pelo CBMERJ. 

Como exposto previamente, venho atuando como professor assistente, na 

Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO, desde 2007. Dedico-me, no momento, às 

disciplinas de Urgência e Emergência Pré Hospitalar, Enfermagem na Emergência Hospitalar 

e Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico, para o Curso de 

Enfermagem. 

Saliento que também leciono para o Curso de Medicina, a disciplina de Atendimento 

Pré Hospitalar, e para o Curso de Educação Física, a disciplina de Suporte Básico de Vida.  

Além de desenvolver atividades como Coordenador do Projeto de Extensão “Atualização 

Teórico–Prático em Urgência e Emergência Pré Hospitalar – Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU) de Caxias/UNIGRANRIO” e Coordenador da Pós Graduação Lato 

Sensu de Enfermagem em Urgência e Emergência. 

Neste contexto, apresento a área de atuação da emergência como cenário de prática e a 

universidade como local que possibilita a aplicação da metodologia ativa, integrando o espaço 

universitário na utilização dos elementos do método de simulação realística, vinculados à 

prática do cuidado em urgência e emergência. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, 

baseadas em competências necessárias a formação profissional, desencadearam um 

movimento de reestruturação dos projetos de curso, buscando adequá-los às novas exigências 

pedagógicas e profissionais, diante das novas tecnologias e desafios do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Neste contexto, na implementação de seus respectivos projetos pedagógicos, os 

cursos de graduação em enfermagem devem atender à Resolução CNE/CES nº 3 (BRASIL, 

2001).  Neste sentido, destaca-se o texto da Carta Magna Nacional
2
, no que se refere as 

competências do Ministério da Saúde, além de outras atribuições, ordenar a formação de 

recursos humanos na área da Saúde (Inciso III do Art. 200, da Constituição Federal de 1988).  

A construção social contínua requerida pelo SUS e provocada pela mudança na 

concepção do processo saúde/ doença, que impulsionou a mudança dos paradigmas vigentes 

até então, acarreta consequências na educação dos profissionais de saúde (ITO et al., 2006).  

A educação é uma ferramenta potente para alinhar a orientação da formação dos profissionais 

de saúde aos princípios, diretrizes e necessidades do SUS. Sublinhamos que constitui-se em 

um instrumento para superação da distância entre algumas conquistas da Reforma Sanitária e 

as práticas de saúde vigentes no País. 

A necessidade por mudanças no campo da formação em saúde, a partir dos 

referenciais citados, foi incorporada nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos 

da área da Saúde. Neste contexto, o curso de Enfermagem da Universidade do Grande Rio 

implementa a partir de 2005, um novo currículo baseado nas DCN, estruturando e definindo 

competências nos planos de ensino de cada disciplina. Cabe ressaltar, que nesta primeira 

mudança, os planos de ensino mantêm a avaliação das disciplinas por conteúdo ministrado. 

Portanto, conforme expõem Silva, Souza e Freitas (2011 p.16) “É importante 

considerar que as DCN/ENF, aprovadas em 2001, desencadearam um movimento de 

reestruturação dos currículos, buscando adequá-los às novas exigências profissionais.” Não se 

trata só de estabelecer novos marcos, priorizar novos objetivos, mudar perfil, reestruturar 

conteúdos, restabelecer condições de funcionamento ou de cargas horárias, mas de realizar 

um trabalho coletivo de crescimento grupal (SANTOS, 2006).  

                                                 
2
Constituição Nacional de 1988. Artigo 200 e Lei Orgânica de Saúde – Lei 8080. 
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Destaca-se que a base desta reestruturação está no perfil do formando, 

egresso/profissional: enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 

Profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e 

intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os 

problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, 

com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais dos seus 

determinantes. Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com 

a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano (BRASIL, 2001). 

A discussão acerca de mudanças na formação dos profissionais de saúde, 

aproximando-as das reais necessidades sociais é, sem dúvida, um grande desafio, instigando 

os que se mobilizam nessa meta. Neste contexto, no 1º semestre de 2015, a Universidade do 

Grande Rio, implementa uma adaptação ao seu  modelo educacional. Este novo paradigma 

institucional exige a revisão de todos os planos de ensino, pois possui foco na avaliação por 

competência e não mais na avaliação por conteúdos. Este modelo de avaliação aproxima-se 

do Art. 15. § 1ºdas DCN/ENF, que recomenda a prevalência por avaliações baseadas nas 

competências, habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos pelos alunos. 

Em sua reestruturação do processo de planejamento educacional, o corpo docente do 

curso de enfermagem da Universidade do Grande Rio, buscou aproximação com as 

DCN/ENF, que apresentam competências e habilidades gerais para a formação do enfermeiro 

e apontam para trinta e três (33) competências e habilidades específicas. Destacamos que as 

DCN/ENF pautam-se na concepção do aluno como sujeito de seu processo de formação, 

articulação entre teoria e prática, diversificação dos campos de aprendizagem, metodologias 

ativas, articulação da pesquisa com o ensino e a extensão, flexibilidade curricular, 

interdisciplinaridade, incorporação de atividades complementares e avaliação da 

aprendizagem. (CNE/CES BRASIL, 2001) 

Diante desta premissa, a Universidade do Grande Rio vem construindo um modelo de 

ensino-aprendizagem com foco no estudante, de modo a desenvolver neste uma postura 

autônoma, criativa, crítica e reflexiva, para que seja capaz de saber tomar decisões e saber 

buscar a informação de que necessita, construindo seu próprio conhecimento e sendo capaz de 

identificar, avaliar e desenvolver suas potencialidades e identificar seus limites, atuando no 

sentido de superá-los, de modo a preparar-se para a inserção e manutenção no mercado de 

trabalho em contínua transformação. (UNIGRANRIO, 2013) 

A reestruturação dos planos de ensino para atender as disciplinas do curso de 

graduação em enfermagem, neste novo paradigma institucional, busca o aprimoramento do 
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processo de formação do estudante. Assim como, atender uma aproximação com as 

competências exigidas na área de Enfermagem pelo ENADE (Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes). O ENADE foi instituído pela Lei dos Sinaes
3
 e pela Portaria 

Normativa MEC nº 40/2007
4
, como um indicador avaliativo externo em que o estudante 

ingressante e concluinte de um curso de nível superior é avaliado, em relação aos conteúdos 

programáticos do curso em que está matriculado. 

Neste contexto, sendo o objetivo do ENADE avaliar o desempenho dos estudantes 

com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento 

da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à 

realidade brasileira e mundial, coube à UNIGRANRIO construir um projeto pedagógico que 

alcançasse tal finalidade. 

 

Competências do ENADE/2013 para área de Enfermagem: 

I - Analisar sócio-historicamente a enfermagem, a sociedade e as políticas públicas de saúde; 

II - Analisar a evolução do processo de trabalho em enfermagem e as políticas de gestão; 

III - Intervir no processo saúde-doença, considerando os determinantes biológicos, sociais, 

culturais, econômicos e políticos 

IV - Atuar no processo de cuidar em enfermagem, em conformidade com a Lei do Exercício 

Profissional (Lei 7.498 de 25/06/1986), com o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem (Resolução COFEN 311/2007), com a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (Resolução COFEN 358/2009) e com os princípios e as diretrizes 

V - Prestar cuidado de enfermagem, na perspectiva da integralidade e da humanização à 

criança, ao adolescente, à mulher, ao homem, ao idoso, à família, ao trabalhador, às pessoas 

em situações de vulnerabilidades, na rede de atenção à saúde; 

VI - Gerenciar o processo de cuidar em enfermagem, em nível individual e coletivo; 

VII - Desenvolver a gestão do sistema e das organizações de saúde em consonância com os 

princípios organizativos do SUS; 

VIII - Desenvolver ações de promoção em saúde individual e coletiva nos diversos níveis de 

atenção; 

X - Promover ações de educação permanente, básica e profissionalizante em enfermagem; 

XI - Realizar pesquisas no processo de construção do conhecimento; 

Quadro 1- Destacam-se no quadro a seguir, as competências exigidas na prova do ENADE. 

Fonte: Portaria Inep nº 240/2013. 

 

                                                 
3
LEI N

o
 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004.. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES e dá outras providências. 

 
4
 PORTARIA NORMATIVA Nº 40, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007. Institui o e-MEC, sistema eletrônico de 

fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão 

da educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos Superiores 

e consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras disposições. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.861-2004?OpenDocument
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Em síntese, a elaboração dos projetos pedagógicos e seus currículos devem ser 

orientados pelas diretrizes curriculares nacionais. Sendo assim, a Universidade do Grande Rio 

busca a perspectiva de assegurar a flexibilidade e a qualidade na formação oferecida aos 

estudantes. Diante do exposto, o Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem (PPC) propõe 

estratégias para atingir uma formação para os profissionais de saúde que atenda às 

necessidades do SUS, com foco nas competências descritas nas DCN e no ENADE.  

Portanto, conforme expõem Fernandes e Rebouças (2013, p.72) “O enfrentamento aos 

desafios encontrados na implementação das DCN/ENF versaram, fundamentalmente, em: sair 

do pólo de ensino centrado no professor, para o pólo da aprendizagem centrada no aluno 

como sujeito do seu processo de formação”.  Partindo dessa premissa, e conforme expõe 

Fernandes (1998) o processo de ensino-aprendizagem tem sido historicamente caracterizado 

de formas diferentes, que vão desde a ênfase no papel do professor como transmissor de 

conhecimento, com ações centradas na figura do docente, que determina o quê e como 

deverser aprendido, até as concepções atuais que concebem o processo de ensino-

aprendizagem com um todo integrado que destaca o papel do estudante.  

Com foco neste último contexto, a busca por uma aprendizagem significativa e 

direcionada para a reflexão de problemas acerca da prática profissional, como ocorre no 

método de simulação realística, favorece uma aprendizagem não apenas dos processos 

cognitivos, ou seja, conhecimentos específicos, mas também de destrezas e habilidades, assim 

como de valores, atitudes e comportamentos, direcionando o estudante para um papel de 

destaque essencial. 

Silveira e Robazzi (2011) apontam que aprendizagem baseada em problemas (ABP), 

sigla em português correspondente a (PBL), problem-basedlearning, é uma modalidade de 

dinâmica curricular organizada para o desenvolvimento da habilidade de resolução de 

problemas, centrada no estudante, sendo este o sujeito crucial no processo ensino-

aprendizagem. 

Anastasiou e Alves (2009) destacam que a estratégia de situação-problema, no 

processo de construção do conhecimento estimula e amplia a significação dos elementos 

apreendidos em relação à realidade, possibilitando a problematização e a análise crítica na 

identificação da solução. Acredita-se que quanto mais atividades educacionais estiverem 

relacionadas à prática e a realidade profissional, maiores as possibilidades de se conseguir 

interesse e motivação por parte dos estudantes. 

A busca por uma metodologia que atenda essa demanda tem sido objeto de desejo por 

parte do corpo docente. Podemos perceber no PPC uma variedade de estratégias elaboradas. 
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Com vistas a contextualização das atividades teóricas, destacamos as seguintes técnicas de 

ensino-aprendizagem utilizadas: seminários, mostras científicas, estudos dirigidos, discussão 

de artigos, aulas dialogadas, dinâmica de grupo, estudos de casos, elaboração de portifólio, 

atividades em biblioteca e utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação em Saúde 

(TICs). (UNIGRANRIO, 2013) 

Nas atividades direcionadas para o contexto prático, cabe ressaltar os seguintes 

tópicos: visitas técnicas, utilização de laboratórios, prática de habilidade, aproximação com 

dispositivos e materiais, aulas demonstrativas, apresentação de vídeo comentado, casos 

clínicos, dentre outras. (UNIGRANRIO, 2013). Ressaltamos que a o Curso de Enfermagem, 

contempla em seu PPC, como atividade da prática, a inserção da metodologia de simulação 

realística, conforme capítulo 1.7 do PPC (Anexo 1) 

Neste sentido, percebe-se que o PPC de enfermagem da Universidade do Grande Rio 

busca contextualizar o conceito ampliado de saúde, assim como a utilização de metodologias 

ativas, entre elas a simulação realística. Acredita-se que estas atividades proporcionam uma 

perspectiva enriquecedora da prática profissional, estimulando o processo ensino-

aprendizagem e fortalecendo a aquisição de habilidades e competências necessárias para a 

formação do profissional enfermeiro. 

Salienta-se que metodologias ativas são “formas de desenvolver o processo de 

aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às condições de solucionar, com 

sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes 

contextos” (BERBEL, 2011, p. 29). 

Para Bastos (2006, p.10) o conceito de metodologias ativas se define como um 

“processo interativo de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou 

coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema.” Ainda segundo o autor, 

o professor deve atuar como um facilitador, para que o estudante faça pesquisa, reflita e 

decida por ele mesmo o que fazer para alcançar os objetivos. 

Deve-se observar, ainda, que a conquista dos espaços deve ser planejada, realizada e 

avaliada por profissionais competentes na dimensão ética, técnica, estética e política, 

comprometidos socialmente com o exercício da cidadania. O enfermeiro pretendido constrói 

sua formação a cada instante, juntamente com os professores. (ITO et al., 2006). 

Portanto, diante do exposto no PPC, a Universidade do Grande Rio pretende formar 

seu egresso de enfermagem com o seguinte perfil: um trabalhador multiqualificado, com as 

capacidades de diagnóstico, de reflexão crítica, de tomada de decisões, de intervenção no 
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processo de trabalho, de trabalho em equipe, de argumentação, de negociação, de auto-

organização e de enfrentamento de situações em constantes mudanças.(UNIGRANRIO, 2013) 

A busca por um modelo de ensino que valoriza a aprendizagem significativa, na qual 

os conteúdos ministrados são base para a formação de competências é um desafio para 

professores e estudantes. Os conteúdos serão trabalhados de forma interdisciplinar e 

contextualizada, permitindo o desenvolvimento de habilidades e atitudes, necessárias à 

formação humana e ao exercício profissional. O estudante deverá ser capaz de mobilizar o 

conhecimento apreendido e aplicá-lo em diferentes estratégias de aprendizagem ativa, 

apresentando pró-atividade e tendo o professor como moderador do conhecimento 

De acordo com as necessidades e demandas que o novo modelo de ensino institucional 

requer, a reestruturação do planejamento educacional que tem sido objeto de reflexão, 

sobretudo, no curso de enfermagem, deve atender as exigências de um mundo em constante 

processo de desenvolvimento, ou seja, contemporâneo. 

Diante do exposto, o Curso de Enfermagem da Universidade do Grande Rio 

caracteriza-se por atender as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Ministério 

da Educação, com seu Projeto Pedagógico do Curso focado na formação de enfermeiros 

generalistas, cujo eixo integrador são "as dimensões do cuidar na atenção à saúde", na qual o 

cuidar é igual a pensar, meditar, tratar, zelar e intervir criticamente. 

O referido curso vem se desprendendo, paulatinamente, das tendências pedagógicas 

tradicionais e assumindo uma postura baseada na Pedagogia Progressista dos Conteúdos e 

dividida por áreas de complexidades. Visa assim, desenvolver os conteúdos através da 

reflexão crítica sobre problemas concretos da sociedade, valorizando as experiências e 

vivências anteriores do aluno, incentivando o interesse por aprender, relacionando a 

aprendizagem a situações reais do seu dia-a-dia, redesenhando seus conceitos, desenvolvendo 

assim uma aprendizagem significativa. 

Ressalta-se o grande desafio que é garantir segurança e liderança para os futuros 

enfermeiros através do desenvolvimento de competências, habilidades e auto- reflexão acerca 

do seu comportamento, e nesta perspectiva, o Ensino Baseado em Simulação se torna uma 

estrutura importante dentro do currículo. Reiteramos que a discussão acerca do conceito de 

simulação realística encontra-se no Capítulo 2. 

Moraes (2012) afirma que quanto maior o número de educadores ou de pessoas 

implicadas e capacitadas e em condições de discutir as questões curriculares, melhor será para 

todos nós, no sentido de promover os diálogos e as transformações educacionais. A afirmação 

da autora aproxima-se com a atual proposta da Universidade do Grande Rio, quando descreve 
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que as necessidades atuais requerem sujeitos ativos, conscientes, críticos, criativos, amorosos, 

generosos, responsáveis, comprometidos socialmente e, cada vez, mais reflexivos e atuantes 

no cenário educacional. 

Neste contexto, a busca por agregar novas metodologias de ensino, assim como o 

desenvolvimento da simulação realística pode consubstanciar-se em proposta complementar 

ao ensino teórico, permitindo que o aluno desenvolva habilidades e atitudes com redução de 

riscos aos pacientes. Ressaltamos, que a incorporação da simulação realística como 

metodologia não possui o objetivo de substituir a aproximação do aluno com o ser humano, 

com o paciente real, mas sim de permitir que essa aproximação ocorra de forma mais segura, 

reflexiva, contextualizada e livre de condutas inadequadas. 

De acordo com Deleuze (2006), a simulação pode ser entendida pela expressão do 

potencial de criação de mundos possíveis revelada pelos simuladores. Já os simuladores, são 

dispositivos – manequins de baixa, média ou alta fidelidade ou pessoas maquiadas (atores, 

monitores ou voluntários) – que permitem reproduzir uma situação ou comportamento do qual 

se deseja estudar seu funcionamento. 

A simulação propicia uma situação controlada de experiência prática, a qual pode ser 

utilizada como uma ferramenta de ensino, baseada em reflexão ativa individual e/ou da equipe 

envolvida. Esse conceito de reflexão após a experiência vivenciada pode ser denominado 

debriefing, ou seja, interação pós-evento que busca auxiliar os estudantes a refletir sobre o 

que, quando, como e porque fizeram e o que é preciso melhorar. (FLATO; GUIMARÃES, 

2011, p. 362) 

O contexto da simulação propicia a discussão de situações problema envolvida em 

cenários específicos, em ambiente controlado, onde é possível repetir o mesmo caso clínico 

por diversas vezes e por diferentes equipes, diferentes estudantes, até que a proficiência seja 

alcançada. A partir do desenvolvimento da cena, a atuação dos estudantes pode ser analisada 

com o grupo quanto ao seu desempenho técnico e comportamental. 

Ainda sobre simulação, Quilici e colaboradores (2012) refere que é um exemplo de 

metodologia ativa e como tal, requer uma normalização para alcançar determinado fim, 

englobando uma organização, um planejamento, uma estratégia.  

Segundo a assertiva da autora, acerca da utilização de simuladores e uso da tecnologia: 

“a simulação usa a tecnologia, possui ferramentas, como simuladores, mas estes não 

abarcam toda a significação da simulação, apenas fazem parte dela”. (QUILICI et al., 2012, 

p.5), mais importante do que possuir tecnologia de ponta, com altos custos de manequins e 

simuladores, é possuir o método de simulação realística bem implementado e estruturado. 
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Diante do exposto, destaca-se que minha trajetória como professor da instituição, 

desde 2007, me aproxima das disciplinas envolvendo a temática de assistência em urgência e 

emergência tanto no cenário pré-hospitalar, como no ambiente intra hospitalar. Alguns tópicos 

apontam para essa realidade: em 2008 comecei a lecionar para a disciplina de Urgência e 

Emergência Pré Hospitalar, para o 4º período de Enfermagem. Também 2008 a Escola de 

Enfermagem propiciou a inserção dos estudantes do 7º período para vivenciar uma 

experiência de atividade prática, uma vez por semana, no setor de grande emergência de um 

hospital público referenciado em trauma, na cidade de Duque de Caxias. Eu acompanhei e 

permaneci neste cenário de emergência até o segundo semestre do ano de 2012. 

O acúmulo de experiências na área de urgência e emergência, tanto no cenário 

universitário quanto no ambiente militar do CBMERJ, direcionou-me para outros três pilares 

importantes em minha trajetória profissional. Primeiro, a criação em 2009, do Projeto de 

Extensão “Educação em Saúde nas Urgências” e em 2010, a elaboração do curso Pós 

Graduação Lato Sensu de Enfermagem em Urgência e Emergência, ao qual permaneço como 

um dos coordenadores.  

Em 2013, a elaboração do Projeto de Extensão “Atualização Teórico – Prático em 

Urgência e Emergência Pré Hospitalar – SAMU Caxias/UNIGRANRIO”.  Reitero que estes 

três projetos foram realizados em parceria com um professor da mesma instituição e com o 

mesmo perfil profissional.  

A experiência vivenciada no período compreendido de 2008 a 2012, estritamente oito 

(8) semestres, estando pelo menos uma vez por semana, de 08:00 as 13:00 horas, 

acompanhando os estudantes do sétimo período de Enfermagem, no setor de grande 

emergência, de um hospital de grande porte localizado no município de Duque de Caxias, 

norteiam minha inquietação para este estudo.  

Salienta-se que no período mencionado a Universidade ainda matinha o processo de 

ensino aprendizagem apontando para o modelo tradicional, baseado na transferência de 

conhecimentos direto do professor ao aluno. Ressalta-se, que naquele momento as 

metodologias ativas não estavam incorporadas ao currículo e a simulação realística não estava 

estruturada como método de ensino. 

Neste sentido, destaca-se que tal modelo impossibilita o preparo adequado do 

enfermeiro devido à distância criada entre a formação e a realidade profissional. Sublinha-se 

que o ensino tradicional não reconhece a particularidade do adulto, que traz consigo suas 

experiências pessoais. Reitera-se ainda, que no ensino tradicional, as atividades práticas são 

implementadas diretamente no paciente, propiciando limitações técnicas e éticas. 
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Goecks (2003) expõe que mesmo diante de tantas transformações na vida do ser 

humano, decorrentes do avanço tecnológico e globalização, os sistemas tradicionais de ensino 

continuam estruturados como se a mesma metodologia utilizada para as crianças devesse ser 

aplicada aos adultos. 

Ressalta-se que os estudantes chegavam ao setor de emergência muito assustados e 

inseguros. Observou-se que naturalmente verbalizavam e demonstraram através da linguagem 

corporal preocupação e medo diante do cuidado emergencial. Por ser uma emergência aberta 

e a maior referência de trauma da área, as demandas pelo atendimento ao paciente 

traumatizado e em parada cardiorespiratória (PCR) eram constantes. Especificamente na 

assistência em situações de PCR, intercorrência quase que diária no setor de emergência, os 

estudantes apresentavam grande insegurança. Pontos cruciais para um bom desempenho 

assistencial diante de uma PCR, que são trabalhados atualmente na Universidade com a 

inserção da simulação realística, não eram contemplados naquela época, como: liderança, 

trabalho em equipe e reflexão sobre os erros e acertos do atendimento. 

Reitera-se que ao final de cada manhã de estágio, era realizada uma reunião com os 

estudantes, em uma sala de aula dentro o hospital, destinada a essa finalidade. Os estudantes 

relatavam suas experiências pessoais vivenciadas durante a assistência, e algumas palavras 

surgiam em suas falas como: insegurança, medo e despreparo. Ao tentar fazer uma reflexão 

com o grupo acerca dos principais erros e acertos em suas condutas frente ao atendimento 

emergencial, pouco aprofundamento e contextualização eram proporcionados. 

Observou-se que a possibilidade de cuidar do paciente em situações emergenciais, 

principalmente frente à situação de PCR, direcionavam posturas e comportamentos não 

condizentes com a qualidade assistencial necessária para o aluno de sétimo período, naquele 

momento penúltimo período de formação, assim como a percepção de déficit de reflexão do 

grupo acerca de sua prática assistencial. 

A presença de erros e comportamentos inseguros, de graduandos de enfermagem, na 

assistência ao paciente grave, em uma grande emergência referenciada, aponta para um 

aspecto natural e até compreensível. Porém, os erros de enfrentamento de situações-problema, 

tão discutidos e aprofundados atualmente na metodologia da simulação realística, não traziam, 

naquele momento, um aspecto tão relevante para a metodologia vigente na época. Isso 

demonstra que o próprio corpo docente também necessitava passar por um processo de 

atualização. 

As mudanças significativas que a universidade vem implementando no seu modelo de 

ensino nos últimos anos, exige do professor que deseja trabalhar com foco na simulação 
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realística e consolidá-la como método de ensino, uma constante atualização, atendendo o 

novo modelo institucional. 

Considera-se como problema de pesquisa o distanciamento entre teoria e prática no 

ensino tradicional, visto que existe uma lacuna a ser preenchida entre a formação do aluno e a 

realidade profissional na área de urgência e emergência, a qual estará inserido posteriormente. 

Assim como, o desafio de manter enraizada a simulação realística como método de ensino 

estruturado na universidade estudada, exigindo dos professores, adeptos do método, constante 

aprofundamento. 

No atual contexto social, no qual os meios de comunicação estão potencializados pelo 

avanço tecnológico e pela existência de uma rede de relações dinâmicas e em contínua 

transmutação, observa-se a necessidade de discutir urgentes mudanças nas instituições de 

ensino superior almejando, entre outros aspectos, à reconstrução de seu papel social. 

Nesse sentido, Cavalvanti (1999, p.34), lembra que Linderman, em 1926, pesquisando 

as melhores formas de educar adultos, percebeu algumas impropriedades nos métodos 

utilizados e escreveu: 

 

Nosso sistema acadêmico se desenvolveu numa ordem inversa: assuntos e 

professores são os pontos de partida, e os alunos são secundários. O aluno é 

solicitado a se ajustar a um currículo pré-estabelecido. Grande parte do aprendizado 

consiste na transferência passiva para o estudante da experiência e conhecimento de 

outrem. Nós aprendemos aquilo que fazemos. A experiência é o livro-texto vivo do 

adulto aprendiz.(LINDERMAN, 1926 apud CAVALCANTI, 1999, p.34). 

 

Considerando ainda o curto espaço de tempo da graduação, enquanto o período de 

atuação profissional irá perdurar por um período maior, gerando inúmeras transformações dos 

conhecimentos e competências adquiridos, torna-se fundamental pensar numa metodologia 

diferenciada, com o intuito de formar um profissional ativo e apto a ”aprender a aprender”. 

(MITRE, 2003, p. 2135) 

Acredita-se ser um foco importante na graduação do ensino superior, o estimulo ao 

desenvolvimento da prática científica e do pensamento reflexivo relacionado a uma 

aprendizagem estimulante.  Estritamente no cenário de ensino universitário, De Domenico e 

Matheus (2009, p.414) enfatizam a importância de metodologias que conduzam a construção 

da pesquisa, discussão e avaliação, a saber: 

 
O emprego de novas estratégias de ensino é desejado e há especial destaque para o 

emprego de metodologias que possibilitem a pesquisa científica, a discussão em 

pequenos grupos e a avaliação que considere o processo de desenvolvimento da 

atividade e não apenas o resultado final expresso numa prova. (DE DOMENICO; 

MATHEUS, 2009, p. 414) 
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Segundo Fernandes (2003, p.393), o aprender a aprender na formação dos 

profissionais de saúde deve compreender “o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o 

aprender a conviver e o aprender a ser, garantindo a integralidade da atenção a saúde com 

qualidade, eficiência e resolutividade”. 

O desenvolvimento de estratégias de ensino que compreendam os domínios de 

competência psicomotora, cognitiva e afetiva, destacadas na simulação, pode contribuir para a 

construção de habilidades que subsidiam a prática de assistência segura e baseada no 

pensamento crítico, importante elemento para a tomada de decisão do enfermeiro. 

Artigo 9º, da DCN/ENF, traz indicativos que é relevante aplicar a metodologia de 

simulação realística, quando destaca a necessidade do Curso de Graduação em Enfermagem 

ter um projeto pedagógico, construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da 

aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-

aprendizagem. 

No tocante à relação professor-aluno, podemos dizer que se constitui como peça 

fundamental na realização comportamental e profissional de ambos. Desta forma, a análise 

deste relacionamento envolve interesses e intenções, sendo esta interação o expoente das 

consequências, pois a educação é uma fonte importante do desenvolvimento comportamental 

do ser humano.  

Ressalta-se o pensamento de Habermas (2014), quando destaca que os interesses são 

as orientações básicas que permitem aderir a certas condições fundamentais da reprodução e 

da auto-constituição possíveis da espécie humana: trabalho e interação. Ainda segundo o 

autor, trabalho e interação englobam processos de aprendizagem e de compreensão recíproca. 

Essa proximidade com a proposta do ensino baseado em simulação realística como 

método de ensino e a convivência diária com o ambiente acadêmico e atividade docente, 

trouxeram alguns questionamentos e percepções, que começaram a surgir através do 

aprofundamento da temática. 

O estado da arte foi iniciado com a escolha dos descritores registrados na Biblioteca 

Virtual em Saúde – BVS, sendo eles: Parada Cardíaca, Exercício de Simulação, Estudantes de 

Enfermagem e Educação em Enfermagem. 
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Categoria Descritor Definição 

C14.280.383 Parada Cardíaca Cessação das batidas do coração ou 

contração miocárdica. Se tratado em 

alguns minutos, esta parada cardíaca pode 

ser revertida na maior parte das vezes ao 

ritmo cardíaco normal e circulação 

eficaz.  

SP4.011.122.408.594.805  Simulação Uso de modelos em situações em que a 

experiência é impraticável com o objetivo 

de determinar os efeitos produzidos em 

algum resultado, dependendo das 

condições (fatores, variáveis, 

parâmetros).  

 I02.851.686.685 

M01.848.769.685 

Estudantes de 

Enfermagem 

Indivíduos matriculados em uma escola 

de enfermagem ou em um programa de 

educação formal que leva à graduação em 

enfermagem 

I02.358.462  Educação 

em Enfermagem 

Uso de artigos em geral que dizem 

respeito à educação em enfermagem. 

Quadro 02 – Apresentação dos Descritores, categoria e definição, a luz dos Descritores em 

Ciências da Saúde – DeCS. 
Fonte: DeCS, 2016. 

 

Foram usados como critério de seleção para a busca, os artigos que se encontravam 

disponíveis na íntegra, nos últimos cinco (05) anos, nos idiomas inglês, português e espanhol. 

Após essa definição foi possível construir um levantamento bibliográfico através de artigos 

publicados no Portal BVS, utilizando as bases de dados Literatura Latino-americana – 

LILACS; MEDCARIBE - Literatura do Caribe em Ciências da Saúde e BDENF – Base de 

Dados de Enfermagem, os quais forneceram condições para pesquisar em separado cada 

descritor, conforme apresentado no Quadro três (03): 

 

Descritores 
Banco de Dados 

BDENF LILACS MEDCARIBE 

Parada Cardíaca 9 150 5 

Simulação 10 156 0 

Estudantes de Enfermagem 171 348 8 

Educação em Enfermagem 649 1021 86 

Total 839 1675 104 

Quadro 03 - Distribuição quantitativa das referências encontradas nas bases de dados, com os 

descritores associados em duplas. 
Fonte: LILACS; MEDCARIBE; BDENF, 2016 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Cora%C3%A7%C3%A3o
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Contra%C3%A7%C3%A3o%20Mioc%C3%A1rdica
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Parada%20Card%C3%ADaca
javascript:void(submit_GET_METHOD('028574','028574-1','hierarchic'))
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Par%C3%A2metros
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Enfermagem
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Programas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Educa%C3%A7%C3%A3o
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Enfermagem
javascript:void(submit_GET_METHOD('004574','004574-1','hierarchic'))
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Educa%C3%A7%C3%A3o%20em%20Enfermagem
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Com o resultado dessa busca inicial, devido ao quantitativo encontrado e com o intuito 

de aproximar a revisão de literatura, realizei associação dos descritores, vide Quadro quatro 

(04): 

 

Descritores 
Banco de Dados 

BDENF LILACS MEDCARIBE 

Parada Cardíaca + Simulação 00 03 00 

Simulação + Estudantes de Enfermagem 09 10 00 

Parada Cardíaca + Estudantes de Enfermagem 00 02 00 

Simulação + Educação em Enfermagem 12 18 00 

Total 21 33 00 

Quadro 04 - Distribuição quantitativa das referências encontradas nas bases de dados, com os 

descritores associados em duplas. 
Fonte: LILACS, MEDCARIBE e BDENF, 2016. 

 

Ao final deste levantamento, realizei a leitura exaustiva dos resumos para verificar 

mais atentamente o conteúdo dos materiais disponíveis, promovendo com isso uma nova 

seleção, com o intuito de separar as publicações com aderência à abordagem temática 

escolhida. É válido registrar que realizei a leitura de todos os resumos encontrados nos bancos 

de dados com os descritores: Parada Cardíaca, Simulação, Estudantes de Enfermagem e 

Educação em Enfermagem. 

Com a leitura do resumo, buscando materiais que atendiam aos objetivos e 

delineamento da pesquisa, após a seleção e exclusões de produções que não estavam 

disponíveis na íntegra e eram repetidas, selecionei sete (07) publicações científicas da base de 

dados da BDENF e LILACS. Acredita-se que seja importante destacar que me deparei com 

produções científicas que se repetiam nas bases de dados e optei por priorizar a LILACS e a 

BDENF haja vista que nestas os trabalhos estão disponíveis na íntegra. As publicações 

disponíveis no MEDCARIBE não possuíam aderência à pesquisa e por isso não foram 

incluídas como bibliografia. 

Com a definição da amostra obtida pela revisão de literatura e leitura na integra dos 

materiais encontrados, realizamos a delimitação dessas publicações, conforme demonstramos 

no quadro 05. Para este movimento de pré-análise, apoiamos-nos em Gil (2010) para 

reafirmar a necessidade de um levantamento preliminar que deve ser considerado como um 

estudo exploratório que auxilia o pesquisador a se familiarizar com a área de estudo proposta, 

bem como sua delimitação. 
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Título Periódico 

Ano 

Objetivo Metodologi

a 

Resultados 

Principais 

Conclusão 

UTILIZAÇÃO 

DA 

SIMULAÇÃO 

NO ENSINO 

DA 

ENFERMAGE

M:REVISÃO 

INTEGRATIV

A 

Revista 

Mineira de 

Enfermagem  

(2014) 

Conhecer 

como a 

simulação 

vem sendo 

utilizada no 

ensino de 

Enfermagem 

Revisão 

integrativa 

da literatura 

de 

publicações. 

Os estudos estavam 

distribuídos em 31 

periódicos; Da analise 

emergiram tres 

categorias: a simulação 

utiliza 

diferentes tipos de 

simuladores; a simulação 

e utilizada para 

desenvolver diferentes 

competências e a 

simulação clinica e mais 

do que o simples uso de 

um simulador. 

O uso da simulação 

no ensino de 

Enfermagem vem 

ganhando espaço 

como metodologia 

ativa de ensino que 

proporciona uma 

aprendizagem 

experiencial de 

forma segura. 

OPINIÃO DOS 

ESTUDANTES 

DE 

ENFERMAGE

M SOBRE A 

SIMULAÇÃO 

REALÍSTICA 

E O ESTÁGIO 

CURRICULAR 

EM CENÁRIO 

HOSPITALAR 

Acta Paul. 

Enfermagem 

(2014) 

Comparar a 

opinião dos 

estudantes de 

graduação em 

enfermagem 

sobre a 

simulação 

realística e 

sobre o estágio 

curricular em 

cenário 

hospitalar. 

Estudo 

comparativo 

realizado 

com 55 

estudantes 

de 

enfermagem, 

divididos 

em: grupo 

controle e 

grupo 

experimental 

realizou 

simulação 

realística 

antes do 

cenário 

hospitalar. 

No grupo experimental, 

69,0% concordaram 

totalmente que a 

simulação consolidava o 

processo de ensino-

aprendizagem. No grupo 

controle, muitos 

estudantes (38,5%) 

discordaram totalmente 

com o estágio em cenário 

hospitalar como 

estratégia isolada. 

A simulação 

realística foi 

efetiva na opinião 

dos estudantes de 

enfermagem para 

adquirir e 

aperfeiçoar 

conhecimentos e 

segurança, além de 

desenvolver o 

raciocínio crítico 

frente às situações 

clínicas comuns ao 

cotidiano da prática 

assistencial do 

enfermeiro. 

ANSIEDADE 

E 

RENDIMENT

O DE 

ESTUDANTES 

DE 

ENFERMAGE

M ANTE A 

AVALIAÇÃO 

PRESENCIAL 

VERSUS 

FILMADA DE 

UMA 

PRÁTICA DE 

SIMULAÇÃO 

CLÍNICA 

 

Invest Educ. 

Enfermagem 

(2014) 

Comparar o 

nível de 

ansiedade e o 

rendimento de 

estudantes de 

enfermagem 

que realizaram 

uma 

simulação 

clínica, 

utilizando o 

método 

tradicional de 

avaliação com 

a presença do 

avaliador e a 

avaliação 

filmada sem a 

presença 

deste. 

Ensaio 

controlado 

com a 

participação 

de 20 

estudantes 

de uma 

universidade 

pública de 

Brasil 

Obtiveram-se médias na 

escala de ansiedade das 

avaliações de antes e 

depois da simulação. 

Apesar da diminuição 

significativa 

estatisticamente das 

pontuações antes e 

depois de ansiedade 

dentro de cada grupo, 

não teve diferença entre 

os grupos. Quanto à 

avaliação do rendimento 

na simulação clínica, 

obtiveram-se 

porcentagens de acertos 

similares nos grupos 

(83% em avaliação 

tradicional e 84% na 

filmada) sem uma 

diferença 

estatisticamente 

significativa. 

A filmagem 

poderia ser 

utilizada e 

estimulada como 

uma estratégia de 

avaliação nos 

cursos de 

licenciatura em 

enfermagem 

AVALIAÇÃO 

DOS 

ESTUDANTES 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

Descrever as 

contribuições 

da simulação 

Estudo 

descritivo 

exploratório. 

Identificada valorização 

da aprendizagem ativa, 

crítica e reflexiva 

A simulação 

clínica seguida do 

debriefing favorece 
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DE 

ENFERMAGE

M SOBRE A 

APRENDIZAG

EM COM A 

SIMULAÇÃO 

CLÍNICA  

(2015) clínica para 

aprendizagem 

de atributos 

cognitivos e 

procedimentai

s, por meio do 

debriefing. 

(47,5%) em decorrência 

da aproximação à 

realidade assistencial 

(20,3%), manifestação 

dos sentimentos 

vivenciados durante a 

simulação (16,9%) e 

composição do cenário 

(15,3%). 

a compreensão da 

relação entre ação 

e resultados 

alcançados na 

aprendizagem. 

EFEITOS DA 

SIMULAÇÃO 

ETLETROCAR

DIOGRÁFICA 

EN 

AMBIENTE 

WEB SOBRE 

AS 

ESTRATÉGIA

S E ESTILOS 

DE 

APRENDIZAG

EM  

Revista 

Esc.Enferma

gem USP 

(2015) 

Identificar 

associações 

entre o uso da 

simulação 

eletrocardiogr

áfica na 

internet e os 

estilos e 

estratégias de 

aprendizagem 

dos estudantes 

de graduação 

em 

enfermagem 

Desenho 

descritivo-

correlacional 

com 

avaliação 

pré e pós-

teste num 

único grupo. 

A amostra 

do estudo 

incluiu 246 

estudantes 

que 

frequentava

m a 

disciplina de 

Suporte 

Básico e 

Avançado de 

Vida 

Não foram encontradas 

diferenças significativas 

entre gêneros em 

qualquer das dimensões 

dos estilos e estratégias 

de aprendizagem. Após 

introdução da simulação 

eletrocardiográfica 

recorrendo à internet, 

encontraram-se 

diferenças 

estatisticamente 

significativas em 

algumas das pontuações 

dos itens dos estilos de 

aprendizagem teórico (p 

<0,040), pragmático (p 

<0,010) e das estratégias 

de aprendizagem 

O uso da simulação 

eletrocardiográfica 

em ambiente web 

está associado ao 

desenvolvimento 

de estilos de 

aprendizagem 

ativos e reflexivos, 

à melhoria da 

motivação e da 

abordagem 

profunda em 

estudantes de 

enfermagem 

SATISFAÇÃO 

DOS 

ESTUDANTES 

COM AS 

EXPERIÊNCI

AS CLÍNICAS 

SIMULADAS: 

VALIDAÇÃO 

DE ESCALA 

DE 

AVALIAÇÃO  

Revista Lat. 

Americana 

Enfermagem 

(2014) 

Validar um 

instrumento de 

avaliação da 

satisfação dos 

estudantes de 

Enfermagem 

com as 

experiências 

clínicas 

simuladas 

Uma escala 

de 17 itens 

foi aplicada 

a estudantes 

do Curso de 

Licenciatura 

em 

Enfermagem

, depois de 

um conjunto 

de 

experiências 

clínicas 

simuladas 

Com uma amostra de 

181 estudantes, obteve-se 

elevada correlação de 

praticamente todos os 

itens com o total da 

escala, com um valor de 

alpha de 0,914. Os itens 

da escala foram divididos 

em três fatores: dimensão 

prática, dimensão 

realismo e dimensão 

cognitiva, com uma boa 

consistência interna de 

0,89, 0,88 e 0,73, 

respectivamente 

A escala cumpre os 

requisitos de 

validade, revelando 

elevado potencial 

para utilização em 

investigação. 

O ENSINO DA 

ENFERMAGE

M COM 

SIMULADOR

ES,CONSIDER

AÇÕES 

TEÓRICO-

PEDAGÓGICA

S PARA 

PERFILAR 

UM MODELO 

DIDÁTICO 

Enfermaria 

Universitária 

(México- 

(2015) 

Discutir a 

incorporação 

de 

simuladores 

de alta-

fidelidade no 

ensino da 

enfermagem  

Artigo de 

reflexão 

A incorporação destas 

tecnologias oferece 

novas possibilidades 

educativas de formação 

da enfermagem, mas é 

preciso revisar as bases 

teóricas que conformam 

um modelo pedagógico, 

bem como esclarecer os 

novos papéis que 

conseguem docentes e 

alunos nestes novos 

cenários de ensino-

aprendizagem 

O uso de 

simuladores não se 

deve concentrar 

somente na 

exercitação de 

procedimentos 

manuais, senão 

gerar 

paralelamente um 

ambiente de 

aprendizagem no 

qual se integrem o 

desenvolvimento 

de outras 

competências 

Quadro 05 – Delimitação das publicações utilizadas como referência. 
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Com leitura aprofundada dos estudos selecionados, observaram-se alguns pontos de 

congruência entre si e com o foco desta pesquisa.  Os estudos ressaltam a necessidade do 

enfermeiro docente buscar estratégias inovadoras para o ensino da prática, principalmente no 

contexto do século XXI, na qual o professor deve constantemente repensar e reconstruir sua 

prática pedagógica, refletindo criticamente. Diante disso, destaca-se a simulação como uma 

ferramenta efetiva no processo de educação em saúde. Outro destaque relevante dos estudos é 

a reflexão acerca das vantagens na utilização da simulação realística como método de ensino 

como: segurança do paciente, aquisição de habilidade e segurança no desempenho 

psicomotor, pensamento crítico para a solução de problemas e colaboração interdisciplinar.  

Nesse contexto, a justificativa para o investimento em tecnologia e estruturação de 

laboratórios de simulação realística é a busca da autoconfiança do estudante, cujo resultado 

final é o oferecimento de assistência baseada na segurança dos pacientes. Ainda em relação 

aos artigos estudados e às vantagens ao uso de pacientes simulados, ressaltamos que o uso 

deste recurso deve ser enfatizado, porém não substitui o paciente real. Podemos assim 

afirmar, que os estudos compravam que a simulação realística pode contribuir para uma 

melhor formação do estudante de enfermagem frente sua atuação no mercado de trabalho com 

o paciente real. 

Destaca-se que estudos analisados recomendam o desenvolvimento de outras 

pesquisas na área do processo de ensino aprendizagem, com foco em simulação realística, 

como forma de fortalecimento e aprimoramento do método. Percebemos que no Brasil, a 

prática de simulação como método de ensino, em Enfermagem, é crescente e têm contribuído 

para a prática dos estudantes, sendo essencial fomentar sua investigação. 

Diante do exposto, levanto algumas questões norteadoras para o estudo: 

 De que modo o ensino baseado no método de simulação realística contribui para o 

fortalecimento dos interesses dos estudantes de enfermagem para a prática 

profissional, conduzindo a emancipação e à auto-reflexão? 

 Quais contribuições do ensino baseado em simulação para a formação do acadêmico 

de enfermagem frente à assistência em situações de urgência e emergência? 

 Quais são as implicações da implementação do ensino baseado em simulação realística 

na unidade do caso estudada? 

Como objeto dessa pesquisa é proposto a construção intersubjetiva, de professores e 

alunos, na promoção do método de simulação realística na área de urgência e emergência. 

Os objetivos da pesquisa são: 
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 Identificar como são expressos os interesses (auto-reflexão) de estudantes de 

enfermagem que são submetidos à metodologia da simulação realística. 

 Descrever as interfaces estabelecidas pelos estudantes e docentes relacionadas com a 

aprendizagem e vivências práticas para a construção do conhecimento em situação de 

urgência e emergência, na perspectiva da inserção de simulação realística como 

método de ensino.  

 Analisar as perspectivas da implementação do método de simulação realística para a 

construção do conhecimento e orientação da aprendizagem do estudante de graduação, 

no cenário de urgência e emergência. 

O professor no ensino baseado em simulação realística precisa estar atento às 

transformações necessárias em sua prática, visto que atualmente, o foco em sala de aula, não é 

simplesmente a transmissão dos conteúdos teóricos, mas as razões pelas quais esses 

conhecimentos podem contribuir para a mudança no comportamento, e na atitude do 

educando, culminando com o desenvolvimento de competências, e na construção do 

pensamento crítico-reflexivo sobre sua realidade. 

Mediante discussão e reflexões a respeito da temática ora enfocada, gerando novos 

saberes que aprimorem e valorize a atuação do profissional de Enfermagem, os resultados do 

estudo poderão contribuir para a pesquisa, visto que devem se aproximar da Agenda Nacional 

de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS). Neste contexto, a subagenda de Pesquisas em 

Saúde, no seu terceiro item, que trata de violência, acidentes e trauma, destaca a relevância 

dos estudos sobre a organização e avaliação de políticas, programas e serviços, direcionando o 

foco para os sistemas e serviços de urgência e emergência: gestão, modelos e qualidade, 

regulação de fluxo e triagem nas etapas pré, intra e pós hospitalar. 

Assim, a relevância deste estudo decorre de questões importantes e atuais, visto que 

remete à contextualização da formação docente do enfermeiro e a influência que esta exerce 

na sua prática, principalmente num momento que se discute a utilização de metodologias 

ativas de ensino. 

Diante dos recursos tecnológicos disponíveis atualmente, é possível desenvolver um 

aprendizado simulado, proporcionando ao aluno o aprimoramento de competências 

profissionais antes de sua inserção no campo de prática. Destacamos que é inadequado 

realizar pela primeira vez um procedimento, seja ele invasivo ou não, no cliente. Diante deste 

contexto este estudo justifica-se por apresentar a simulação realística como um instrumento 

favorável à segurança do paciente.  



33 

A simulação realística permite uma oportunidade segura de avaliar e observar o 

desempenho de uma equipe multidisciplinar. O método pode ser usado, sistematicamente, 

para a capacitação contínua de equipes, visando à segurança do paciente e do ambiente, assim 

como a melhoria da qualidade da assistência prestada.  

Salientamos que a unidade de urgência e emergência, ou seja, o pronto-socorro é a 

área de maior possibilidade de eventos adversos. Esse relato demonstrou grande risco 

associado à prática assistencial de saúde e recomendou treinamento em equipes com uso de 

simulação como possível ferramenta para minimizar esses eventos.  (KANEKO et al., 2015) 

No tocante ao processo de ensino, e mais especificamente à formação de profissionais 

enfermeiros, a investigação poderá contribuir para o desenvolvimento da práxis profissional 

destes, enquanto profissionais críticos, capazes de direcionarem mudanças em seu contexto 

social. 

Ainda no tocante à ação educativa, o estudo poderá contribuir para o alcance no 

processo de mudança no ensino, voltado à formação de profissionais enfermeiros críticos, 

vislumbrando assim a participação ativa do professor no processo educacional. 

A pesquisa contribuirá para o enriquecimento do profissional enfermeiro que se dedica 

a educar, tanto aquele que atua no ensino da graduação em Enfermagem, quanto o que atua 

naPós Graduação, à medida que traz à tona à necessidade de constante atualização e formação 

contínua, como forma de manter a aproximação com as novas propostas pedagógicas 

vigentes. Além da contribuição para a pesquisa em Enfermagem, assim como para o Núcleo 

de Pesquisa de Educação e Saúde em Enfermagem (NUPESenf) da Escola de Enfermagem 

Anna Nery. 

Contribuirá com os diversos cursos de imersão existentes na área de urgência e 

emergência, onde se percebe a atuação, cada vez maior, do profissional enfermeiro como 

professor. Assim como, para os diversos centros de treinamento e capacitação militar, onde 

percebe-se a inserção do profissional enfermeiro como instrutor. 

Contribuirá também, consequentemente para a assistência, visto tratar-se de um foco  

fundamental, a formação do profissional do Enfermeiro. Cabe destacar, que é uma categoria 

profissional que assume os procedimentos de cuidados ao cliente, em todas as suas 

complexidades, e para tal, necessita de uma formação eficiente, com qualidade, e depende de 

nós, professores da enfermagem, estarmos preparados para assumir tal compromisso. 

Acredita-se ainda, que este estudo possui uma relevância social, visto que ultrapassa o 

universo acadêmico. Os professores da Enfermagem necessitam desenvolver suas 
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competências para, também, atuarem como profissionais críticos e reflexivos, pois são 

referências na formação dos futuros profissionais enfermeiros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Considerando a formação profissional docente como um processo dinâmico e intenso, 

cabe neste trabalho uma reflexão acerca das práticas pedagógicas no ambiente universitário. 

Neste contexto, a simulação realística torna-se uma ferramenta valiosa para a legitimação de 

uma aprendizagem significativa, tornando o professor como mediador do processo e o 

estudante de enfermagem mais seguro e autônomo. 

A simulação como processo de ensino começa a ser massificada a partir da Segunda 

Guerra Mundial através de treinamento militar de combate, assim como para formação de 

pilotos, um uso cresceu exponencialmente nos dias atuais e atinge 40% do treinamento de 

pilotos. (QUILICI et al., 2012)  Portanto, as técnicas de simulação no aprendizado em saúde 

surgiram do treinamento militar e simuladores de vôo, e começaram a ganhar maior 

estruturação a partir da segunda metade do século passado, nos Estados Unidos.   

A partir de 1960, a necessidade de se criar o primeiro manequim para as manobras de 

reanimação cardiopulmonar (RCP), propuseram ao método de simulação maior divulgação e 

vigor. Sendo assim, o desenvolvimento de manequins para treinamento da RCP ocorreu 

concomitantemente com as evoluções iniciais das técnicas de RCP e os programas de 

treinamento e simulação.  

Durante o treinamento da RCP, a massagem cardíaca eficaz podia causar traumatismo 

e necessitava de manequins bem semelhantes ao ser humano. Estimulado pela Scandinavian 

Society of Anesthesiologists, Asmund S. Laerdal, que fazia bonecas em Stavanger, Noruega, 

criou a Resusci Anne, um manequim com coração, pulmões e pulso carotídeo. 

(GUIMARÃES et al., 2009). O ensino baseado em simulação começa a ganhar maior 

visibilidade justamente a partir da década de 1960, com as instruções de manobras de 

reanimação cardiopulmonar com o “Resusci Anne”, o primeiro manequim elaborado por 

Asmund S. Laerdal (QUILICI et al., 2012)  

Ainda segundo Guimarães e colaboradores (2009), entidades de classe como a 

American Heart Association (AHA), a partir dos anos 60, percebendo o grande potencial da 

RCP, criou um Comitê de Reanimação Cardiorrespiratória, que mais tarde transformou-se no 

Committeeon Cardiopulmonary Resuscitationand Emergency Care. Esta organização tomou a 

frente de um esforço intensivo para maiores pesquisas, para programas de treinamento e para 

a padronização da RCP.  
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Ressaltamos que a metodologia da simulação realística se expandiu em todo mundo e 

hoje, equipamentos de última geração podem reproduzir perfeitamente cenários e 

comportamentos do corpo humano, simulando, entre outras situações emergenciais, uma parada 

cardiorrespiratória (PCR). 

Especificamente, o atendimento ao paciente em PCR é uma situação crítica de alta 

complexidade. Por isso, o reconhecimento imediato de uma PCR e acionamento do sistema de 

suporte básico e avançado de vida são medidas que aumentam as possibilidades de 

recuperação e sobrevida com o mínimo de riscos ao paciente.  

Destacamos que as disciplinas de Urgência e Emergência Pré Hospitalar e 

Enfermagem na Emergência Hospitalar, da unidade do caso estudada neste trabalho, abordam 

a temática do atendimento ao paciente em PCR, seguindo as diretrizes da American Heart 

Association (AHA), de acordo com os seus planos de ensino específicos.  

Neste contexto, destacamos que o papel do docente na qualificação profissional do 

enfermeiro deve se constituir numa formação que apresenta potencial para subsidiar ações de 

complexidade e imprevisibilidade, proporcionando características do cotidiano do trabalho em 

saúde. (SENA, 2008) 

A simulação realística, como método de ensino na educação dos profissionais de saúde 

permite praticar as habilidades necessárias em um ambiente que contextualiza os erros e o 

crescimento profissional, sem arriscar a segurança do paciente.  

Ainda neste sentido, podemos refletir e discutir o comportamento dos estudantes frente 

a uma situação-problema.  Assim, os estudantes aprimoram suas habilidades sem o risco de 

causar danos ao paciente durante o processo de aprendizagem, fomentando um conhecimento 

construído a partir de situações planejadas e representativas da realidade da prática 

profissional. 

Destaca-se que reflexão e discussão acerca das ações e comportamentos apresentados 

pelos estudantes durante a simulação, ocorre na etapa do debriefing. Nesta perspectiva, esta 

etapa acontece após a resolução do problema proposto, onde o professor reúne todo o grupo 

de estudantes, conduzindo um intercâmbio de idéias entre os participantes, promovendo uma 

reflexão acerca dos possíveis erros e intercorrências ocorridas, com o objetivo de 

proporcionar uma analise em grupo. 

Neste âmbito, o debriefing, torna-se a etapa mais relevante do método de simulação. 

Visto que, proporciona um momento de análise e reflexão do grupo sobre o que foi 

vivenciado em cena. Ressalta-se que o ensino baseado pela simulação proporciona maior 

homogeneidade aos alunos participantes, pois o método se direciona para uma discussão de 



37 

experiências vivenciadas durante o debriefing, atuando como um processo unificador de 

teoria e prática, permitindo uma retrospectiva de aspectos cognitivos e psicomotores, 

oportunizando a construção do pensamento crítico e reflexivo por parte dos educandos. 

Segundo Costa e colaboradores (2015) com as metodologias ativas e a simulação no 

processo de formação em saúde e enfermagem, pôde-se pensar o processo de ensino 

aprendizagem numa perspectiva de construção de saberes em que estudantes e professores 

participam efetivamente, e implica em substituir os processos de memorização de 

informações e de transferência fragmentada do saber de forma vertical. 

Gaba (2004, p. 2) definiu a simulação como uma "técnica, e não uma tecnologia, para 

substituir ou ampliar experiências reais com experiências guiadas, muitas vezes envolvente na 

natureza, que evocam ou replicam aspectos substanciais do mundo real de uma forma 

totalmente interativa".  Nesta perspectiva, concordamos com o autor, afirmando ser mais 

importante que a tecnologia envolvida, possuir um grupo de professores e gestores envolvidos 

em sistematizar o método de simulação realística, como ocorre na unidade de caso estudada. 

Segundo Pazin e Scarpeline (2007), a simulação pode ser definida como uma técnica 

em que se utiliza um simulador, considerando-se simulador como um objeto ou representação 

parcial ou total de uma tarefa a ser replicada. Nesse contexto, podemos afirmar que a 

enquanto método de ensino, a simulação realística é fundamentada na metodologia ativa 

aprendizagem baseada em problemas.  

De acordo com Macedo (2002), a situação-problema caracteriza-se por um contexto de 

reflexão, que exige posicionamento, enfrentamento de uma situação e mobilização de recursos 

para realização de uma tarefa. Nessa perspectiva, a situação-problema num determinado 

cenário, pode exigir pensamento reflexivo, criativo e crítico dos estudantes submetidos ao 

método proposto.  

Ainda nesta perspectiva, Pazin e Scarpeline (2007), apontam a simulação realística 

como uma metodologia que reproduz situações reais permitindo ao aluno um papel ativo na 

aquisição dos conceitos necessários para a compreensão e resolução do problema, enquanto 

que o professor adota uma postura de condutor ou facilitador.  

Ressaltamos que Tanoeiro e Taqueti (2004, p. 13), também, têm notado que qualquer 

dispositivo que reproduz parte de um sistema ou processo pode ser adequadamente definido 

como um simulador. 

O uso de simuladores não deve concentrar-se somente em elaboração de 

procedimentos manuais e técnicos, mas proporcionar um ambiente de aprendizagem em que 

se interagem e desenvolvam outras habilidades, como a comunicação, reflexão, pensamento 
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crítico, tomada de decisão e a consideração do paciente como um ser humano complexo. 

(JIMENEZ; AGUILAR, 2015) 

A necessidade do desenvolvimento de uma competência específica do grupo de 

estudantes ou a capacidade para resolução de um problema proposto no cenário de simulação, 

podem direcionar o tipo de simulador para a atividade, sendo estes classificados em baixa, 

média ou alta fidelidade.  

Ainda neste contexto, de acordo com o objetivo traçado no roteiro de simulação, 

podemos representar uma situação real com recurso de atores ou monitores.  Logo, o 

planejamento do processo de simulação é muito importante para a efetividade do método, 

sendo necessário um roteiro de simulação bem planejado, com um ambiente adequado e 

recursos materiais previamente selecionados e disponíveis.  

Nesta conjuntura, Martins e colaboradores (2012) destacam que o simulador de baixa 

fidelidade é um modelo com uma anatomia exterior parecida com a humana, de corpo 

completo ou parcial, que permite movimentos grosseiros nas articulações principais e que não 

tem qualquer tipo de resposta às intervenções efetuadas. O simulador de média fidelidade vai 

além dos aspectos anatômicos, possuindo sons respiratórios e cardíacos, reproduzidos sob o 

comando do docente que opera o simulador. O simulador de alta fidelidade é um manequim 

de corpo inteiro, anatômico e fisiologicamente semelhante a uma pessoa. Seu funcionamento 

é gerido por um computador, com um software que permite respostas fisiológicas 

extremamente realistas. 

Cabe ressalta que o importante em um programa de formação com simulação, é a 

metodologia, a adequação curricular, o interesse e a pertinência dos temas associados, a 

interação grupal, a formação dos formadores, a qualidade da simulação e a organização das 

atividades (GOMES; VIEIRA; NETO, 2011). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Para escolha do referencial teórico a ser utilizado, será realizado uma aproximação 

com as bases conceituais da Racionalidade Comunicativa de Jürgen Habermas. 

Jürgen Habermas possui formação em História, Psicologia, Filosofia, Economia e 

Literatura Alemã nas Universidades de Götingen, Zurich e Bonn. O autor nasceu na 

Alemanha, em 12 de junho de 1929. Apresentou, ao término do seu doutorado, em 1954 na 

Universidade de Bonn, a Tese “O Absoluto na História” e esteve sempre vinculado à Escola 

de Frankfurt. 

A Escola de Frankfurt, foi um movimento intelectual que surgiu ao final da década de 

20 e que buscou introduzir o pensamento marxista na Alemanha, depois da Primeira Guerra 

Mundial, mas que acabou seguindo uma linha não-ortodoxa em relação ao marxismo 

“oficial”. Os principais membros da Escola de Frankfurt foram Walter Benjamin (1882-

1940); Max Horkheimer (1885-1973); Herbert Marcuse (1898-1979) e Theodor W. Adorno 

(1903-1969). Compõe a segunda geração de teóricos Karl-Otto Apel e Jürgen Habermas. De 

Acordo com Aragão (2006), a heterodoxia se expressava na tentativa de atualização e 

enriquecimento daquele referencial com contribuições da psicanálise, da história, da estética e 

outras áreas correlatas. 

O eixo principal da Teoria de Habermas é a linguagem que deve ser usada como um 

direcionamento de livre argumentação. Neste contexto, indivíduos responsáveis por seus atos 

e não submetidos à ameaças e intimidações, podem  resolver os conflitos do mundo prático 

pela busca do consenso, utilizam-se de suas competências comunicativas. 

Pensar a práxis do professor, e em sua atuação na condução da disciplina na qual esta 

envolvido, favorecendo assim a implementação da simulação realística como método de 

ensino, nos será permitido com os conceitos propostos pela teoria habermasiana. A análise das 

relações estabelecidas entre o professor e os estudantes, durante experiência que será 

vivenciada nas etapas da realização do método de simulação realística, estará embasada na 

racionalidade comunicativa para a construção de um conhecimento aprofundado e reflexivo. 

Segundo Aragão (2006), sob a ótica habermasiana, a “ação comunicativa” é a 

instituição de um processo de argumentação que julgue as pretensões de validade do ponto de 

vista de sua racionalidade, e permita alcançar um acordo intersubjetivo. Para Habermans, a 

razão intersubjetiva pode ser descoberta pela análise de atividade de sujeitos lingüísticos, 

envolvendo dois ou mais participantes, e tem um único objetivo, o entendimento. Ainda 
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segundo Habermans, a razão subjetiva ou instrumental se compreende da atividade do sujeito 

cognescente, centrada na noção de subjetividade e voltada para o domínio teórico e prático 

dos objetos. 

Realizando um paralelo sobre a dimensão da razão à luz de Habermans com o método 

de simulação realística, podemos afirmar que a razão subjetiva ou instrumental se aproxima 

da fase em que os estudantes serão apresentados ao conteúdo teórico da disciplina, em sala de 

aula, e a prática de habilidades e conhecimento de materias específicos, em laboratório. Após 

a conquista do domínio cognitivo e domínio de habilidades, é que podemos submeter os 

estudantes ao momento de realizar a simulação realística. Segundo Quilici e colaboradores 

(2012 p 11) “outro fator importante é certificar-se que o alunos possuem conhecimento 

teórico prévio sobre a temática abordada, para que a simulação tenha aproveitamento real” 

A fase conhecida com debriefing, que ocorre pós simulação, podemos associar a razão 

intersubjetiva e não instrumental da proposta habermasiana. Visto que, nesta fase, os 

estudantes são submetidos a um processo de reflexão e argumentação entre si e com o 

professor, a fim de se constituir um entendimento acerca da temática estudada. Habermas 

propõe um conceito de razão que enfatiza a importância da linguagem na relação 

intersubjetiva. Este conceito apóia-se na expressão dialógica concretizada na relação entre os 

participantes que estabelecem uma discussão. 

Segundo Aragão (2006) que analisa o pensamento de Habermas, a autora revela que 

sua teoria da racionalidade está intimamente ligada a uma prática de argumentação, porque 

esta permite continuar a ação comunicativa, quando há desacordo e as práticas comunicativas 

rotineiras não permitem chegar a um consenso. Portanto, a prática da argumentação é um 

instrumento valioso para se produzir entendimentos. 

Neste contexto, o debriefing, ponto crucial na metodologia de simulação realística 

favorece o diálogo, a interação, a argumentação e a reflexão do grupo. Desataco assim 

Martins e colaboradores (2014 p.165) quando afirma que  “todas as experiências simuladas 

devem incluir uma sessão de esclarecimento e direcionada para promover o pensamento 

reflexivo, designada como debriefing”. 

Habermas apresenta como pressuposto que todo o conhecimento é induzido ou 

dirigido por interesses, desta forma a Teoria da Ação Comunicativa permitirá a reflexão do 

processo de interação do professor junto aos estudantes na busca de interesses e objetivos 

comuns. 

De acordo com Gasparin (2007), para Habermas, o conhecimento não acontece apenas 

na interação solitária do sujeito com os objetos, mas na interação da filosofia da consciência 
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com a filosofia da linguagem em que os sujeitos atuam numa relação de reciprocidade em que 

juntas buscam um entendimento. 

A aprendizagem no processo educacional tradicional é visto como depósito de 

conhecimento, enquanto na ótica habermasiana é uma aquisição compartilhada de saberes. A 

racionalidade, assim como o conhecimento, é um processo de aprendizagem, visto que,  “o 

conhecimento tem uma estreita relação com a racionalidade, já que esta se traduz como  

forma de saber, conhecer, compreender, dar razões” (PRESTES, 1996, p. 113) 

Habermas propõe a construção, dentro da sala de aula, de uma racionalidade vista 

como um processo permanente, concreto, compartilhado com a pluralidade de estudantes que 

ali se encontram, baseada em ações comunicativas. Um conhecimento que não é transmitido,  

mas elaborado gradualmente no processo ensino-aprendizagem; aproximando-se assim da 

proposta vigente na unidade de caso estudada, que vem implementando metodologias ativas 

em seu currículo e favorecendo  assim a uma cultura de simulação realística dentro da 

instituição.  

Desta forma o referencial teórico usado neste estudo nos permitirá estender um olhar 

diferenciado sobre a razão através de uma critica dialética que visa substituir o paradigma da 

racionalidade instrumental pelo paradigma da racionalidade comunicativa, mediada 

lingüisticamente nas ações desenvolvidas pelo professor durante a realização do método de 

simulação realística. Nessa perspectiva, a simulação realística apresenta-se como um método 

de ensino onde ação comunicativa, ao ser desenvolvida, coincide com os objetivos de uma 

educação que visa à formação de indivíduos críticos e participativos. 
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4 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

 

A presente pesquisa configura-se como um estudo exploratório descritivo, com 

abordagem qualitativa, que utiliza como estratégia metodológica o estudo de caso. 

Acerca da pesquisa descritiva Gil (2010, p. 27) refere que a mesma “tem por objetivo 

a descrição das características de determinada população”. Ainda segundo Gil (2010, p.28) 

“são incluídas neste grupo, pesquisas que têm por objetivo levantar opiniões, atitudes e 

crenças.” Sendo assim, o pesquisador deseja conhecer as características de um grupo, sua 

composição e os processos que atuam em determinadas situações deste grupo. 

Nos estudos exploratórios, a investigação se propõe na formulação de um problema, 

permitindo o autor a aumentar sua familiaridade com o campo ou fenômeno, possibilitando a 

realização de um estudo mais seguro e preciso. Cabe ao investigador empregar procedimentos 

sistemáticos para obtenção e análise dos dados (MARCONI; LAKATOS, 2010, p.171). 

Pretende-se neste estudo, obter descrições qualitativas do objeto de estudo. 

Ainda segundo Marconi e Lakatos (2010, p.171), os estudos exploratórios descritivos, 

quando combinados, possuem por objetivo de descrever profundamente determinado 

fenômeno, como por exemplo, estudo de um caso específico. 

O método do estudo de caso pode ser rotulado como estudo exploratório. Para 

corroborar com a afirmação, Gil (2010, p. 27) afirma que as pesquisas exploratórias têm por 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com o propósito de torná-lo mais 

transparente. 

A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2012, p 21) se ocupa das ciências sociais e  

responde a indagações muito específicas. Este tipo de pesquisa se preocupa com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, ou seja, estuda o universo de significados, crenças, 

valores, atitudes e aspirações. Seguindo a assertiva da autora, a pesquisa qualitativa 

proporcionou a discussão e análise do objeto proposto pelo estudo em foco. 

Ainda sobre pesquisa qualitativa Poupart e colaboradores (2014, p. 90) afirmam que 

este tipo de estudo só se caracteriza pelo fato de, fundamentalmente, constituir um material 

empírico de foco qualitativo, ou seja não tratado e analisado sob forma de números. 

Desse modo, tais definições e procedimentos metodológicos vão ao encontro dos 

objetivos propostos e objeto do presente estudo, de forma a direcionar uma análise criteriosa 

de seus resultados tornando-os relevantes cientificamente. Reiteramos que para melhor 
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atender ao propósito deste estudo, o título deste trabalho foi alterado, sendo acrescentada a 

adesão à área de urgência e emergência. 

Portanto, para atender ao objeto da pesquisa, o método escolhido foi o estudo de caso.  

Segundo Yin (2015, p.4) este método contribui para o conhecimento aprofundado de 

fenômenos individuais, organizacionais, grupais e sociais. 

De acordo com Yin (2015, p.11) o estudo de caso deve ser a estratégia sugerida 

quando o tipo de questão de pesquisa proposto aponta para “como” e “por que” se deseja 

investigar tal processo, assim como foco do estudo se concentra em fenômenos 

contemporâneos em oposição aos eventos históricos. Para o autor, neste método existe a 

necessidade da compreensão de fenômenos sociais e suas articulações, permitindo ao 

pesquisador a preservação das características gerais e significativas das unidades pesquisadas. 

 

 

4.1 A UNIDADE DO CASO 

 

 

A unidade do caso estudada foi uma instituição de ensino de nível superior em 

Enfermagem, de administração privada. A sede da instituição localiza-se no município de 

Duque de Caxias, região Metropolitana do Rio de Janeiro, denominada Campus I, além desse, 

existem outros seis (06) Campus e também oito (08) Unidades de Ensino, distribuídos pelo 

Estado do Rio de Janeiro. Apresento assim, sequencialmente, os Campus referenciados: 

Campus II – Lapa, Campus III - Silva Jardim, Campus IV- Magé, Campus V – São João de 

Meriti,  Campus VI – Macaé e Campus VII – Nova Iguaçu. As Unidades de Ensino são: Barra 

da Tijuca, Campinho, Carioca Shopping, Casimiro de Abreu, Fatenp, Irajá, Penha e Santa 

Cruz. Especificamente, o curso de Graduação em Enfermagem ocorre nos Campus I, Campus 

VII e Unidade Barra da Tijuca. 

A referida Instituição de Ensino Superior mantém a oferta de trinta e um (31) cursos 

de Graduação, quatorze (14) de Graduação Tecnológica, sete (7) de Graduação à Distância, 

trinta e quatro (14) cursos de Pós Graduação lato sensu, quatro (4) Curso de Pós Graduação 

strictu sensu, sendo três (03) ofertas para Mestrado Acadêmico e uma (01) para Mestrado 

Profissional, assim como uma (01) oferta para Doutorado e atua também no Ensino Médio e 

Profissionalizante, através do seu Colégio de Aplicação. 

O portal acadêmico da unidade do caso estudada é um grande canal de comunicação 

entre professores e estudantes, assim como com a comunidade em geral, que ocorre através de 



44 

seu site específico. Nele é possível ter acesso e conhecer a estrutura de todos os Campus e 

Unidades, ter informações sobre vestibular, graduação, pós graduação, blogs, eventos, bolsas 

e benefícios, noticias, sistemas de apoio ao aluno, entre outros. Durante o período letivo, o 

portal acadêmico permite que o estudante consulte suas notas, acompanhe o lançamento de 

suas presenças nas disciplinas, acompanhe os planos de ensino, conheça os documentos 

institucionais e se comunique com os professores e coordenadores do curso de graduação em 

enfermagem. 

Com vistas à seleção da unidade do caso e justificativa de sua singularidade e 

contemporaneidade, para a elaboração do caso único, a mesma demonstra aspectos 

específicos e diferenciados, sendo merecedora de um estudo de caso para análise e 

apresentação de suas características, conforme descrevo a seguir. 

A realidade da unidade de caso estudada revela uma instituição de ensino superior, 

quem vem ao longo dos últimos anos, buscando a incorporação de metodologias ativas no 

programa curricular. As estratégias para o sucesso desta realidade, hoje conquista, 

perpassaram por uma ampla divulgação interna; incentivo e investimento das coordenações 

acadêmicas; assim como capacitação e sensibilização do corpo docente e discente.  

O atual currículo do curso de graduação em enfermagem, esta em vigor desde 2013.1, 

sendo conhecido internamente como currículo 113, e vem sofrendo alguns ajustes conforme 

exposto até o momento. Na estruturação da grade curricular percebemos a divisão por áreas 

de complexidade.  

As disciplinas do 1º ao 3º períodos estão direcionadas para a baixa complexidade 

assistencial; as do 4º ao 6º períodos para a aproximação do aluno com a média complexidade 

assistencial; as do 7º ao 8º períodos para a aproximação do aluno com a alta complexidade 

assistencial e nos 9º e 10º períodos, os estudantes realizam o trabalho de conclusão de curso e 

realizam o estágio supervisionado integralizador I e II, com 20% de carga horária prática. 

Reitera-se que a inserção do acadêmico de enfermagem da Universidade do Grande 

Rio, no campo de prática, ocorre desde o 1º período, respeitando o critério de complexidade 

da grade curricular e o amadurecimento do aluno para realização das atividades práticas no 

campo. De acordo com o nível de complexidade nos diversos níveis de vida, os estudantes 

realizam suas práticas nos variados cenários de atuação da Enfermagem: comunidades, postos 

de saúde, hospitais, clínicas, entre outros.  

É importante expor que, desde o 1º período existe uma disciplina que articula e integra 

a teoria vivenciada naquele momento com a prática assistencial. Do 1º ao 3º períodos esta 

disciplina é conhecida como Prática Curricular em Saúde, no 4º e 5º períodos a disciplina é a 
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Prática Curricular na Atenção Primária e no 6º período a disciplina é a Prática Curricular na 

Média e Alta Complexidade. No 7º e 8º períodos articulamos teoria e prática na disciplina 

Programa Curricular Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão. No 9º e 10º períodos a 

articulação de teoria e prática ocorre na disciplina de Estágio Supervisionado Integralizador. 

A complexidade pode ser compreendida como um princípio regulador do pensamento 

e da ação, aquilo que não perde de vista a realidade dos fenômenos, que não separa a 

subjetividade da objetividade e não exclui o espírito humano, o sujeito, a cultura e a sociedade 

(MORIN, 1996). Neste contexto, Macedo (2008, p. 27), entende o “currículo como um 

complexo cultural tecido por relações ideologicamente organizadas e inventadas. Como 

prática potente de significação, o currículo é, sobretudo, uma prática que bifurca”. Diante 

desde cenário, a complexidade significa, para Edgar Morin (1990), uma estrutura comum que 

coloca como sendo associados o indivíduo e o meio, o sujeito e o objeto, o professor e o aluno 

e todas as demais particularidades que regem as ações e as interações do processo 

educacional. 

O PPC do curso de enfermagem, que encontra-se em processo de reformulação, 

contextualiza as metodologias ativas em seu texto, com destaque para a simulação realística 

como um das propostas metodológicas possíveis. Podemos afirmar que a unidade de caso 

estudada apresenta uma cultura interna, de realização de simulação realística, fortificada. 

Destaco alguns tópicos que refletem esta realidade, como um laboratório específico de 

simulação realística, inaugurado no ano de 2014.  

O laboratório possui sistema de filmagem, permitindo que as simulações fiquem 

gravadas para posterior análise dos professores. A unidade do caso possui um profissional 

enfermeiro contrato unicamente para atender as demandas organizacionais e de planejamento 

do laboratório de simulação realística.  

Com vista à simulação realística, outra estratégia adotada na unidade de caso, é a 

utilização de monitores na participação do processo de simulação realística. Relacionando o 

processo de monitoria, que este autor oferece por semestre, às disciplinas de Urgência e 

Emergência Pré Hospitalar, do 4º período, e Enfermagem na Emergência Hospitalar, do 7º 

período, destaco que foram selecionados quatro (4) monitores no início do primeiro semestre 

letivo de 2016, e estes alunos acompanharam o desencadeamento deste trabalho.  

Outro dado relevante da unidade do caso estudada é a adoção, a partir de 2015, da 

Taxonomia de Bloom “revisada” como modelo para o planejamento e construção dos planos 

de ensino de todas as disciplinas da escola de ciências da saúde. A partir deste direcionamento 

institucional, novos objetivos educacionais, assim como novas competências gerais e 
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específicas foram planejadas para cada disciplina. Sendo assim, neste novo contexto, a 

simulação realística foi uma das metodologias utilizadas pelos professores da unidade de caso 

estudada, para alcance do planejamento traçado. 

Esta especificidade e realidade, por mostrar aspectos de identidade única, são 

merecedoras de um estudo de caso para análise e apresentação de suas características e 

particularidades. 

 

Figura 1 - Fotos do laboratório de simulação realística 
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4.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO E CARACTERÍSTICAS 

 

 

Os participantes do estudo foram enfermeiros docentes de educação em enfermagem 

no nível superior, que atuavam na graduação da unidade do caso estudada e estudantes de 

graduação em enfermagem, devidamente matriculados no curso, e que estivessem cursando 

com este autor as disciplinas de Urgência e Emergência Pré Hospitalar, que ocorre no quarto 

período e Enfermagem na Emergência Hospitalar, que ocorre no sétimo período. 

As disciplinas foram escolhidas para este estudo, pois tratam, conforme planejamento 

acadêmico, da assistência ao suporte básico de vida em cardiologia, no quarto período e da 

assistência ao suporte avançado de vida em cardiologia, no sétimo período. As disciplinas são 

planejadas para instrumentalizar o aluno, dentre vários temas específicos, em conhecimento 

teórico e habilidade prática acerca da temática da parada cárdio respiratória (PCR). Após esta 

instrumentalização teórico-prática, que ocorreu no decorrer das disciplinas, os alunos foram 

submetidos à atividade de simulação realística, conforme solicitação de carta de anuência à 

instituição (Apêndice 1). 

Foram considerados critérios de inclusão, os professores da área de urgência e 

emergência, que utilizam a metodologia de simulação realística em suas aulas, e que 

aceitaram participar da pesquisa. Assim como, os estudantes que aceitaram participar da 

pesquisa, e compareceram à atividade de simulação realística. A mesma foi previamente 

agendada e informada no plano de ensino da disciplina, que foi disponibilizado no portal 

acadêmico da instituição e apresentado em sala de aula para os estudantes. Foram 

considerados critérios de exclusão os professores que encontravam-se de licença médica, 

licença maternidade, gozo de férias e que não aceitaram em participar da pesquisa. 

Igualmente, os estudantes que não aceitaram participar da pesquisa, encontravam-se de 

licença médica e que faltaram à atividade de simulação realística planejada. 

Apresentamos a seguir, as características surgidas dos dois grupos diferenciados de 

participantes. Os direcionamentos para caracterização dos mesmos foram: questionário de 

caracterização dos alunos (Apêndice 2) e entrevista semi estruturada com os professores 

(Apêndice 6), sendo a entrevista, para este momento, focada na identificação, formação e 

atuação profissional dos professores. 

O quadro que apresentamos a seguir, demonstra a diversidade presente no exercício 

profissional dos enfermeiros docentes, assim como perfis diferenciados, que conduzem a  

inserção da simulação realística por estes professores.  Destacamos os itens que caracterizam 
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esses participantes, relacionando: idade, ano de formação em enfermagem, tempo de atuação 

como professor universitário dentro e fora do âmbito da Unigranrio, área de atuação 

profissional como enfermeiro docente, especialização profissional e participação anual em 

eventos científicos em sua área de atuação e/ou na área de metodologias ativas ou diretamente 

em simulação realística. 

 
Participantes 

(Docentes) 

Idade Ano 

Formatura 

Tempo 

de 

Docência 

Tempo de 

Docência 

na 

Unigranrio 

Área de 

Atuação 

Especialização 

(Lato Sensu ou Stricto 

Sensu) 

Professor P1 47 

anos 

92 14 anos 14 anos Terapia 

Intensiva e 

Emergência 

Esp. Terapia Intensiva e  

Esp. Acupuntura 

Professor P2 44 

anos 

94 13 anos 13 anos Terapia 

Intensiva e 

Emergência 

Residência em Clínica 

Médica, 

Esp. Enfermagem 

Cardiológica, Mestre 

Professor P3 35 

anos 

2002 7 anos 7 anos Saúde Mental e 

Gestão em 

Saúde 

Esp. Saúde Mental,  

Esp. Gestão de Sistemas 

de Saúde, 

Mestre 

Professor P4 38 

anos 

2000 14 anos 14 anos Terapia 

Intensiva e 

Emergência 

Esp. Circulação 

Extracorpórea, 

Mestre, 

Doutorando 

Professor P5 39 

anos 

2001 8 anos 8 anos Saúde Mental Esp. Saúde Mental,  

Esp. Enfermagem do 

Trabalho, 

Mestre 

Professor P6 35 

anos 

2005 8 anos 8 anos Terapia 

Intensiva e 

Emergência 

Esp. Terapia Intensiva, 

Mestre 

Professor P7 31 

anos 

2009 4 anos 4 anos Emergência Residência em Clínica 

Médica e Enfermagem 

do Trabalho, 

Mestre  

Quadro 06 - Caracterização dos Enfermeiros Docentes 
Fonte: UNIGRANRIO, 2016. 

 

A apresentação do quadro acima denota características dos participantes entrevistados 

principalmente no que se refere ao tempo de docência, áreas de atuação profissional e ensino. 

Cabe ressaltar que a Unigranrio possui, atualmente, sessenta e um professores (61) no curso 

de graduação em enfermagem, sendo trinta e oito (38) enfermeiros docentes e o restante, 

profissionais de saúde de outras áreas. Faremos assim, algumas interpretações através da 

observação do quadro. 

Em relação às disciplinas trabalhadas cinco (05) professores atuam diretamente 

abordando a temática de assistência ao paciente grave, tanto na área de urgência e 

emergência, quanto na área de terapia intensiva. Deste grupo de cinco (05) professores, quatro 
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(04) abordam as duas temáticas citadas e apenas um (01) destina-se somente a atuação na área 

de emergência. Também merece destaque a área de saúde mental, onde dois (02) professores 

direcionam a metodologia para o cenário emergencial. Entendemos desta forma que a 

utilização de simulação realística como metodologia ativa de ensino perpassa por diferentes 

áreas na unidade de caso estudada. Neste contexto, destacamos no quadro a seguir, as 

disciplinas envolvidas nas áreas de atuação dos enfermeiros docentes investigados que fazem 

uso da simulação realística. 

 

PROFESSOR Disciplinas Teóricas ou Práticas que Fazem Uso da Metodologia 

Simulação Realística 

PERÍODO 

Professor P1 Prática Curricular na Alta e Média Complexidade II 7º 

Professor P2 Enfermagem na Emergência Hospitalar 

Cuidados de Enfermagem ao Paciente Crítico 

7º 

8º 

Professor P3 Prática Curricular na Alta e Média Complexidade III 8º 

Professor P4 Cuidados de Enfermagem ao Paciente Crítico 7º 

Professor P5 Prática Curricular na Alta e Média Complexidade III 8º 

Professor P6 Urgência e Emergência Pré Hospitalar 

Enfermagem na Emergência Hospitalar 

Cuidados de Enfermagem ao Paciente Crítico 

4º 

7º 

8º 
Professor P7 Urgência e Emergência Pré Hospitalar 

Enfermagem na Emergência Hospitalar 

4º 

7º 

Quadro 07 - Relação dos professores com suas respectivas disciplinas e períodos letivos que 

fazem uso da metodologia Simulação Realística 
Fonte: UNIGRANRIO, 2016. 

 

O quadro demonstra e nos permite analisar que as colunas “tempo de docência” e 

“tempo de docência na Unigrario”, apontam para um grupo de professores que iniciaram sua 

vida acadêmica na área de ensino na própria universidade. Destacamos assim, que nenhum 

deles possuía experiência em docência para o ensino superior anteriormente, sendo a unidade 

de caso estudada a primeira a lhes oferecer oportunidade. Cabe ressaltar ainda, que um (01) 

dos docentes entrevistados é enfermeiro graduado pela unidade de caso estudada. 

Percebemos que existem professores com pouco tempo de experiência profissional, 

com cerca de quatro (04) anos docência, e professores com quase quinze (15) anos de vida 

acadêmica.  O tempo médio desses professores na universidade é cerca de 9.7 anos. Dos sete 

(07) professores entrevistados, quatro (04) possuem menos de oito (08) anos de vida 

acadêmica. Podemos concluir a partir destes números, que são os professores com menos 

tempo de casa os mais adeptos ao uso da simulação realística como metodologia ativa de 
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ensino dentro da instituição estudada. Interpreta-se a partir desta realidade, que professores 

mais novos de formação, são mais adeptos a novas tendências pedagógicas. 

No que se refere à titulação profissional dos docentes entrevistados, destacamos que 

seis (06) professores possuem especialização. Sendo três (03) docentes com apenas uma 

especialização e outros três (03) especializados em duas áreas diferentes. Destacamos também 

que cinco (05) são mestres, um (01) é doutorando e um (01) é apenas especialista. 

Concluímos assim, que a Universidade colaborou para o crescimento e ascensão profissional 

destes professores, visto que todos iniciaram suas carreiras na docência superior como 

especialistas. 

No que tange a caracterização dos estudantes graduandos de enfermagem, podemos 

afirmar que esta análise perpassa pela análise do questionário de caracterização dos alunos 

(apêndice 2), que foi distribuído aos discentes que participaram da simulação realística e 

posteriormente, foram voluntários do grupo focal. Desta forma, destacamos no quadro a 

seguir, pontos relevantes no perfil dos alunos do 4º período. 

 

Total de alunos participantes 15 

Média de idade dos alunos participantes  26 anos  

Total de alunos que possuem formação prévia na área de saúde 09 

Total de alunos que atuam como profissional de saúde 06 

Total de alunos que já realizaram algum curso na área de urgência e emergência 08 

Quadro 08 - Caracterização dos estudantes de graduação de enfermagem do 4º período 

voluntários no Grupo Focal: 
Fonte: UNIGRANRIO, 2016. 

 

Em relação ao quadro anterior, notamos que a média de idade dos estudantes encontra-

se em torno de 26 anos, variando entre estudantes com 19 a 38 anos. Torna-se relevante 

destacar que existem nove estudantes que já possuem formação prévia na área de saúde e seis 

já atuam como profissionais da mesma. A profissão relatada por estes participantes é a de 

técnico de enfermagem. Salientamos também, que oito destes estudantes já realizaram algum 

curso na área de urgência e emergência. Fato este, que demonstra que estes participantes 

trazem consigo experiências acumuladas no decorrer de suas trajetórias profissionais como 

técnicos de enfermagem para o momento vivenciado na simulação realística, e na própria 

disciplina Urgência e Emergência Pré Hospitalar. Alguns membros do grupo buscam 

aprimoramento em cursos na área de urgência e emergência, demonstrando afinidade pela 

temática.  
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Total de alunos participantes 17 

Média de idade dos alunos participantes  29.9 anos 

Total de alunos que possuem formação prévia na área de 

saúde 

15  

Total de alunos que atuam como profissional de saúde 12 

Total de alunos que já realizaram algum curso na área de 

urgência e emergência 

09 

Quadro 09 - Caracterização dos estudantes de graduação de enfermagem do 7º período 

voluntários no Grupo Focal 

Fonte: Unigranrio 2016. 

 

Destacamos no quadro anterior, que os alunos do sétimo período possuem média de 

idade acima dos alunos do quarto período, variando entre 21 a 47 anos. A grande maioria 

também já possui formação na área de saúde. Neste contexto, quinze participantes afirmam 

serem formados como técnicos de enfermagem. Outra profissão que surge associada com a 

anterior é a de técnico em laboratório para um dos estudantes.  Torna-se relevante o fato que 

doze estudantes atuam como profissionais de saúde no momento e nove já realizaram cursos 

na área de urgência e emergência, demonstrando afinidade com disciplina. Percebemos que é 

um grupo mais vivido, e que também acumula experiências de suas práticas profissionais.  

 

 

4.3 TÉCNICAS DA COLETA DE DADOS 

 

 

Para operacionalização técnica da coleta de dados foi aplicado, com os professores, a 

técnica de entrevista semi estruturada (Apêndice 06), por acreditar que melhor se adequou aos 

objetivos do estudo. Os locais e as datas para a realização da entrevista foram determinados 

de acordo com a disponibilidade dos entrevistados. As entrevistas foram gravadas para 

posterior transcrição e análise aprofundada. 

A entrevista semi-estruturada estruturada favorece não só a descrição dos fenômenos 

sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade. Neste contexto, 

mantém a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações.  

A entrevista semi-estruturada tem como característica questionamentos básicos que são 

apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos 

dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco 

principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. (TRIVINOS, 1987) 
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Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semi estruturada pode fazer emergir 

informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização 

de alternativas. Neste contexto, entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto 

sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por 

outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. 

Em encadeamento à operacionalização técnica da coleta de dados, foi aplicado 

discussão em Grupo Focal acerca dos interesses (auto-reflexão) de estudantes de enfermagem 

submetidos à metodologia da simulação realística, relacionando esta metodologia à 

construção do conhecimento e orientação da aprendizagem no cenário de atendimento à PCR.  

A escolha do grupo focal como estratégia ocorreu devido ao grande número de estudantes por 

turma, cerca de quarenta (40), que participaram da atividade planejada de simulação realística. 

Assim, foi possível explorar a visão de diferentes participantes sobre o referido fenômeno 

estudado. 

Sobre tal estratégia, a pesquisa possui embasamento nos estudos de Leny A. Bomfim 

(2009) que expõe conceitos, procedimentos e reflexões baseadas em experiências com o uso 

da técnica em pesquisas de saúde. E também a obra de Martin W. Bauer e George Gaskell 

intitulada como “Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som” de 2008. 

Leny (2009, p.04) traz as definições de Morgan (1997) e Kitzinger (2000), sendo “uma 

técnica de pesquisa qualitativa, derivada das entrevistas grupais, que coleta informações por 

meios das interações grupais” e “uma forma de entrevistas com grupos, baseada na 

comunicação e na interação”. Ou seja, o objetivo principal da técnica é reunir dados 

detalhados sobre a metodologia de simulação realística, a partir da interação de participantes 

selecionados, ou seja, aqueles que participaram da dinâmica em um grupo, colhendo através 

da manifestação da percepção deles, subsídios que traga a compreensão dos objetivos 

propostos no estudo. 

O autor expõe ainda os propósitos na utilização dos grupos focais de caráter mais 

específico como: o foco e a formulação de questões precisas de investigação; o subsidio para 

elaboração de instrumentos de pesquisa experimental e quantitativa a orientação do 

pesquisados para um campo de investigação e para uma linguagem local; a avaliação do 

serviço ou programa; o desenvolvimento de hipóteses de pesquisa para estudos 

complementares. Neste estudo, a técnica foi adotada como a principal fonte de dados dos 

estudantes participantes.  

Para Gaskell (2002) o grupo focal é eficaz, pois avalia que a técnica fornece critérios 

sobre o consenso emergente e a maneira como as pessoas lidam com as divergências. Para ele 
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o pesquisador/moderador pode explorar metáforas e imagens e empregar estímulos de tipo 

projetivo como estratégia para que as pessoas usem sua imaginação para desenvolverem 

idéias e assuntos. Considera ainda que a partilha e as variadas experiências constroem 

interesses e preocupações comuns vivenciados por pessoas diferentes que dificilmente seriam 

expostos por um único indivíduo. 

No que tange a organização e planejamento dos grupos focais, os autores trazem que o 

passo mais importante é o estabelecimento do propósito da sessão, seguido de um conjunto de 

elementos que garantem seu desenvolvimento. Dos elementos temos os recursos necessários 

para a discussão, que vai desde a reserva de espaços apropriados, confortáveis e de fácil 

acesso aos participantes à disponibilização de lanche.  

Nesta pesquisa, o grupo focal foi realizado em sala de aula localizada na Universidade 

para facilitar o acesso dos alunos participantes. A mesma representou um ambiente neutro, 

noque tange a simulação realista, para evitar influências na discussão. Os alunos foram 

distribuídos em cadeiras organizadas de forma circular ou meia-lua para facilitar a interação e 

ao final foi oferecido Coffee break para finalizar as atividades.  

Para gravação do grupo, foi utilizada câmera filmadora fixada em ponto estratégico do 

espaço para captura de toda a dinâmica sem interrupção. O pesquisador contou com um(a) 

monitor(a) para auxiliá-lo durante a atividade, de modo a solucionar problemas internados 

sem desviar a atenção do pesquisador no momento da atividade. 

Ambos assumiram o papel de moderadores do grupo focal e obtiveram a função de 

introduzir a discussão, mantendo-a acesa; enfatizando para o grupo que não há respostas 

certas ou erradas; observando os participantes, encorajando a palavra de cada um; buscando 

as “deixas” de comunidade da própria discussão e fala dos participantes; construindo relações 

com os informantes para aprofundar, individualmente, respostas e comentários considerados 

relevantes pelo grupo ou pelo pesquisador; observando as comunicações não-verbais e o ritmo 

próprio dos participantes, dentro do tempo previsto para o debate. (COSTA, 2012) 

Para que a técnica fosse executada de forma eficaz, foi necessário que os moderadores 

possuíssem habilidades para manter o foco conduzindo a discussão de maneira neutra sem que 

dê abertura para influências e indução do grupo. Assim, foi preciso fazer valer alguns 

procedimentos, para que dinâmica ocorresse da maneira esperada, mantendo a ordem e 

permitindo que cada pessoa falasse por vez; evitando discussões paralelas para que todos 

pudessem participar principalmente de assuntos diferentes do em questão; dizendo livremente 

o que pensa; evitando o domínio da palavra por parte apenas de um dos participantes e; 

mantendo a atenção, o foco e o discurso na temática em discussão. 
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Acerca do número de participantes, há uma variação entre 6 a 15 participantes na 

literatura. Acima disso, foi exposta a dificuldade de conduzir e manter o foco da atividade. O 

número ideal é aquele que permite uma participação efetiva mantendo o interesse dos 

participantes em interagir entre si para que os dados emirjam. (LENY, 2009) 

Os alunos que compareceram no local e hora agendada para a participação da 

atividade de simulação realística, conforme exposto no plano de ensino da disciplina, 

participaram da atividade e posteriormente a isso foram convidados a comporem o grupo 

focal. Para tal, foram expostos os motivos, benefícios, riscos e metodologia para melhor 

compreensão e esclarecimento de dúvidas. Os alunos que aceitaram, assinaram o TCLE e o 

questionário de caracterização (Apêndice 2). 

Importante ressaltar que a atividade de simulação realística não possui caráter 

avaliativo dentro da programação das disciplinas. No dia referenciado da atividade, os 

estudantes foram conduzidos ao laboratório de simulação, onde foram apresentados ao 

cenário proposto e ao objetivo da atividade, de acordo com o roteiro de simulação realística 

previamente elaborado, envolvendo a temática PCR. Conforme o roteiro utilizado, os 

estudantes foram convidados a se voluntariarem para desenvolver o cenário, enquanto os 

demais integrantes da turma permaneceram acomodados na arquibancada do laboratório, 

assistindo atentamente a atividade.  Após a realização da simulação, que foi gravada em vídeo 

pela equipe do laboratório, os estudantes que se voluntariaram, foram convidados a se juntar à 

turma para início do debriefing. 

Sendo filmagem parte do processo de realização do método de simulação realística na 

unidade do caso estudada, o início do debriefing, geralmente, ocorre com a apresentação da 

filmagem aos estudantes. Esta filmagem facilita a transcrição e análise das condutas dos 

voluntários durante a simulação. Por ser um ponto crucial no processo de simulação realística, 

a condução do debriefing, que foi realizado por este autor, também foi gravado e utilizado 

para posterior avaliação. 

Conforme destacam Martins e colaboradores (2014 p.161), o debriefing é considerado 

um aspecto crítico da simulação, sendo um processo pelo o qual a equipe pode reexaminar a 

simulação clínica para promover o raciocínio clínico, pensamento crítico, capacidade de 

julgamento e comunicação por meio de processo de aprendizagem reflexiva. 

Evidencia-se que foram compostos três (03) grupos focais para este estudo. Sendo dois 

(02) relacionados aos alunos do quarto período de graduação e um (01) grupo formado por 

alunos do sétimo. A discussão detalhada destes grupos focais está presente no capítulo de 
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análise. Saliento que depende do número de participantes a definição da duração da atividade, 

assim como a complexidade, e de que forma ocorre a condução da dinâmica. (LENY, 2009) 

Com a finalidade de captar expressões simbólicas e/ou subjetivas dos participantes, a 

dinâmica foi norteada com questões do universo investigado, emergidas do próprio universo 

dos alunos de modo a incentivar a imediata participação de todos os presentes no grupo focal. 

(Apêndice 3).Isto posto, e para melhor eficácia da técnica, foi criado um plano de dinâmica 

(Apêndice 4), composto com o planejamento detalhado, contendo informações necessárias 

para a organização da atividade do grupo focal. 

Outra técnica de coleta de dados foi a observação participante no momento da 

realização do método da simulação realística com os alunos. A escolha desta estratégia 

ocorreu, pois assumi um papel ativo na aplicação do método. Além de aplicar a atividade de 

simulação planejada aos participantes do estudo, utilizei um roteiro de simulação de 

idealização próprio. Para este último momento foi elaborado um roteiro de observação 

(Apêndice 5).  Concordo com Yin (2015 p. 121) ao destacar que a observação participante é 

uma oportunidade diferenciada de captar a realidade do ponto de vista de “alguém” interno a 

um estudo de caso.  

Salienta-se que foram investigadas fontes documentais específicas da unidade 

estudada, com vistas ao aprofundamento e caracterização da unidade, e com isso subsidiar a 

confecção do banco de dados. Nesse sentido Yin (2015 p. 128), afirma que a criação de um 

banco de dados aumenta notavelmente confiabilidade de todo o seu estudo de caso. Ressalto 

que as informações arquivadas no banco de dados serviram de base para o processo de 

construção das unidades de análise, sua contextualização e aprofundamento. A seguir 

apresento esquematicamente os componentes que dele fazem parte: 

 

 

BANCO DE DADOS DOS INFORMANTES CHAVES 

1- Dados Pessoais 

2- Respostas aos questionamentos do questionário 

3- Impressões do entrevistador 

4- Análise do roteiro de observação 

Quadro 10 - Banco de dados - Informantes Chaves: 
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BANCO DE DADOS DOCUMENTAIS DA UNIDADE DE CASO 

Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem (PPC) 

Plano de Ensino da disciplina de Urgência e Emergência Pré Hospitalar  

Plano de Ensino da disciplina Enfermagem na Emergência Hospitalar 

Documentação de capacitação para docentes sobre Simulação Realística 

Instrumento de Simulação Realística para orientação de docentes enfermeiros (Roteiro de 

Simulação) 

Documento institucional para requisição de aula prática e agendamento de laboratório de 

simulação (RAP) 

Ata de reunião sobre capacitação de Metodologias Ativas 

Documentação de capacitação para docentes sobre Metodologias Ativas 

Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN 

Roteiro de Simulação elaborado para os estudantes do 4 º período na disciplina de Urgência e 

Emergência Pré Hospitalar 

Roteiro de Simulação elaborado para os estudantes do 7 º período na disciplina de 

Enfermagem na Emergência Hospitalar  

Documentação da I Mostra de Vivências de Metodologias Ativas da ECS – julho 2014 

Plano de Desenvolvimento Acadêmico – PDI (2015-2019) 

Quadro 11 - Banco de dados – Unidade de Caso: 

 

Portanto, a técnica de coleta de dados foi realizada através da triangulação dos dados, 

por meio do levantamento documental da unidade estudada, considerando a relevância em 

descrever as modificações ocorridas na instituição pesquisada; observação participante acerca 

da realização do método da simulação, entrevista semi estruturada com os professores e 

aplicação do grupo focal aos estudantes que participaram da simulação realística planejada. A 

utilização de múltiplas fontes de evidência nos estudos de caso propõe uma maior abordagem 

dos aspectos singulares da unidade estudada. 

Conforme referenciam Lüdke e André (1986), o estudo de caso possui algumas 

características fundamentais como: buscam retratar a realidade de forma completa e profunda; 

usam uma variedade de fontes de informação; visam à descoberta; enfatizam a interpretação 

em contexto e permitem generalizações naturalísticas; procuram representar os diferentes e 

asvezes conflitantes pontos de vista presentes numa situação social; os relatos do estudo de 

caso utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que os outros relatórios de 

pesquisa. 
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Figura 2 - Fotos da realização do grupo focal 
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4.4 ORGANIZAÇÃO, TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para organização e tratamento dos dados da entrevista aplicada aos professores, foi 

realizada transcrição e leitura aprofundada das mesmas. Destaca-se que para melhorar a 

qualidade e entendimento do texto foi utilizada técnica “copydesk”, onde trata-se de uma 

revisão, onde preocupa-se com a estruturação e clareza das idéias originais dos 

entrevistados.Com vistas a apreender informações emergidas no grupo focal que 

contemplassem os objetivos do estudo, os dados coletados foram analisados de forma 

cuidadosa e sistemática, sendo a filmagem transcrita, para posterior leitura aprofundada. Cabe 

ressaltar, que para complementação da análise dos resultados obtidos, foram utilizados 

segmentos do debriefing, visto que o mesmo também foi filmado e transcrito. 

Os dados obtidos foram analisados e interpretados conforme técnica de Análise de 

Conteúdo Temática (MINAYO 2014), que se organiza de acordo com os seguintes pólos 

cronológicos: pré análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. Assim, após a transcrição dos dados, foram realizados desmembramentos 

temáticos necessários, agrupando-os em categorias de acordo com a freqüência ou presença 

das aparições dos temas nas respostas das entrevistas, com os professores, e nas informações 

surgidas no grupo focal, com os alunos. 

A etapa da pré-análise compreende a leitura flutuante, constituição do corpus, 

formulação e reformulação de hipóteses ou pressupostos. A leitura flutuante requer do 

pesquisador o contato direto e intenso com o material de campo, em que pode surgir a relação 

entre as hipóteses ou pressupostos iniciais, as hipóteses emergentes e as teorias relacionadas 

ao tema. Para Oliveira (2008) a constituição do corpus é a tarefa que diz respeito à 

constituição do universo estudado, sendo necessário respeitar alguns critérios de validade 

qualitativa, são eles: a exaustividade, ou seja, um esgotamento da totalidade do texto, a 

homogeneidade, que significa a clara separação entre os temas a serem trabalhados, a 

exclusividade, onde um mesmo elemento só pode estar em apenas uma categoria, a 

objetividade, onde qualquer codificador consegue chegar aos mesmos resultados e a 

adequação ou pertinência, ou seja , a adaptação aos objetivos do estudo. 

Segundo Oliveira (2008), na pré-análise, o pesquisador procede à formulação e 

reformulação de hipóteses, que se caracteriza por ser um processo de retomada da etapa 

exploratória por meio da leitura exaustiva do material e o retorno aos questionamentos 
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iniciais. Enfim, na última tarefa da pré-análise, elabora-se os indicadores que fundamentarão a 

interpretação final. 

Durante a etapa da exploração do material, o investigador busca encontrar categorias 

que são expressões ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala 

será organizado. A categorização, para Minayo (2014), consiste num processo de redução do 

texto às palavras e expressões significativas. A Análise Temática tradicional trabalha 

inicialmente esta fase, recortando o texto em unidades de registro que podem constituir 

acontecimentos, frases, temas, palavras indicadas como relevantes para pré-analise. Em 

seguida, o pesquisador escolhe as regras de contagem por meio de codificações e índices 

quantitativos. Finalmente, o pesquisador realiza a classificação e a agregação dos dados, 

escolhendo as categorias teóricas ou empíricas, responsáveis pela especificação do tema 

(BARDIN, 1977). 

A partir deste contexto, realizei inferências interelacionando-as com outras fontes de 

evidência do estudo, como a observação participante e as fontes documentais, sendo o foco 

desta última o PPC do curso e os planos de ensino das disciplinas de urgência e emergência 

pré-hospitalar e enfermagem na emergência hospitalar. O analista propõe inferências e realiza 

interpretações, interrelacionando-as com o quadro teórico desenhado inicialmente ou abre 

outras pistas em torno de novas dimensões teóricas, sugerida pela leitura do material 

(MINAYO, 2014).Sendo assim, os achados e conclusões do estudo de caso terão maior 

validade quando baseados em diferentes fontes de evidência e apontarem para uma 

confluência semelhante.  Yin (2015 p. 124) quando afirma que a maior vantagem apresentada 

pelo uso de fontes múltiplas de evidência é o desenvolvimento de linhas convergentes de 

investigação. 

Ainda segundo Yin (2015), com a convergência de evidências, a triangulação dos 

dados ajuda a reforçar a validade do constructo do estudo de caso. Sendo assim, as múltiplas 

fontes de evidência possibilitam várias avaliações e interpretações do mesmo fenômeno, 

reforçando a convicção de que o estudo de caso apresentou o evento de forma precisa. 

Foram utilizadas, para análise das evidências, as estratégias gerais apontadas por Yin 

(2015). A primeira corresponde às proposições teóricas relativas ao projeto original, uma vez 

que este deve ter baseado os objetivos, as questões da pesquisa, as revisões feitas na literatura 

sobre o assunto e as novas proposições ou hipóteses que possam surgir. A segunda, diz 

respeito às explanações concorrentes. Essa estratégia analítica geral tenta definir e testar 

explanações concorrentes e é especialmente útil ao se fazer avaliações do estudo de caso. A 

última estratégia trata da descrição de caso - desenvolver uma estrutura descritiva a fim de 
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organizar o estudo de caso sendo relevante quando se estiver enfrentando dificuldades em 

utilizar as proposições teóricas ou explanações concorrentes. 

 

 

4.5 ASPECTO ÉTICO 

 

 

Em relação ao aspecto ético, a pesquisa atendeu a resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde que retrata sobre pesquisas com seres humanos e foi submetido à análise 

do Comitê de Ética para julgamento da atenção aos princípios da bioética, e aprovado sob 

numeração CAAE: 50977915.6.0000.5238, conforme Anexo 11. Destacamos também que 

solicitamos autorização da UNIGRANRIO para a utilização do nome da instituição (Apêndice 

7). Reitero que no Apêndice 10 apresentamos o cronograma da pesquisa e no Apêndice 11, o 

orçamento deste estudo.  

Os riscos e benefícios relacionados à participação na pesquisa foram informados 

previamente aos participantes. Os riscos são mínimos e direcionados há algum tipo de 

desconforto na relação estudante-professor da disciplina. Os alunos foram devidamente 

informados sobre a sua participação na pesquisa. Consistindo em ser observado durante o 

desenvolvimento da atividade de simulação, responder o questionário de caracterização e 

participar do grupo focal com o pesquisador.  

Sendo a filmagem parte do processo de realização do método de simulação realística, 

solicitamos autorização para gravar a imagem da simulação realística em vídeo para posterior 

análise conforme necessidade da pesquisa. Solicitamos também, autorização para gravar 

imagem da realização do grupo focal. Reitera-se que as imagens gravadas não foram 

destinadas a avaliação da disciplina e nem à divulgação ao público em geral. O documento 

que contém a informação sobre a correspondência entre números e nomes permanecerá 

guardado por cinco anos e destruído após esse período. 

Os benefícios relacionados à participação são o de proporcionar discussão à cerca da 

temática ensino baseado em simulação realística. Relacionado também a construção de 

constructos teóricos para pesquisa na área de enfermagem.  Reitera-se que a identidade e a 

produção dos dados advindas dos participantes foram confidenciais por meio de códigos de 

identificação dos mesmos. As informações derivadas dos alunos e professores, depois de 

anonimizados, receberam codinome em que se utilizará a letra A e P, seguido de um número 

sequêncial da sua participação na atividade. 
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Salienta-se que a coleta dos dados foi iniciada após as devidas aprovações, seguida do 

aceite dos participantes e estando estes cientes, através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice 8 e 9), da manifestação de concordância na participação voluntária no 

estudo, sendo garantido assim, seu anonimato. 

 

 

4.6 COMUNICAÇÃO INTERSUBJETIVA SOBRE A METODOLOGIA DA SIMULAÇÃO 

REALÍSTICA NA ÓTICA DE ESTUDANTES E DOCENTES DE ENFERMAGEM 

 

 

Imerso no referencial da Teoria da ação comunicativa de Jurgen Habermas e na 

perspectiva da estratégia metodológica do estudo de caso único, a pesquisa buscou integrar os 

principais conceitos relacionados à Teoria, e uma busca circunstanciada de informações 

advindas do método de simulação realística, possibilitou que docentes e estudantes pudessem 

contribuir para a constituição de um material rico em conteúdo para análise e discussão das 

informações. 

A partir da implementação da metodologia da simulação realística junto aos estudantes 

seguindo as propostas do currículo de graduação do curso de enfermagem na unidade de caso 

estudada e análise dos docentes sobre o trabalho desenvolvido neste cenário foi possível 

discutir os seguintes pontos: estruturação de simulação realística como método de ensino, 

condução do debriefing, grupo focal com estudantes, participação de enfermeiros docentes, 

associando todo este universo com a análise documental selecionada. 

Diante do exposto, são apresentados e analisados as informações encontradas na 

pesquisa, buscando corresponder às indagações que a norteiam. Destacamos que foram 

construídos (03) três capítulos, com vistas a atender aos objetivos do estudo, assim 

distribuídos: 

 

Capítulo 5: Auto-reflexão de estudantes de enfermagem submetidos à metodologia da 

simulação realística: neste capítulo apresentamos aspectos relacionados à percepção de 

estudantes de graduação em enfermagem, ao método simulação realística como metodologia 

ativa de ensino incorporado ao currículo de graduação, com vistas a atender ao primeiro 

objetivo do estudo. 
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Capítulo 6: Comunicações intrínsecas entre estudantes e docentes na construção do 

conhecimento sob o prisma da simulação realística: este capítulo busca identificar as 

relações estabelecidas entre os participantes do estudo que experienciaram o método de 

simulação realística enquanto estratégia de ensino e aprendizagem e sua aplicabilidade em 

seus diferentes contextos, visando atender ao segundo objetivo.  

 

Capítulo 7: Da trajetória ao legado do desenvolvimento do método de simulação 

realística - razão comunicativa/desenvolvimento da práxis emancipatória: com este 

capítulo buscamos descrever e analisar a implementação do método de simulação realística na 

unidade de caso estudada, buscando atender ao terceiro objetivo do estudo. 

 

Na apresentação, análise e discussão dos dados, buscamos aproximação com a  

representação da “Ação Comunicativa”. É notório que o método de simulação realística, 

permite um amplo processo de argumentação na fase do debriefing, potencializando a 

capacidade do indivíduo, no caso do estudo o aluno de graduação de enfermagem, de se 

relacionar com o seu semelhante em um amplo processo de reflexão acerca das ações e 

comportamentos desempenhados durante os casos propostos nos roteiros elaborados, em um 

ambiente onde os participantes podem expressar suas idéias livres de julgamento ou coerções, 

por parte dos colegas da turma ou do docente enfermeiro, desenvolvendo suas próprias regras 

para busca do entendimento. 

Neste contexto, busca-se amparoem Habermas, onde a análise de atividade de sujeitos 

lingüísticos, que envolve dois ou mais participantes, pode direcionar para o surgimento da 

razão intersubjetiva, que busca o entendimento das partes como objetivo final. Dentro do 

estudo, essa interação entre sujeitos lingüísticos não fica estagnada apenas no âmbito da 

aplicação do método de simulação realística aos estudantes de enfermagem, mas também 

ocorreu no processo de desenvolvimento do grupo focal e na aproximação com o grupo de 

enfermeiros docentes que expressaram suas idéias acerca de suas experiências com o método 

de estudo utilizado. 
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5 AUTO-REFLEXÃO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SUBMETIDOS À 

METODOLOGIA DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA 

 

 

 “O mais importante da vida não é a situação em que estamos,  

mas a direção para a qual nos movemos.” 

Oliver Wendell Holmes 

 

 

Nesta capítulo apresentaremos os interesses (auto-reflexão), à luz de Habermas, de 

estudantes de enfermagem que são submetidos à metodologia da simulação realística.  

Pretendemos revelar, na discussão a seguir, a percepção e comportamento dos estudantes 

frente ao método de simulação realística, que vem sendo incorporado ao currículo desde os  

primeiros períodos de graduação. 

Para iniciarmos a análise deste capítulo, buscamos os relatos e depoimentos dos 

estudantes de graduação de enfermagem que participaram do debriefing após cada simulação 

realística planejada e foram voluntários na participação do grupo focal. 

 

 

5.1 A INSERÇÃO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA NAS DISCIPLINAS DO ESTUDO 

 

 

Para que possamos aprofundar a discussão deste capítulo, torna-se fundamental 

apresentarmos, inicialmente, a forma como foram inseridos e conduzidos os processos de 

simulação realística e grupo focal nas disciplinas Urgência e Emergência Pré Hospitalar e 

Enfermagem na Emergência Hospitalar, correspondentemente para os estudantes de 4º 

período e 7º período de graduação de enfermagem, no semestre letivo 2016/1.  

As disciplinas têm esta conformação desde o semestre letivo 2015/1, e os ajustes 

relativos às suas estruturas relacionam-se com o quantitativo de alunos e as demandas 

relacionadas às práticas educativas e sociais. Nesta perspectiva, o plano de ensino se 

desenvolve como um processo de parceria em sala de aula, entre docentes e estudantes, sendo 

passível de mudanças e reavaliações, direcionando-se como elemento norteador da teorização 

e desenrolando-se a partir da ação do docente, que envolve: decidir a cerca dos objetivos a ser 

alcançados pelos alunos, conteúdo programático adequado para o alcance dos objetivos, 
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estratégias e recursos que vai adotar para facilitar a aprendizagem, critérios de avaliação, etc. 

(GIL, 2012). 

Desta forma, os quadros a seguir (Quadro 12 e Quadro 13), demonstram as etapas 

percorridas em cada disciplina trabalhada, até se chegar ao momento de inserção do método 

de simulação realística dentro de cada disciplina. 

 

Semestre letivo 2016.1 

Disciplina Urgência e Emergência Pré 

Hospitalar 

Modalidade da Unidade Curricular Presencial  

Carga horária total da disciplina 60 horas  

Horário semanal da disciplina 19h40min às 21h50min  

Local  Campus Duque de Caxias  

1º dia de aula da disciplina no Semestre Letivo 2016.1 19/02/2016 

Aula teórica sobre Suporte Básico de Viva em Cardiologia 26/02/2016 e 04/03/2016 

Aula de habilidade prática em laboratório sobre Suporte Básico 

de Vida em Cardiologia 

11/03/2016 

Data de Realização da Simulação Realística 01/04/2016 

Nº de alunos matriculados na disciplina 41 

Número de alunos faltosos no dia da Simulação Realística 03 

Número total de alunos participantes da Simulação Realística 38 

Quadro 12 - Caminho percorrido para realização da Simulação Realística – 4º período. 
Fonte: UNIGRANRIO, 2016. 

 

Sobre a disciplina de Urgência e Emergência Pré Hospitalar podemos afirmar que a 

mesma é lecionada no quarto período, possui caráter presencial e carga horária total de 

sessenta horas (60). Para este estudo, sublinhamos que a disciplina ocorreu no turno da noite, 

no horário de 19h40min às 21h50min, sempre às sextas feiras. Cabe ressaltar que a ementa da 

disciplina de acordo com o plano de ensino da disciplina, (Anexo 2), é: história do 

atendimento pré-hospitalar; suporte básico de vida em cardiologia; cinemática do trauma; 

atuação pré hospitalar frente a vitima adulta em situações traumáticas e não traumáticas. 

O objetivo do Roteiro de Simulação, (Anexo 7)  elaborado para este grupo de alunos 

do 4º período, foi: relacionar os conceitos do suporte básico de vida em cardiologia, 

referenciados pela AHA (Associação Americana do Coração) 2015/2020, com a liderança 

exercida pelo enfermeiro na assistência ao paciente que evolui para PCR no ambiente pré 

hospitalar, e aproxima-se da competência nº 03 do plano de ensino da disciplina, a saber: 

interpretar os principais sinais e sintomas da vítima grave, implementando intervenções 

baseadas no suporte básico de vida em cardiologia, nos cenários de atendimento pré 

hospitalar. Para atingir tal competência, de acordo com o plano de ensino da disciplina, 

apresentamos os tópicos dos conteúdos programáticos da unidade de aprendizagem 03, a 
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saber: definição de parada cardiorrespiratória; ritmos letais de parada cardiorrespiratória; 

utilização do DEA (Desfibrilador Externo Automático) e protocolos da AHA. 

Com relação à data de realização da simulação realística, para este grupo de alunos do 

4º período, podemos perceber que a mesma ocorreu no dia 01/04/2016 e, previamente, nas 

datas de 26/02/2016, 04/03/2016 e 11/03/2016, conforme exposto na tabela anterior, ocorreu a 

aproximação destes alunos com o conhecimento teórico descrito nos tópicos dos conteúdos 

programáticos da unidade de aprendizagem 03 e o reconhecimento de instrumentos e 

materiais necessários à prática de habilidade em laboratório, na assistência ao suporte básico 

de vida em cardiologia. Ou seja, ocorreram duas aulas teóricas e uma aula de habilidade 

prática em laboratório.  

Pode-se concluir desta forma que foi necessário um desenvolvimento cognitivo e 

instrumental prévio, para submeter educando à metodologia da simulação realística 

posteriormente. Reiteramos que essas etapas também ocorreram na condução da disciplina de 

Enfermagem na Emergência Hospitalar, do 7º período, conforme demonstrado a seguir: 

 

Semestre letivo 2016.1 

Disciplina Enfermagem na 

Emergência Hospitalar 

Modalidade da Unidade Curricular Presencial  

Carga horária total da disciplina 60 horas  

Horário semanal da disciplina 19h40min às 21h50min  

Local  Campus Duque de Caxias  

1º dia de aula da disciplina no Semestre Letivo 2016.1 17/02/2016 

Aula teórica sobre Suporte Básico de Viva em Cardiologia 02/03/2016 e 09/03/2016  

Aula de habilidade prática em laboratório sobre Suporte Básico 

de Vida em Cardiologia 

16/03/2016 

Data de Realização da Simulação Realística 30/03/2016 

Nº de alunos matriculados na disciplina 38 

Número de alunos faltosos no dia da Simulação Realística 01 

Número total de alunos participantes da Simulação Realística 37 

Quadro 13 - Caminho percorrido para realização da Simulação Realística – 7º período. 
Fonte: UNIGRANRIO, 2016. 

 

O quadro anterior nos permite fazer uma análise da disciplina Enfermagem na 

Emergência Hospitalar, que é lecionada no sétimo período de graduação, possui caráter 

presencial e carga horária total de sessenta horas (60). Para este estudo, salientamos que a 

disciplina ocorreu no turno da noite, no horário de 19h40min às 21h50min, sempre às quartas 

feiras.  

Destacamos que a ementa da disciplina de acordo com o plano de ensino da 

disciplina(Anexo 3), é: desenvolver o conhecimento e habilidades para a atuação no 
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atendimento de urgência e emergência hospitalar em vítima adulta, inserindo a importância da 

segurança do paciente e da biossegurança nesse cenário, baseando-se nos protocolos da AHA 

e da Society of Trauma Nurses (Sociedade de Enfermeiros do Trauma), em situação de 

emergência traumática e não traumática que requerem procedimentos invasivos e cuidados 

críticos.  

O objetivo do Roteiro de Simulação,(Anexo 8), elaborado para este grupo de alunos 

do 7º período, foi: assistir ao paciente SCA/IAM (síndrome coronariana aguda/infarto agudo 

do miocárdio), que evolui para PCR no ambiente hospitalar, e aproxima-se da competência nº 

03 do plano de ensino da disciplina, a saber: reconhecer os principais sinais e sintomas que 

requeiram intervenções baseadas no suporte de vida em cardiologia recordando anatomia e 

fisiologia e aplicando no suporte e manutenção da vida. Para que pudesse ser alcançada tal 

competência, de acordo com o plano de ensino da disciplina, apresentamos a seguir os tópicos 

dos conteúdos programáticos da unidade de aprendizagem 03, a saber: atendimento ao 

paciente em PCR, suporte avançado de vida em cardiologia (ACLS) e principais alterações 

eletrocardiográficas. 

No que se refere à data de realização da simulação realística, para este grupo de alunos 

do 7º período, percebemos, conforme tabela anterior, que a mesma ocorreu no dia 30/03/2016 

e, previamente, nas datas de 02/03/2016, 09/03/2016 e 16/03/2016, ocorreu a aproximação 

destes alunos com o conhecimento teórico descrito nos tópicos dos conteúdos programáticos 

da unidade de aprendizagem 03, e o reconhecimento de instrumentos e materiais necessários à 

prática de habilidade em laboratório, na assistência ao suporte avançado de vida em 

cardiologia.  

Quanto à participação dos alunos no grupo focal realizado, sublinhamos que o convite 

à participação dos mesmos não foi feito no mesmo dia de realização da simulação realística.  

Visto que a disciplina ocorreu no turno da noite, e após cada atividade de simulação foi 

realizado debriefing de discussão e reflexão. Por entendermos que era um momento crucial 

para a pesquisa, necessitaríamos de uma demanda de tempo e atenção dos estudantes ao grupo 

focal.  

Desta forma, salientamos que o convite aos alunos do 4º período à participação no 

grupo focal foi realizado no dia 08/04/2016, durante a aula da disciplina Urgência e 

Emergência Pré Hospitalar. No referido dia, realizamos uma explicação acerca da motivação 

do grupo focal, e que a atividade não fazia parte da proposta da disciplina, e por isso ocorreria 

fora do horário da mesma. Portanto, a participação dos alunos foi voluntária, não 

influenciando em caráter avaliativo na disciplina. Cabe ressaltar, que os alunos desta turma 
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apresentaram grande motivação em participar da atividade. Porém, não conseguimos achar 

uma data em comum para alocar todos os alunos manifestantes à participação. Sendo assim, 

para esta turma, ficou decidido que ocorreriam duas datas de grupo focal, conforme 

demonstramos na quadro a seguir: 

 

1ª data de realização do Grupo Focal 15/04/2016 – sexta feira 

Horário de início: 16:00 h 

Nº de alunos participantes na 1ª data Nove (09)  

Identificação Aluno A1 ao A9 

Monitor 01 

2ª data de realização do Grupo Focal 20/04/2016 – quarta feira 

Horário de início: 16:00 h 

Nº de alunos participantes na 2ª data Seis (06)  

Identificação Aluno A10 ao A15 

Monitor 01 

Nº total de alunos participantes 15 (39.4% do total de alunos que 

participaram da simulação realística) 

Quadro 14 - Organização do Grupo Focal para estudantes do 4º período: 

 

Percebemos, conforme quadro anterior, que somando-se os dois dias de realização de 

grupo focal para este grupo de estudantes, somaram-se quinze estudantes, correspondendo a 

quase 40% do total que participaram da simulação realística. Apesar da participação de 03 

monitores da disciplina na cena da simulação, somente um monitor pode comparecer a etapa 

do grupo focal. Percebemos, durante a realização da atividade, que este grupo de estudantes 

do quarto período, demonstra algumas características, a saber: insegurança na exposição das 

idéias e prática simulada e expressam a necessidade de solidificar a construção do 

conhecimento na temática trabalhada. Estas percepções aparecem claras nos depoimentos a 

seguir: 

 Aluno A12: “(...) pra quem já trabalha na área ou talvez quem já esteja lá nos últimos 

períodos, talvez possa ser mais fácil essa participação de atuar, de associar as questões 

do paciente. Minha prima está no oitavo (período) e gente conversa muito assim (...)” 

 Aluno A10: “(...) essa é a primeira disciplina assim que a gente esta vendo situações 

onde o paciente está mais grave, então bate aquela insegurança mesmo (...)” 

 Aluno A3: “(...) Acho que eu ficaria mais nervosa, não sei se conseguiria. Elas foram 

bem seguras... Mas acho que eu não conseguiaria... (...) acho que ainda preciso de 

muito preparo (...)” 

Com relação aos alunos do 7º período, seguimos a mesma estratégia. O convite à 

participação no grupo focal foi realizado no dia 06/04/2016, durante a aula da disciplina 
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Enfermagem na Emergência Hospitalar. Para este grupo, também realizamos uma explicação 

acerca da motivação da atividade, e que a mesma não fazia parte da proposta da disciplina, e 

por isso ocorreria fora do horário da vigente. Desta forma, a participação dos alunos foi 

voluntária, não influenciando em caráter avaliativo na disciplina. Ressaltamos que para ambas 

as turmas, adotamos o seguinte critério: só poderia participar do grupo focal, aquele aluno que 

obteve presença no dia da simulação programada. Para este grupo de alunos, ficou decidido 

que bastaria uma data para alocar todos os manifestantes à participação. 

 

Data de realização do Grupo Focal Data: 13/04/2016 

Horário de início: 17:00 h 

Nº total de alunos participantes Dezessete (17) (46% do total de alunos que 

participaram da simulação realística) 

Identificação Aluno A16 ao A32 

Monitor 01 

Quadro 15 - Organização do Grupo Focal para estudantes do 7º período: 

 

Notamos, conforme quadro anterior, que os alunos do sétimo período compareceram 

em maior quantidade à atividade de grupo focal, quando comparados aos alunos do 4º 

período. Ressaltamos também, que só foi possível o comparecimento de um monitor à 

atividade, apesar da participação de três monitores na cena de simulação. Evidenciamos que 

este grupo apresenta características aproximadas e diversificadas do grupo anterior, a saber:  

ansiedade pela proximidade da conclusão do curso e maior domínio do conhecimento teórico 

da disciplina e da temática de cardiologia básica e avançada. Estas percepções aparecem 

referenciadas nos depoimentos a seguir: 

 Aluno A19: “(...) O quê me deixa com mais ansiedade, é que às vezes acho que não 

sei nada... Essa aproximação com o final do curso deixa a gente assim. Porque o 

currículo agora é de cinco anos, se fosse antes, terminaríamos no próximo semestre... 

(...) Então essas situações de simulação onde a gente tem que agregar vários 

conhecimentos sempre deixa a gente pensando: será que estou preparada (...)” 

 Aluno A25: “(...) foi um nível satisfatório, porque acumulamos muita coisa do 

primeiro período até aqui. Estamos no sétimo, caminhando para o oitavo, então 

acredito que o conhecimento acumulado têm ajudado muito (...)“ 

 Aluno A26: “(...) também acho que a simulação foi muito importante, porque no 

decorrer da atividade, quem estava assistindo, conseguiu detectar os erros. Então, 

durante o traçado (eletrocardiograma), a droga, a quantidade da droga, os passos que 
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ela deveria fazer. Associar com a própria RCP (reanimação cardiopulmonar), que 

revisamos do quarto (quarto período) (...)” 

Ressaltamos que as ementas das disciplinas apresentadas neste estudo, expressamos 

tópicos que fizeram parte dos conteúdos ministrados, encontrando-se de acordo com projeto 

político pedagógico do curso. Salientamos que os objetivos elaborados nos planos de ensino 

das disciplinas, possuíram como meta atingir as ementas descritas. De acordo com Gil (2012, 

p. 37) “os objetivos representam o elemento central do plano e de onde derivam os demais 

elementos”.  

Neste contexto, o plano de ensino não possui um modelo fixo a ser seguido, devendo, 

entretanto apresentar suma sequência coerente e elementos necessários para o processo de 

ensino e de aprendizagem. (ANASTASIOU; ALVES, 2009) 

 

 

5.2 A EXPERIMENTAÇÃO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA PELOS ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM 

 

 

Destacando que tenho como primeiro objetivo deste estudo identificar como são 

expressos os interesses (auto-reflexão) de estudantes de enfermagem que são submetidos à 

metodologia da simulação realística, ressaltamos que auto reflexão do interesse, à luz de 

Habermas, seria a consciência crítica, um interesse emancipatório a, ou seja, um interesse 

prático. Sua especificidade é a adoção de uma razão crítica, que é capaz de ter um poder 

prático por intermédio da inteligência dos cidadãos esclarecidos e com isso mudar sua 

realidade. (ARAGÃO, 2006) 

Neste contexto, vejamos o que disseram os estudantes de enfermagem com relação 

experiência vivenciada, tomando como base a inserção do método de ensino discutido no 

currículo de graduação do curso de enfermagem: 

 Aluno A3:  “(...) Eu acho bacana, porque acredito que uma coisa é você aprender na 

teoria e outra coisa é você aprender na prática. Eu acho que essa aproximação com a 

realidade, tornando a coisa mais realística mesmo, é bem bacana. Dá incentivo. A 

gente aprende, mas quando você chega ali na hora e você vê que tudo funcionou 

direitinho, naquela ordem, como tem que ser, acho que traz mesmo a gente para a 

realidade, mais do que no papel. (...)” 
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 Aluno A11: “(...) A simulação em si traz muita realidade do que vai acontecer. De 

elementos da realidade. Como o familiar, que quer vêr você salvar... o ambiente. Traz 

muita realidade daquilo que você vai ter que ver e pensar na sua atuação. Por exemplo, 

você vai ter que pedir para o familiar esperar do lado de fora, mesmo estando dentro 

da própria casa, pra poder trabalhar de uma forma digna, sem olhares, sem ninguém 

estando ali te perguntando. Então, a simulação te traz muita vivência. (...)” 

 Aluno A16 : “(...) Essa questão da memória visual eu acho muito importante. 

Associar a teoria com a prática diante de um cenário que seja rico consegue-se dar 

uma sequência ...tipo assim: eu já vi essa história (...)” 

 Aluno A17 :“(...) A simulação tem sido muito importante por isso, porque lá eu fiquei 

insegura, mas já hoje, me dá certa segurança de como fazer isso ou como fazer aquilo, 

e a teoria ficou mais clara na minha cabeça, porque naquela hora da simulação eu já 

tive que relembrar a prática. Então, pra mim, tem sido importante nesse sentido (...)” 

Salientamos que a educação tem papel fundamental na construção de identidades e 

perfis sociais mais críticos e emancipados. Destacamos os conceitos de Habermas, de que a 

evolução moral, tanto da sociedade, quanto do indivíduo, se dá por meio de uma vivência 

comunicativa mais evoluída, livre de coerção. Neste contexto, ressaltamos que ambientes 

educacionais que possibilitam uma atmosfera mais próxima desta práxis, podem contribuir 

para a formação do profissional enfermeiro mais ativo e reflexivo.  

Sob esta ótica, ressalva-se que o modelo de desenvolvimento da identidade do “Eu”, 

associado às estruturas do Agir Comunicativo de Habermas, compreende as interfaces no qual 

o ser humano e a sociedade adentram e progressivamente vão desenvolvendo a autonomia e a 

competência interativa. A identidade do “Eu”, na perspectiva de Habermas, indica a 

competência de um sujeito capaz de linguagem e de ação para enfrentar determinadas 

exigências da sociedade. Essa a identidade é gerada pela socialização e vai se processando à 

medida em que o sujeito integra-se, antes de mais nada, num certo sistema social. 

(HABERMAS, 1983) 

Neste contexto a simulação realística, como método dialógico, proporciona um 

ambiente educacional livre de coerção, permitindo uma constante reflexão dos estudantes 

sobre sua prática, favorecendo a troca de experiências e socialização dos envolvidos. Reitera-

se, que os processos de construção do pensamento racional pelo conhecer e pelo Agir 

Comunicativo estariam condicionados, para Habermas, pelo entendimento mútuo. 

(HABERMAS, 2012) 
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Concordamos com Costa (2015, p.64), que ao refletir sobre as metodologias ativas e a 

simulação realística no processo de formação em Enfermagem, pôde-se pensar o processo de 

ensino aprendizagem numa perspectiva de construção de saberes em que estudantes e 

docentes participam efetivamente, e implica em substituir os processos de memorização de 

informações e de transferência fragmentada do saber de forma vertical. 

No depoimento dos alunos, percebe-se a capacidade de realizar algumas considerações 

importantes acerca da simulação realística como método de ensino.  Dentro desta ótica, cabe 

ressaltar que o grupo focal realizado após a experiência com simulação planejada, possibilitou 

um ambiente favorável a uma reflexão dos estudantes. 

Nesse sentido, a inserção da simulação realística no currículo desde os primeiros 

períodos, em diferentes disciplinas, tem proporcionado, gradativamente, uma afinidade destes 

estudantes como o método de ensino estudado. Essa perspectiva de análise pode ser 

confirmada pelos seguintes depoimentos: 

 Aluno A6:  “(...) ajuda sim porque no início agente fica mais apreensivo com essa 

questão de simulação. Eu lembro que no primeiro período em Prática (disciplina), a 

gente...é ninguém queria ser voluntário e acho que hoje a gente já consegue fazer uma 

“ponte” com a teoria e com as questões que são cobradas depois, entendeu. (...)” 

 Aluno A1: “(...)Acredito também que a experiência é válida sim. É... eu 

particularmente gosto bastante da estratégia, como eu falei antes... Acho também que 

no início dava aquele friozinho na barriga, mas depois é bacana e na emergência tem 

que ser assim mesmo. (...)” 

 Aluno A13:  “(...)  todas as disciplinas que a gente já fez simulação, de alguma 

maneira contribuem pra a gente ter um desempenho melhor na hora da prática... (...) 

acho que a maioria aqui já passou por simulações anteriores e hoje está mais 

acostumado. Porque é um momento do aluno se mostrar um pouco e nem todo mundo 

gosta dessa idéia, mas acho que a gente vai se acostumando mesmo (...) e tudo que a 

gente viu de disciplina até agora, é válido pra começar a prestar a assistência. (...)” 

 Aluno A30: “(...) A dinâmica realística é muito mais intensa. A gente tem que 

trabalhar também sentimentos e emoções para não ficar nervoso. E ela é crítica, é 

intensa. Você tem que pensar nas ações que você tem que priorizar. (...)” 

 Aluno A23:“(...) A metodologia ativa, seja a simulação realística, seja 

problematização, ajuda muita na hora da prática também. (...)” 

Refletindo sobre os argumentos anteriores encontrados no relato dos estudantes, 

quando estimulados a referir sobre a contribuição do método de ensino para sua formação 
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como futuros enfermeiros, podemos destacar indícios de exposições favoráveis, como: gostar 

do método, gostar de fazer simulação, aproximação com a realidade, proporciona incentivo.   

Entretanto, neste estudo, não podemos afirmar que somente a experimentação do 

método de simulação no currículo seria capaz de proporcionar a consciência crítica e o 

interesse emancipatório, descrito por Habermas. Visto que, é necessário considerar os estágios 

de desenvolvimento do estudante, que ainda encontram-se no quarto e sétimo período, assim 

como outros fatores que se direcionam a esta perspectiva, como: pressupostos ontológicos do 

estudante, motivações pessoais e profissionais, participação do estudante em outras 

metodologias ativas durante a grade curricular, participação em pesquisa e extensão 

universitária, entre outros. 

Porém, podemos inferir que os estudantes submetidos ao método no currículo, 

gradativamente, apresentam satisfatória evolução sobre os seguintes âmbitos emancipatórios: 

aprimoramento do desenvolvimento cognitivo, sensação de ambiente seguro para 

desenvolvimento das ações de enfermagem, associação da teoria com a prática e reflexão 

sobre o próprio comportamento diante dos cenários simulados propostos. 

 

 

5.3 PROPORCIONANDO REFLEXÕES ACERCA DA PRÓPRIA FORMAÇÃO 

 

 

Com a inserção de da simulação realística ao currículo do Curso de Graduação em 

Enfermagem, identificamos nos depoimentos, que os alunos de graduação encontravam-se 

atentos ao movimento de mudanças internas dentro da instituição. As mudanças ao qual nos 

referimos, têm relação com o atendimento das diretrizes curriculares nacionais, para 

estabelecer um percentual de metodologias ativas, com vistas a ampliar a possibilidade de 

transformação do estudante num elemento crítico e reflexivo.  

Neste contexto, destacamos o Art. 14 das DNC/ENF, onde se afirma que a estrutura do 

curso de graduação em Enfermagem deverá assegurar a implementação de metodologia no 

processo ensinar-aprender que estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a 

aprender. 

 Percebemos uma preocupação dos estudantes com a própria formação, assim como a 

necessidade do aprimoramento contínuo.  Destaca-se o fato da maioria dos estudantes 

investigados já possuírem uma formação profissional prévia em nível técnico e já atuarem 

como profissionais de saúde. A reflexão e análise acerca do método como elemento 
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fomentador de uma futura prática profissional qualificada pode ser percebida nos seguintes 

relatos: 

 Aluno A5: “(...) É... Acho que lá na frente, a gente vai conseguir ver melhor esse 

resultado, (...) A gente está no quarto período e não é a primeira vez que fazemos 

simulação, então acho que quanto mais a gente fizer, da pra dar uma preparação 

melhor pra atuar como profissional sim (...)” 

 Aluno A7: “(...) Acredito que tudo que traz um diferencial pode ser positivo pra 

formação. Eu já trabalho como técnico e sei que o mercado está acirrado e a gente já 

fez simulação desde o primeiro período, então acho que isso pode deixar o grupo mais 

preparado (...)” 

 Aluno A10:  “(...) Tudo bem que a gente ta no quarto período ainda e sempre existe a 

preocupação lá na frente de você se sentir capaz, de entrar no mercado de trabalho 

assim de um jeito mais capacitado e a gente sabe que está cada vez mais acirrado 

mesmo, então a gente vê essa preocupação de vocês em passar o conteúdo de maneira 

diferente, e a simulação entra nesse contexto (...)” 

Outro fator relevante é a associação, por parte dos estudantes, entre simulação 

realística e melhora do desempenho tecnicista. Este interesse instrumental, manifesta-se 

quando o aluno expressa a necessidade de realização de práticas a despeito da discussão 

aprofundada do tema proposto na simulação, e associa o método de ensino apenas como 

forma de melhorar o seu desempenho técnico e de habilidades. Como apresentado 

previamente, destaca-se o fato da grande maioria dos alunos participantes deste estudo, já 

atuarem como técnicos de enfermagem. 

Dentro deste contexto, vejamos a seguir o relato do Aluno A2, do quarto período, que 

possui formação e atua como técnico de enfermagem, associando o método de simulação 

como uma forma de melhorar os procedimentos técnicos.  Ou ainda o relato do Aluno A17, 

do sétimo período, em associar simulação como uma forma de aproximação com materiais e 

equipamentos.   

 Aluno A2:“(...) Acho que tira um pouco a timidez. Porque um profissional recém 

formado que nunca atuou na área de emergência, como eu, que trabalho num hospital 

privado como técnico, e não têm muita emergência, têm mais urgência... E não são 

muitos casos graves. Então, ele não está habituado com aquilo. Então, ele fazendo 

simulações realísticas e estudando, já teria noção de como proceder, de ficar mais 

preparado pro futuro, pros procedimentos técnicos (...)” 
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 Aluno A17: “(...) E pra mim, isso foi muito importante, porque eu não sou técnica. Eu 

não tenho e nunca tive contato com material usado, com equipamento, a não ser em 

laboratório ou coisa do tipo (...)” 

A busca pela realização de tarefas e procedimentos técnicos aproxima estes alunos 

com a razão instrumental, descrita por Habermas, no contexto do mundo do trabalho. O agir 

nesta perspectiva compreende uma intencionalidade instrumental, onde não se possui 

pretensões de emancipação ou crescimento pessoal além das expectativas do cumprimento, 

com um desempenho satisfatório.  A relação de conhecimento na razão instrumental ou 

interesse instrumental, ocorre entre um sujeito que conhece e um objeto dominado, podendo 

ser este objeto, também um sujeito. Ou seja, ocorre uma relação autoritária, monológica e 

solitária. (ARAGÃO, 2006) 

Ressaltamos que este comportamento direcionado a prática tecnicista, apresentado por 

parte dos estudantes neste estudo, é o que o mercado de trabalho exige. Porém, entendemos 

que é apenas um elemento necessário para a evolução do profissional em patamares mais 

elevados, ou seja, caminhar para a razão comunicativa. 

A razão comunicativa de Habermas circunscreve um conceito para o qual o 

questionamento e a crítica são elementos constitutivos, de forma dialógica, em situações 

sociais, em que a verdade resulta de um diálogo entre pares, seguindo a lógica do melhor 

argumento, evoluindo para uma prática reflexiva e uma mudança social. (FREITAG, 1994) 

Neste contexto, salientamos que razão ou ação comunicativa, começa a se desenvolver 

a partir do momento que o estudante percebe que a incorporação de metodologias ativas, 

como a simulação no currículo de graduação em enfermagem, pode conduzi-lo a um processo 

emancipatório ou agir livre, transformando-o em um estudante autônomo e reflexivo acerca 

de sua prática e formação. 

Sobre este aspecto, ressaltamos que a simulação realística não vislumbra somente a 

instrumentalização tecnicista do graduando de enfermagem, mas principalmente, a mudança 

de comportamento diante do enfrentamento de situações críticas. Essa mudança 

comportamental torna-se relevante diante dos cenários estudados, ao qual envolviam situações 

no âmbito da urgência e emergência. Reiteramos que a assistência de enfermagem na área de 

emergência pressupõe uma demanda de tarefas, exigindo pensamento crítico constante, 

direcionando para uma formação qualificada do enfermeiro. 

Outro fator que merece destaque, foi inferir que os alunos conseguem fazer 

associações entre os conteúdos previamente estudados. Nesta perspectiva, tentando fazer uma 

aproximação entre as reflexões trazidas pelos estudantes sobre o método e as associações com 
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conteúdos estudados, o quadro a seguir destaca as disciplinas, referenciadas pelos próprios 

acadêmicos, que contribuíram para a construção do conhecimento no atendimento em 

situações de urgência e emergência durante a atividade de simulação desenvolvida. 

Vejamos o que relataram os alunos, quando questionados acerca de quais disciplinas e 

conteúdos relacionados ao tema, contribuíram para a construção do conhecimento no 

atendimento em situação de urgência e emergência? 

 

Relato dos estudantes Disciplina Período 

Aluno A31:(...)Acho que entra ai também a questão 

da ética ...quando ela fala assim: enfermeira 

“desfibrila” o paciente. Se ela tivesse respaldo (...) ela 

iria pensar em desfibrilar ou não o paciente. É muita 

coisa assim para associar(...) 

História e Ética na 

Enfermagem  

1º 

Aluno A7: (...) Processo de Cuidar também ajudou, 

assim...porque a gente já fez simulação lá (...) 

Aluno A11: (...)Acredito que uma das considerações é 

o olhar.  O olhar do enfermeiro. Olhar a cena, olhar o 

paciente, olhar como um todo e avaliar qual a conduta 

você tem que tomar. Então assim, acho que Processo 

de Cuidar pode ter somado sim...(...) 

Aluno A31: (...)O “processo do cuidar” também, com 

exame físico, sinais vitais, administração de 

medicamentos(...) 

 

Processo do Cuidar em 

Enfermagem I e II 

 

1º e 2º 

Aluno A7: (...) em Prática também teve ...no 

segundo(...) 

Prática Curricular em 

Saúde II 

2º 

Aluno A9:  (...) Morfo 2 agora. Na parte de fisiologia 

(...) 

Morfofisiologia II 3º 

Aluno A8: (...) saúde do idoso também, falando sobre 

IAM (infarto agudo do miocárdio). 

Cuidados de 

Enfermagem à Saúde do 

Adulto e Idoso I 

4º 

Aluno A32:(...)Podemos incluir a SAE e “processo 

patológico”. Porque ali é a ação diante da situação. 

Tinha que saber como tudo ocorria diante da situação. 

Podia ser um edema agudo de pulmão, um ICC ou um 

outro agravo.(...) Então isso poderia levar a uma PCR 

... 

Processos Patológicos 

Gerais 

5º 

Aluno A23:(...) Farmacologia! Podia acontecer uma 

possível interação medicamentosa.  Você falou no 

caso, que ele fazia tratamento, mas não fazia 

controlado. Podia gerar alguma reação. (...) 

Farmacologia Aplicada  6º 

Aluno A31: (...) Basicamente Métodos Auxiliares que 

tem exame, “né”! E tem eletrocardiograma também 

(...)Por exemplo, aquele “eletro” lá da simulação eu já 

sabia o que era, até comentei com ela(...) 

Métodos Auxiliares de 

Investigação em 

Enfermagem 

6º 

Quadro 16 - Disciplinas que contribuíram para a construção do conhecimento no atendimento 

em situações de urgência e emergência: 
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As associações entre conteúdos previamente estudados em períodos anteriores são 

muito significativas. Visto que, diante dos objetivos traçados nos roteiros das simulações, 

conforme Anexo7 e 8,esperava-se que os alunos apresentassem essas conexões entre as 

disciplinas.  

Percebemos que apesar de estarem cursando as disciplinas do 4º e 7º períodos, os 

alunos fizeram associações com disciplinas desde o 1º período para resolução dos cenários.  

Podemos assim afirmar, que diante de um planejamento curricular estruturado e um roteiro de 

simulação bem elaborado, o método de simulação realística favorece as associações entre 

diferentes disciplinas. 

 

 

5.4 A DESCOBERTA DO ALUNO AUTÔNOMO: O MONITOR COMO ELEMENTO 

INTEGRADOR PARA A DISCIPLINA 

 

 

Podemos traçar como outro destaque relevante acerca da inserção do método de 

simulação no currículo de graduação da enfermagem, a efetiva participação dos monitores 

neste processo.  No decorrer da graduação, existem situações que podem incentivar o futuro 

enfermeiro para o ensino, como por exemplo, a participação como monitor de disciplinas,  

conforme o relato a seguir:  

 Monitor 02: “(...) Eu me sinto de alguma forma colaborando também com o 

crescimento dos colegas, porque a gente tem que estudar os temas, vir pra cá, ensaiar, 

e quando a simulação funciona, a gente também sente isso: que bacana eles 

entenderam ou eles erraram ...mas faz parte e no final acho que é um ganho pra todo 

mundo (...)” 

Analisando a descrição dos monitores, percebemos que a experiência vivenciada tem 

trazido uma contribuição contínua para sua formação, principalmente porque insere este aluno 

não só na atividade dentro da cena, mas também na construção de roteiros, e discussões mais 

aprofundadas como “debriefing”.  Vejamos a seguir o relato do monitor analisando as 

repercussões de sua participação: 

 Monitor 01: “(...) Eu achei muito importante, construtivo e válido pra quem é 

acadêmico. Porque você começa a agregar tudo que você estudou em uma cena só. E 

como aluna me ajuda a crescer também no dia a dia aqui na faculdade. Então, estar em 

paralelo com as atividades de monitoria tem sido bem enriquecedor (...) Porque tudo 
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que você vivenciou ali, você não vai esquecer mais. Talvez, você estudando no 

caderno, cansado, tudo mais, talvez na hora você até consiga fazer, mas você acaba 

esquecendo. Agora, tudo que você vivenciou você não vai mais esquecer (...)” 

Destacamos que o estudante que realmente assumi o papel de monitor consegue 

agregar reais benefícios que irão contribuir tanto para sua trajetória acadêmica, como 

posteriormente, no campo de trabalho. Neste contexto, destacamos que o monitor torna-se   

um aluno dedicado, questionador, atuante e pró-ativo. Ao aprofundar suas buscas pessoais por 

conhecimento, compartilha saberes com seus colegas, exercendo sua liderança e sua 

autonomia. 

Ressaltamos que por meio de sua teoria da Ação Comunicativa, Habermas procura  

proporcionar a autonomia, a emancipação do homem, de uma possível situação escravizadora, 

propondo a este um resgate da condição de um ser plural, que nasce em uma comunidade 

linguística e organiza as relações com seus semelhantes não na perspectiva de sua 

subjetividade, mas de uma intersubjetividade compartilhada. A idéia de um sujeito autônomo 

é aquele que apreende com a realidade, e aproxima-se de questões que inquietam os 

indivíduos em sua volta, ou seja, ele torna-se participativo e ativo em sua sociedade. 

(HABERMAS, 2002). 

Segundo o Regulamento de Monitoria da Escola de Ciências da Saúde, da 

UNIGRANRIO, (Anexo 5), a monitoria tem como finalidade a iniciação à docência e, como 

objetivo geral, contribuir para a melhoria do ensino de graduação, promovendo a cooperação 

acadêmica entre alunos e docentes. 

Diante do exposto, foram escolhidos três (03) alunos do décimo período e um (01) 

aluno do sexto período, conforme edital de monitoria 2016.1 (Anexo 4). As vagas de 

monitoria na unidade de caso estudada são ofertadas no início de cada semestre letivo, 

podendo o aluno permanecer como monitor por um ou, no máximo, dois semestres.  

O processo de seleção de monitoria ocorre através de livre inscrição na secretaria de 

graduação escolar, com exigência do candidato ter cursado a disciplina com desempenho 

superior a 7,0 (sete) e realizar entrevista com o professor da disciplina, conforme regulamento 

de monitoria (Anexo 05). Ressaltamos que a utilização dos monitores para efetiva 

participação como atores no processo de simulação realística aproxima o aluno da 

metodologia e corrobora para a fidelização da cultura da simulação realística na unidade do 

caso estudada. 

Destacamos que a constante interação entre docentes enfermeiros e estudantes, 

decorrente do processo de monitoria acadêmica, proporcionou um entendimento mútuo 
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focado no objetivo de agregar qualidade ao processo de ensino aprendizagem. Essa 

cooperação entre os participantes favorece a uma Ação Comunicativa, visto que a interação é 

a base de solução para o problema da coordenação que surge quando diferentes atores 

envolvidos no processo comunicativo estabelecem alternativas para um plano de ação 

conjunta. (HABERMAS, 1989) 

Sobre este aspecto, observando o empenho e entusiasmo dos monitores na construção 

e participação nas simulações previstas para este estudo, encontramos relatos significativos 

durante a participação dos mesmos no grupo focal: 

 Monitor 01: “(...)Assim, sou do Centro Acadêmico aqui da Unigranrio. Já fiz alguns 

cursos de emergência por fora, sou apaixonada pela área, todo mundo sabe disso, 

tenho interesse em continuar depois e a gente já tem um projeto, o professor “A” e o 

professor “B” já sabem disso, de levar pra dentro do Centro Acadêmico alguns curso 

que vão envolver também esses temas, com aula prática e até simulação no laboratório 

(...)” 

 Monitor 02: “(...) essa experiência aqui foi muito proveitosa porque a cada dinâmica 

você acaba aprendendo algo diferente, nunca é a mesma coisa, e pra quem está se 

formando agora, esse aprendizado dá um certo conforto e incentivo também pra 

continuar buscando as coisas, enfim.  Tenho interesse também em fazer a Pós de 

Emergência (...)” 

Constatamos que este estudante monitor, participante ativo da estruturação do método 

de simulação, desenvolve liderança pela autonomia adquirida e concedida pelo conhecimento 

do processo ensino-aprendizagem. Esta autonomia amplia neste estudante as buscas acerca de 

sua formação e desenvolver atividades paralelas dentro do âmbito universitário, como 

exemplo: a elaboração de cursos pelo centro acadêmico de enfermagem. Considero o monitor 

como um indivíduo único, singular que forma uma consciência moral dirigida por princípios e 

orienta suas ações pela idéia de autodeterminação. Isso se direciona para o futuro de uma 

sociedade justa e reflexiva. (HABERMAS, 2003). 

Nesta perspectiva, podemos identificar um paralelo entre o aluno monitor com a teoria 

do “Agir Comunicativo” de Habermas. Ao qual define o “Agir Comunicativo”, associado à 

razão comunicativa ou racionalidade intersubjetiva, como um processo no qual o sujeito é ao 

mesmo tempo um iniciador, que domina as situações por meio de suas ações, bem como é o 

produto das tradições as quais vivencia, dos grupos sociais aos quais pertence e dos processos 

de interrelação e comunicação aos quais participa. (HABERMAS, 1989). 
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Habermas (2002) procura superar o problema da racionalidade instrumental, associada 

à prática tecnicista, a partir do desenvolvimento de uma racionalidade intersubjetiva, que é um 

tipo de concepção filosófica centrada na linguagem como instrumento de apropriação do 

entendimento e criação de um consenso. Neste contexto, o método de simulação realística, 

que possui caráter dialógico e preza pela reflexão em grupo, apresenta-se como um caminho 

para a autonomia do estudante.  

Nessa conjuntura, certamente, não podemos desprezar o relato dos estudantes de 

enfermagem apresentados neste capítulo, visto que trazem em seus discursos, associações 

convergentes entre teoria e prática, proporcionados pelo método de simulação incorporado ao 

currículo de graduação desde os primeiros períodos. Deste modo, podemos destacar o fato que 

consideram o método como um fator importante para embasar e qualificar a sua formação. 

Neste contexto podemos afirmar que tanto o grupo focal, que proporcionou uma 

reflexão do grupo acerca da simulação realística na grade curricular do curso de enfermagem, 

quanto o próprio método de simulação realística, que estimulou ampla discussão em grupo 

durante o debrienfig ao final de cada cenário, conduzem os participantes para um momento 

uma ação dialogada, que pode ao longo da grade curricular, favorecer a um processo de “agir 

comunicativo”, destacado por Habermas. 

Sublinhamos que é necessário escolher estratégias metodológicas que sejam orientadas 

por competências e centradas no aluno. Neste contexto, destacamos o Art 9º das DCN/ENF, 

onde afirmam que Curso de Graduação em Enfermagem deve ter um projeto pedagógico, 

construído coletivamente e centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. O ensino baseado 

em simulação proporciona o desenvolvimento de competências e facilita a aprendizagem em 

um ambiente seguro. (TOPPING et al., 2015) 

Neste contexto, a simulação realística como escolha metodológica estimula o 

raciocínio clínico, que é passível de aprendizado e aprimoramento. Sublinhamos que a 

simulação emergiu como uma chave para melhorar a segurança dos pacientes, e inúmeras 

organizações de saúde e educação vêm investindo em centros de simulação de alta fidelidade. 

(DWYER et al., 2015) 

O termo raciocínio clínico é utilizado na literatura científica para designar os 

processos mentais envolvidos no atendimento aos usuários dos sistemas de saúde. O 

raciocínio clínico está presente em todas as ações e decisões assistenciais do enfermeiro: no 

diagnóstico dos fenômenos, na escolha de intervenções apropriadas e na avaliação dos 

resultados obtidos. (CERULLO; CRUZ, 2010) 
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Inferimos, com a discussão deste capítulo, que o ensino baseado em simulação 

realística, pode trazer grandes contribuições para o ensino em Enfermagem, quando 

incorporado ao currículo de graduação de forma sistemática, conforme destacado no quadro a 

seguir: 

 

 CONTRIBUIÇÕES 

01 Auto-reflexão do estudante acerca de sua própria formação. 

02 Aproximação do estudante com as reflexões e reconstruções dos processos 

pedagógicos na formação do enfermeiro. 

03 Aprimoramento do raciocínio clínico. 

04 Aproximação do estudante com o método de ensino e com outras 

metodologias ativas. 

05 Aproximação e resgate de conteúdos abordados em disciplinas de períodos 

anteriores. 

06 Fomentar a participação de monitores e estudantes engajados no processo 

construção do conhecimento e autonomia. 

07 Desenvolvimento interpessoal entre o grupo de estudantes, e destes com os 

professores. 

08 Proporciona mudança de comportamento do estudante no decorrer dos 

períodos de graduação. 

Quadro 17 - Contribuições do método de simulação realística quando incorporado ao 

currículo de graduação em enfermagem: 

 

A partir da apresentação das contribuições apresentadas e relatos de pesquisadores 

sobre o método de simulação realística, vejamos a seguir, o que foi relatado quanto às 

comunicações entre estudantes e professores na construção do conhecimento sob a ótica da 

simulação, no próximo capítulo. 

 

Figura 3 - Foto dos monitores participantes do estudo 
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6 COMUNICAÇÕES INTRÍNSECAS ENTRE ESTUDANTES E DOCENTES NA 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO SOB O PRISMA DA SIMULAÇÃO 

REALÍSTICA 

 

 

As palavras são os suspiros da alma. 

Pitágoras 

 

 

Neste tópico, são analisados e relacionados os dados emergentes nos depoimentos dos 

professores entrevistados e estudantes, que vivenciaram o método simulação realística em 

suas disciplinas. Pretendemos apresentar, na discussão a seguir, expertises do método de 

simulação realística que se relacionaram com a aprendizagem e construção do conhecimento, 

em situações de urgência e emergência vivenciadas no estudo. 

A partir da perspectiva dos alunos no grupo focal pudemos constatar as evidências 

para construirmos as interfaces estabelecidas para a construção do conhecimento em situação 

de urgência e emergência, na ótica da inserção de simulação realística como método de 

ensino. 

Desta forma, reiteramos que a simulação realística ocorreu em dois momentos 

distintos para o contexto deste estudo: para alunos do 4º e 7º períodos de graduação. Em 

ambos os momentos, foram necessários um treinamento, acerca de cada cenário, com os 

monitores da disciplina. Visto que, nos dois roteiros elaborados, os monitores assumiram 

papéis de atores dentro da cena. Neste contexto, apresentaremos a seguir etapas primordiais 

da simulação realística como método de ensino, a saber: o roteiro de simulação, o cenário e o 

debriefing. 

 

 

6.1 ROTEIRO DE SIMULAÇÃO: ELEMENTO CRUCIAL NA CONSTRUÇÃO DO 

MÉTODO 

 

 

Dentro desta ótica, cabe notabilizar a criação do roteiro de simulação, que é o 

instrumento norteador da simulação realística como método de ensino. Salientamos, que a 

Escola de Enfermagem da Unigranrio possui um modelo orientador, institucional, para 
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elaboração do roteiro de simulação realística, (Anexo 6). Este modelo permanece 

disponibilizado todo semestre, para os docentes do curso de enfermagem, no portal acadêmico 

da Universidade. Desta forma, todos os professores que utilizam o método, possuem livre 

acesso ao instrumento.  

Cada professor que se propõe a realizar simulação realística deve criar o seu roteiro 

individual, tendo como base o instrumento institucional. Neste sentido, encontramos relatos 

que demonstram a relevância do roteiro e necessidade em mantê-los atualizados e revisados: 

 Professor 02: “(...) eu acho que a aplicação da simulação realística, ela é excelente no 

processo ensino aprendizagem. Se ela for feita, mas aí repito, se for feito um bom 

roteiro, se for bem conduzido, eu acho que os alunos recebem de uma forma 

fantástica. (...) “Feedback” totalmente positivo. (...)” 

 Professor 03: “(...)Os roteiros, a gente já têm. Hoje a gente trabalha com simulação, 

aíos roteiros já estão todos organizados, os casos já estão escritos, foram casos que 

foram construídos comigo e com dois professores da disciplina e onde a gente aplica 

os mesmos roteiros. E aí, medida que o semestre passa, a gente reavalia se há 

necessidade de mudar o caso, se há necessidade de mexer no roteiro, de recriar, de 

refazer.  Mas a gente trabalha com roteiro (...)” 

Para efeito deste estudo, foi necessário elaborar dois roteiros norteadores, abordando 

as temáticas cardiologia básica e avançada, destinados à simulação com alunos do quarto e 

sétimo período, respectivamente. 

Por conseguinte, destacamos como principais pontos dos roteiros criados: os objetivos; 

a descrição da organização do tempo; a estruturação completa do cenário; a relação de 

material necessário para a simulação; a caracterização dos participantes; a elaboração dos 

pontos críticos e os pontos de virada. Destacamos os quadros a seguir, que demonstram 

algumas etapas importantes para a condução do processo de simulação à partir dos roteiros 

elaborados: 
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Objetivos: Primário: Relacionar os conceitos do Suporte Básico de Vida em Cardiologia, 

referenciados pela AHA – 2015, com a liderança exercida pelo enfermeiro na 

assistência ao paciente que evolui para PCR no ambiente pré hospitalar. 

Secundário: Comunicação da equipe e manejo dos recursos. 

Cenário: Nome do cenário: 

“Bruno Lafaiete Santos” 

Residência da vítima (quarto) - Laboratório de simulação 

Participantes e 

Características: 
ATORES: 

1- Vítima – manequim avançado de simulação. 

2- Motorista da ambulância – trabalha no APH há 10 anos. É estudante 

de graduação em enfermagem. 

3- Popular 1 = Irmã do paciente. Extremamente nervosa e ansiosa. 

4- Popular 2 = Irmão do paciente. Está muito assustado na cena, 

encontra-se abanando a vítima com uma blusa. Solicita intensamente 

para que a equipe de socorro não deixe a vítima morrer. 

VOLUNTÁRIOS:  02 (dois) 

 Enfermeira responsável pela ambulância do SAMU. 

 Téc. Enfermagem do SAMU. 

Descrição do caso para o 

voluntário: 

Vocês fazem parte uma equipe de ambulância do SAMU da prefeitura de Duque 

de Caxias. Sua ambulância é composta por 01 enfermeiro, 01 técnica de 

enfermagem e 01 motorista. Hoje é sexta feira, são 20:00 horas, os termômetros 

marcam 33 ºC  e vocês foram acionados para um atendimento domiciliar, de um 

senhor de 60 anos que apresentou instabilidade hemodinâmica durante uma festa 

de família. Vocês possuem todos os materiais de uma ambulância intermediária. 

O tempo-resposta, desde o acionamento do socorro até a chegada da ambulância 

na casa da vítima, foi de cerca de 15 minutos.  

O acionamento de socorro foi realizado pela irmã da vítima. 

Ao chegar no local do socorro, a cena encontra-se segura. 

Setup inicial do Manequim e 

orientações: 

Paciente encontra-se acamado. Verbalizando,pouco agitado, com desconforto 

respiratório e dor no peito.              

PA: 60x 30 mmhg. 

HAS e diabético. Com outros antecedentes mórbidos e uso irregular de anti-

hipertensivos. 

Paciente mal aderente ao tratamento de HAS (“Captopril” de uso irregular) e 

familiares bons informantes. 

Nº de monitores/atores cena 03  

Tempo de cena 09 minutos e 34 segundos 

Tempo de Debriefing 35 minutos e 30 segundos 

Equipe de gravação, som e 

filmagem 

01 técnico. (Enfermeira do laboratório) + 01 monitor da disciplina (auxiliar). 

Quadro 18 - Etapas do Roteiro de Simulação planejado para o 4º período de graduação. 
Fonte: UNIGRANRIO, 2016. 

 

De acordo com o roteiro elaborado para este grupo de alunos do 4º período, foram 

necessários três (03) monitores, que atuaram como motorista e populares (1 e 2).  Para o dia da 

simulação deste grupo, estavam disponíveis os quatro (04) monitores, sendo um do sexto período 

e três do décimo, conforme já descrito previamente. O roteiro de simulação foi entregue a cada 

monitor com uma semana de antecedência da data de realização da mesma, para que eles 

pudessem se apropriar dos conceitos sobre a simulação proposta.   

Aos monitores, são apresentados, previamente, os roteiros de simulação criados para a 

disciplina. Os monitores participam ativamente como atores no dia planejado para a simulação. 

No dia da atividade, os monitores são orientados a chegar ao laboratório de simulação com cerca 

de uma hora de antecedência, para realizar uma reunião concisa e objetiva sobre o roteiro a ser 



84 

utilizado, organização do cenário, checagem do material solicitado para a simulação realística e se 

necessário, passar por um processo de caracterização. Para a simulação com os alunos do quarto 

período, o treinamento com os monitores e passagem do roteiro ocorreu com dois dias de 

antecedência e também na data da atividade. 

A simulação planejada para o grupo de alunos do 4º período trouxe a perspectiva de 

enfretamento de um problema no nível de atendimento pré hospitalar em cardiologia básica. Após 

acolhimento do grupo no laboratório, duas alunas foram convidadas a serem voluntárias para 

realização da cena.  

Para o grupo de alunos do sétimo período, o roteiro de simulação elaborado abordava um 

contexto mais complexo. Os voluntários deviam prestar assistência a um paciente grave, em um 

cenário de emergência hospitalar, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 
Objetivos Primário: Assistir ao paciente SCA/IAM, que evolui para PCR no ambiente 

hospitalar. Secundário: Comunicação da equipe e manejo dos recursos. 

Cenário: Nome do cenário: 

“SR. MICHAEL 

UBIRATAN” 

Unidade de Emergência de Hospital de hospital secundário. (laboratório de 

simulação) 

Participantes e 

características: 
ATORES:  

1- Paciente: Manequim avançado de simulação. 

2- Médico – Residente (R1), trabalha no hospital há 2 meses. Possui pouca 

experiência em Emergência. 

3- Tec. Enfermagem 1- trabalha na emergência há 05 anos e faz faculdade de 

enfermagem – está no último período. 

4- Tec. Enfermagem 2- trabalha na emergência há 02 anos e esta cursando os 

primeiros períodos de faculdade de enfermagem. 

VOLUTÁRIOS:  02 (dois) 

 Enfermeiro 1 – Recém contratado pelo hospital para atuar na no setor de 

emergência. 

 Enfermeiro 2 – Recém contratado pelo hospital para atuar na no setor de 

emergência. 

Descrição do caso para o 

voluntário: 

Vocês são duas enfermeiras, que trabalham em uma Grande Emergência (Pronto 

Socorro) de um hospital secundário. Neste momento, vocês são acionadas pela 

equipe técnica de enfermagem para avaliar um paciente, com cerca de 50 anos de 

idade, advogado, trazido por familiares e que acabou de dar entrada no setor. O 

mesmo apresenta-se com dor no peito e desconforto respiratório. O médico esta 

presente no hospital e pode ser acionado em qualquer momento.   

Setup inicial do Manequim e 

orientações: 

Ritmo sinusal, com supra desnivelamento do segmento ST de parede inferior, 

FC:110 bpm, SpO2 90%, Ausculta limpa, PA: 90 x 60 mmhg, sudoreico, pálido, 

Glasgow: 15. (paciente inicia a cena falando e queixando-se de dor no peito). 

HAS. Sem outros antecedentes mórbidos e uso irregular de anti-hipertensivos. 

Paciente mal aderente ao tratamento de HAS e bom informante 

Nº de monitores/atores cena 03 

Tempo de cena 16 minutos e 20 segundos 

Tempo de Debriefing 40 minutos e 10 segundos 

Equipe de gravação, som e 

filmagem 

01 técnico. (Enfermeira do laboratório) + 01 monitor da disciplina (auxiliar). 

Quadro 19 - Etapas do Roteiro de Simulação planejado para o 7º período de graduação. 
Fonte: UNIGRANRIO, 2016. 
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Os monitores desta simulação foram os mesmos da anterior e também receberam o 

roteiro com uma semana de antecedência. Um deles atuou como médico e dois atuaram como 

técnicos de enfermagem dentro do caso proposto. 

O desenvolvimento de preparação de práticas em um centro de simulação, perpassa 

por vários elementos básicos, sendo o roteiro de simulação um elemento crucial para que a 

simulação possa ser detalhada e venha replicar fielmente a realidade, e todos os componentes 

envolvidos neste processo estejam  alinhados. (MARTINS, 2014) 

O treinamento com os monitores e passagem do roteiro foi realizado no laboratório de 

simulação no dia anterior, e também no dia da simulação, onde nos reunimos com cerca de 

uma hora de antecedência, para os últimos ajustes e montagem do cenário.  Este roteiro, por 

ser mais elaborado, necessitou de muita atenção e ensaio com os monitores, devido à 

possibilidade de muitos pontos de virada dentro da cena.   

 

 

6.2 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS REALÍSTICOS 

 

 

Podemos afirmar que a atividade de simulação realística é uma forma segura de expor 

o estudante a uma situação de risco controlado. Nesse âmbito, como proposto no método 

implementado neste estudo, antes de iniciarmos a cena os voluntários são apresentados ao 

cenário e aos materiais disponíveis para condução e resolução do caso.  

Destaca-se que o cenário deve ser o mais fidedigno possível com o caso proposto no 

roteiro, trazendo assim, o aluno para o mais próximo da realidade a ser vivenciada. Para o 

estudo, a sala de simulação foi adaptada para os cenários de grande emergência hospitalar e 

ambiente domiciliar. Ressalta-se que laboratório é composto por um ambiente espaçoso, que 

comporta cerca de quarenta (40) alunos sentados em anfiteatro em forma de arquibancada. 

Aos voluntários, deve ser sempre perguntado se existe no cenário, algum material ou 

dispositivo desconhecido, e caso exista, cabe ao professor apresentar e sanar qualquer dúvida. 

Após esta etapa, os envolvidos recebem a descrição do caso no roteiro, que é lido pelo 

professor. Sendo assim, quando se inicia a cena, os voluntários sabem exatamente qual é o 

contexto e qual responsabilidade técnica e profissional devem desempenhar. 

O laboratório possui um sistema de áudio e som, e é válido ressaltar que a cena é 

gravada por profissional do laboratório ou por monitores, e a filmagem pode ser utilizada, a 

critério do professor, durante a condução do debriefing. Para esta pesquisa, as filmagens das 
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cenas de simulação foram gravadas pela enfermeira contratada pela instituição que gerencia o 

laboratório de simulação.  

Destacamos que uma das funções desta profissional é o agendamento do laboratório de 

simulação, através do RAP (requisição de aula prática – Anexo 9). Cabe aos professores 

enviar a solicitação de RAP com cerca de duas semanas de antecedência, descrevendo a data, 

o horário e o material necessário à simulação. 

Cabe destacar que esta profissional é uma ex aluna, graduada pela instituição de 

ensino estudada, e desde a graduação já participava dos processos iniciais de implementação 

de simulação realística como aluna de enfermagem. Além desta profissional, o laboratório de 

simulação realística conta com a participação de um grupo de três (3) monitores, alunos de 

graduação do 4º ao último ano de graduação, que auxiliam a enfermeira nos processos de 

organização do laboratório. 

Torna-se relevante afirmar que para a condução do método de simulação realística no 

curso de Enfermagem da Unigranrio, os voluntários são separados dos demais 

alunos/estudantes do grupo e aguardam a orientação do professor/facilitador para o início da 

cena. A turma é direcionada ao espaço de arquibancada do anfiteatro do laboratório de  

simulação para acompanhar a cena. 

A sala do laboratório de simulação é dividida por um vidro falso, um espelho 

unidirecional, de modo que os alunos voluntários desempenhem a cena sem a interferência do 

grupo, que fica na arquibancada do anfiteatro. Desta forma, o grupo de alunos que assisti a 

cena pode observar toda movimentação e comportamento dos voluntários durante a ação 

simulada. O objetivo deste artifício é dar maior fidelidade e realismo à cena, fazendo com que 

os voluntários se concentrem ao máximo no caso e utilizem o cenário de modo realístico.   

Destacamos como foco importante para o método de simulação realística ter sucesso, 

o fato do voluntário agir naturalmente, como se estivesse no ambiente elaborado no cenário, e 

sem uma platéia assistindo-o. Neste contexto é possível analisar o comportamento do 

voluntário dentro de cenário. O relato a seguir, demonstra esta percepção por um dos 

estudantes: 

Aluno A6: “(...) Isso mesmo. Foi muito natural. Eu acho que elas esqueceram mesmo 

com tinha platéia ali. Acho que a cena estava bem real também, com os outros personagens, 

os monitores, acho que deu uma impressão legal (...)” 

Percebemos que essa associação com a realidade já se inicia em laboratório com 

estímulos à observação da cena, avaliação do comportamento dos colegas voluntários, 
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indagação e buscas de respostas à situação problema elaborada no roteiro, assim como  

aprofundamento da temática durante o debriefing. 

Ainda cabe salientar, e fica claro na descrição a seguir, que o método de simulação 

realística implementado na unidade estudada, não possui por objetivo substituir o campo de 

prática do aluno de graduação pela atividade em laboratório. Mas, proporcionar mais 

segurança e preparo na inserção deste estudante em suas atividades de campo. Um dos 

depoentes sinalizou para esta perspectiva acerca da proposta do método, quando registra: 

 Professor 06: “(...)Na verdade a simulação aqui é mais uma preparação para 

consolidar o campo, não é? Em nenhum momento desde quando a gente, aliás, esse 

era um dos maiores medos que a gente até tinha também. Mas desde que a gente 

implementou simulação aqui nunca foi trocado uma coisa por outra. O que a gente vê 

bastante é: a gente faz, sabendo mais ou menos o campo que a gente vai.  O professor 

já sabe, já tenta elaborar o quê os alunos vão ver ao longo do ensino clinico ou do 

estágio supervisionado e simulam situações para que dê mais segurança para o aluno 

atuar. Mas a simulação não troca atividade prática de campo não(...)” 

 

 

6.3 INTERFACES EDUCATIVAS: ENFERMEIROS DOCENTES E ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO 

 

 

Entendendo que tenho como objeto deste estudo a construção intersubjetiva, de 

professores e estudantes, na promoção do método de simulação realística na área de urgência 

e emergência, vejamos o que relataram enfermeiros docentes e estudantes de graduação de 

enfermagem com relação à aprendizagem e vivências práticas na perspectiva da inserção de 

simulação realística como método de ensino. Vamos apresentar a seguir alguns relatos de 

professores que evidenciaram o motivo pelo qual escolheram utilizar simulação realística na 

sua prática docente: 

 Professor 02: “(...) Porque eu acho que a simulação é interessante do ponto de vista de 

se trazer a realidade para o aluno (...) É por isso, assim.  Acho que é muito próximo da 

realidade. O tipo de disciplina que eu dou a simulação realística favorece muito, 

porque são disciplinas que são teóricas e práticas (...) Eu hoje uso várias metodologias 

ativas.  Mas, eu escolhi a simulação por maior afinidade. (...)” 
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 Professor 04: “(...) você aliar o método a uma estratégia educacional que eu 

acreditava que poderia ser diferente quando a gente pensa em metodologias ativas de 

ensino. Então, aliar o que eu vi na outra universidade, funcionando, e uma inquietação 

para melhorar o ensino, principalmente no curso de enfermagem, isso foram dois 

motivadores importantes para que a simulação ganhasse corpo do desenvolvimento do 

trabalho enquanto docente. (...)” 

 Professor 05: “(...) Eu acho que é um método que produz muita discussão, produz 

afeto ali na relação e é uma prévia da prática (...)” 

 Professor 06: “(...) Porque a gente vê que as disciplinas mais assistenciais, vamos 

pensar assim, a gente acaba lançando mais o uso da simulação. Até porque mesmo, o 

aluno, esta tendo maior desenvolvimento tanto de habilidade, mas também da questão 

da comunicação, e de resolução de problemas, não é? (...)Como o relato do aluno, o 

retorno do aluno era muito proveitoso, isso é bacana (...) também numa questão minha 

de valor, de entender que essa metodologia para o aluno é melhor, e como o aluno já 

devolvia isso para a gente, que ele meio que atestava que o que a gente estava fazendo 

era bacana, meio que a gente, meio que eu tentei investir nesta área, que tem dado 

certo, tem sido bacana. (...)” 

 Professor 07: “(...) Facilita muito, muito o processo de compreensão do aluno quanto 

ao conteúdo teórico passado. E hoje, depois de estar lecionando há algum tempo essas 

disciplinas com foco em emergência, tanto pra enfermagem, como para outros cursos, 

vejo que a utilização do método está mais fácil (...)” 

Nestes depoimentos, percebemos uma preocupação deste grupo de docentes, em 

proporcionar a construção do conhecimento, partindo de uma aproximação com a futura 

realidade profissional dos estudantes de graduação. 

A simulação parece ser o caminho para esta manifestação. Observamos nos 

depoimentos discutidos, que os docentes apresentam em suas falas percepções importantes 

relacionadas à simulação como método de ensino, a saber: “era uma inquietação para 

melhorar o ensino”, “ é uma prévia da prática”,  “facilita muito o processo de compreensão “, 

“é muito próximo da realidade”. 

À medida que o docente toma consciência da relevância do método de simulação 

realística no processo de ensino aprendizagem e troca essa experiência com o estudante, e se 

coloca não como um transmissor de conhecimentos, mas como um facilitador, valorizando a 

participação do grupo na conjuntura do método, a aprendizagem tende a se tornar 
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significativa. Dentro deste contexto, vejamos o relato dos estudantes quanto à participação do 

grupo nas simulações propostas neste estudo: 

 Aluno A11: “(...) Acho também interessante porque ela aproxima a gente do professor 

ali e aquela possibilidade de discutir o assunto fora da sala de aula, discutir os erros 

mesmo e até o que deu certo também, faz com que a gente veja o caminho certo. É 

uma possibilidade também do professor botar a mão na massa depois junto com a 

gente e corrigir (...) mostrar os materiais, tem dispositivo pra emergência que tem que 

manusear mesmo, não tem jeito (...)” 

 Aluno A3: “(...) O caso da simulação que a gente fez foi bem focado no que a gente 

discutiu em sala. (...) As meninas foram realmente bem, acho que conseguiram prestar 

um atendimento de qualidade, acho que quase não teve erro grave, e isso faz a gente 

pensar que... poderíamos ser uma de nós ali com aquele desempenho também (...)” 

 Aluno A14:“(...) É importante pra saber distribuir cada tarefa, onde cada um vai ficar, 

uma pessoa pra cada função. Por exemplo, ali no simulado, cada uma assumiu uma 

função, uma foi pra via aérea, outra pra massagem, o motorista arrumou os materiais, 

a prancha ...foi tudo muito....orquestrado. Então, essa imagem fica gravada na cabeça 

mesmo (...)” 

 Aluno A10: “(...) Talvez você esqueça da leitura, do livro, mas da imagem não. Acho 

que a no caso, a cena foi bem real também, os atores deram uma realidade bem 

expressiva e isso obviamente nos traz á tona pra refletir como será lá na frente, quando 

estivermos com uma vítima de verdade... a equipe dos monitores com o uniforme 

também estava dentro da realidade (...)” 

 Aluno A23: “(...) Assim, sobre a sincronia de quem já trabalha com essa parte de PCR 

é tudo muito rápido... eles já têm essa interação. Aqui é diferente. Aqui a gente sabia 

as técnicas, mas aquele “médico ausente” durante a simulação (...) eu sei que pode ser 

assim durante a PCR, um pedindo ajuda, e ou familiar gritando ao mesmo tempo (...)” 

Refletindo sobre os relatos descritos pelos alunos, pensamos que este movimento 

proporcionado pela simulação realística, de trazer a realidade para o aluno, possibilita 

reflexões e interesses sobre a futura atividade profissional.  E ainda, proporciona um ambiente 

seguro e controlado, onde o estudante pode repetir, por diversas vezes, a sua prática. 

Destaca-se que a conexão entre os participantes deste estudo aponta para a formação 

de um profissional reflexivo e competente para atuar na assistência ao cliente na área da 

saúde. Nessa conjuntura, certamente não podemos desprezar as comunicações e associações 

convergentes entre docentes e estudantes acerca do processo de ensino-aprendizagem 
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vivenciado pela experiência da simulação realística. Sobre este aspecto, encontramos as 

seguintes repercussões: 

 Aluno A5: “(...) Eu acho que uma oportunidade também de aprender porque a gente 

acabou discutindo muita coisa depois né....no “briefing” final,  e pro grupo acabou 

servindo como aprendizado também (...) a questão do erro, de discutir o erro pra não 

acontecer mais é sempre válido (...) 

 Professor 03: “(...) Porque antes da simulação eles falam: “Deus que me livre ter que 

fazer estágio em psiquiatria.” Depois que passa pela simulação eles tem aquele desejo: 

eu quero ir!(...)” 

 Aluno A8: “(...)Tirando por mim. Como me coloca mais em prática, eu consigo 

entender mais e agir mais. Principalmente quando me coloco neste tipo de ambiente. 

Eu consigo aprender melhor quando estou ali, do que quando tem que estudar apenas a 

parte teórica. É claro que tem que aprender a teórica. Mas, a prática e a teoria quando 

se coloca em laboratório, juntando tudo, são bem melhor (...)” 

 Professor 02:“(...)Os alunos eles realmente acham que estão no cenário. Eles 

esquecem totalmente que aquilo ali é uma simulação, eles inclusive cometem erros 

como se estivessem na frente do paciente, não é? Então eu acho que para o ensino 

aprendizagem é um “plus” a mais(...)” 

 Professor 06:  “(...)Eu vejo dois aprendizados: um aprendizado um pouco mais 

instrumental(...) De exame, de examinar, de fazer coisas, mas também uma questão de 

postura, e é bacana porque às vezes você vê esse aluno no campo de prática com a 

gente, esse aluno que está aí no 9º, 10º período e você vê que o aluno deu uma 

melhora. (...) Ele acaba sendo mais cooperativo com o colega, acho que também tem 

essa, tem essa situação também, tem essa repercussão também. (...)Já consigo ver que 

aquilo ali esta me ajudando. Já entro com mais tranqüilidade do que se fosse 

antes(...)acho que é estudo pra gente aprofundar, mas eu acho que como um todo a 

gente começa a perceber aonde, onde o aluno da Unigranrio têm ido. (...) Assim... O 

aluno hoje se forma, já tem dois que saíram da graduação e foram para o mestrado 

direto, isso numa universidade privada... (...)Outro que a gente tem muito um índice de 

aprovação muito grande é residência.  (...)tem aluno fazendo residência hoje em 

lugares que a gente nunca entrou.(...)ah é por conta da simulação? Talvez, porque usa 

a metodologia ativa como um todo, mas a simulação estimulou. (...)Então assim, eu 

acho que a simulação ela contribuiu muito mais pra dar uma crítica, um senso crítico 

que no passado a gente não tinha (...)” 
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6.4 O ERRO: A OPORTUNIDADE DE REFORÇO DA APRENDIZAGEM 

 

 

Ainda dentro da concepção de discussão do processo de ensino-aprendizagem 

vivenciado pela experiência da simulação realística entre docentes e estudantes, um ponto que 

vale destaque e relevância é a reflexão sobre o “erro”, proporcionado pelo método. Em 

simulação, sempre que o aluno voluntário se propõe a desenvolver a solução do cenário, é 

esperado que algum tipo de “erro” seja cometido. É esperado também, que a falha cometida 

pelo voluntário seja percebida pelo restante do grupo que assisti a cena.  

Essas questões referentes aos possíveis “erros” e “acertos” do voluntário, dentro da 

metodologia da simulação realística, devem ser conduzidas pelo professor facilitador durante 

a etapa do “debriefing”. Cabe ressaltar, que é função do facilitador, conduzir o processo de 

discussão do “erro” de forma a fortificar a união do grupo de alunos presentes e jamais 

transformar este acontecimento em momento constrangedor para o aluno voluntário. 

Desta forma, a teoria da Ação Comunicativa representa um discurso que pressupõe a 

interação, ou seja, a participação de indivíduos que se comunicam em situação de simetria. 

Estando relacionada com o processo de comunicação que visa o entendimento mútuo, pois 

somente uma argumentação em forma de discurso permite o acordo de indivíduos quanto à 

validade das proposições ou à legitimidade das normas. (GONÇAVES, 1999). 

Ressaltamos que o possível “erro” cometido servirá para solidificar a construção do 

conhecimento do grupo de alunos que vivencia a experiência do “debriefing”.  Estas 

percepções, no que se refere à reflexão sobre os “erros” cometidos pelos alunos voluntários 

que participaram das simulações deste estudo, aparecem claramente nos depoimentos a 

seguir: 

 Aluno A12: “(...) Eu acho que traz mesmo uma vivência mais realística. Eu não tenho 

uma vivência em nada ainda. Eu não atuo na área. E aqui é que como se me botassem 

em prática, para saber qual atitude devo tomar. E aqui também é o lugar de saber o que 

eu errei e o que devo acertar (...)” 

 Aluno A13: “(...) Até porque, quando a gente está só tendo aula (teórica), a gente está 

ali e se a gente errar o senhor vai sinalizar que a gente errou. E na prática não. Só eram 

duas (alunas), e elas tinham que saber o que tinha que fazer. Da mesma forma se a 

gente estiver na rua, atendendo uma parada cardíaca, a gente vai ter que saber o quê 

fazer (...)” 
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 Aluno A14: “(...) Bem fico pensando. Qual o ponto que talvez eu pudesse esquecer. 

No caso, aquela massagem que durou cerca de dez minutos e durante uns cinco ela 

não revezou... (...) até a gente viu isso depois na discussão...lá em grupo(...) Acho que 

tudo traz um complemento a mais é favorável. As situações de simulação trazem... ou 

melhor preenchem uma lacuna que é colocar alguns erros em discussão, algumas 

situações de conflito, então faz a gente pensar (...)” 

 Aluno A8: “(...) é mais o medo de errar mesmo. Todo mundo tem medo de crítica. 

Mas, às vezes, ver esse erro e chamar a atenção pra tal coisa, vale à pena.” 

Ao analisarmos o comportamento dos estudantes voluntários que participaram da 

simulação do 4º período, podemos afirmar que os principais erros cometidos na assistência ao 

suporte básico de vida em cardiologia foram: atraso no uso do DEA (desfibrilador externo 

automático) e manejo inadequado da bolsa ventilatória. 

Neste contexto, ao analisarmos o comportamento dos estudantes voluntários, que 

participaram da simulação do 7º período, podemos afirmar que os principais erros cometidos 

na assistência ao suporte avançado de vida em cardiologia foram: dificuldade na interpretação 

do eletrocardiograma; ritmo inadequado de massagem torácica; dificuldade de localização do 

centro de osso externo; manejo inadequado da bolsa ventilatória durante a reanimação, 

dificuldade na escolha e no tempo de administração das drogas durante a reanimação 

cardíaca. 

Destaca-se que a fase do debriefing represent ao momento de discussão em grupo, 

aprofundamento da temática do caso e reflexão sobre o comportamento do voluntário na cena. 

Ressaltamos que o ambiente deve ser livre de qualquer pré julgamento ou coibição por parte 

do professor, que deve ocupar um papel de facilitador do processo.  

Neste contexto, os estudantes devem ser estimulados ao diálogo e estar confortáveis 

em expor suas indagações, e o possível “erro” cometido durante a resolução do cenário, surge 

como forma de ampliar o conhecimento e fortificar o grupo de alunos.  

 

 

6.5 “DEBRIEFING”: CONSENSO FINAL 

 

 

Ressaltamos que o momento do debriefing é norteado por uma Ação Comunicativa, 

visto que proporciona o entendimento e a solidez do grupo. Uma ação comunicativa direciona 

para uma forma de ação social, em que os participantes se envolvem em igualdade de 
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condições para expressar ou para produzir opiniões pessoais, sem qualquer coerção, e decidir, 

pelo princípio do melhor argumento, ações que visam determinar a sua vida social.  

(MACHADO; LEITÃO; FUX, 2005) 

Neste contexto, a etapa do debriefing busca o entendimento mútuo e as soluções de 

problemas reais, elaborados em cada cenário. O estudante e o docente devem estar propensos 

a se distanciar de sua realidade para considerar outros ângulos, de forma a construir um 

entendimento e uma interação mútua. Esse direcionamento para outro ângulo compreende a 

capacidade de estar aberto a questionamentos e críticas, como ocorre na contextualização do 

“erro” durante debriefing, discutido anteriormente, apontando para um “agir comunicativo”. 

O debriefing deve ser orientado pelos objetivos estabelecidos pela atividade proposta e 

sua estrutura deve possibilitar a abordagem de diferentes aspectos do processo, levando o 

participante a refletir sobre seu próprio desempenho. (QUILICI et al., 2012).  

Segundo Martins e colaboradores (2014) o debriefing identifica-se com uma estratégia 

que permite a revisão de uma experiência simulada, na qual os participantes exploram, 

analisam e sintetizam os seus processos de ação, de pensamento e estado emocional, assim 

como outras informações que possam direcionar a sua performance em situações reais. 

Neste contexto, a etapa do debriefing, dentro do método de simulação realística, deve 

possuir objetivos direcionados a: estimular o compartilhamento de idéias e diferentes 

possibilidades de abordagem acerca da resolução do cenário, assim como a auto-reflexão. 

Outro ponto relevante é possibilidade de discussão acerca das habilidades específicas, como: 

tomada de decisão, comunicação e colaboração. Ressaltamos ainda, que o objetivo final deve 

ser pautado na reflexão e mudança de comportamento do estudante. 

Sublinhamos, que para a ambientalização do grupo durante a etapa dodebriefing, deve-

se saudar os participantes e estabelecer critérios informativos acerca do tempo programado 

para etapa. O professor facilitador possui papel crucial na condução do processo, devendo 

criar um ambiente seguro, livre de coerção e críticas negativas, estimulando a reflexão do 

grupo, garantindo que todos os participantes se manifestem, evitando também que um aluno 

dominante queira monopolizar a discussão. 

Pare este estudo, seguimos a seguinte estratégia: programamos os debriefing 

realizados para o tempo de 30 minutos. Organizamos a condução desta etapa em três (03) 

momentos: descrição, discussão e conclusão. 

Na fase da descrição sugerimos que os alunos voluntários descrevessem, 

detalhadamente, todos os momentos ocorridos no cenário, que durou um tempo médio de 12 

minutos. Ressaltamos, que nesta fase não deve haver julgamento dos erros e acertos, ocorre 
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apenas a descrição dos fatos. É nesta fase que também passamos o vídeo da cena filmada para 

revisão das práticas. 

Posteriormente, evoluímos para a fase da discussão, onde o professor facilitador, autor 

deste estudo, buscou retratar, junto com o todo o grupo, os pontos positivos das ações 

realizadas pelos voluntários. O levantamento dos pontos positivos inicialmente, é uma 

estratégia com vistas motivar e parabenizar os voluntários pela ação realizada. Em sequência, 

foram fomentados na discussão, os pontos negativos da ação, ou seja, os erros foram 

contextualizados e o grupo foi incentivado a trazer soluções para a questão central do cenário. 

Para finalizar, passamos para a etapa da conclusão, onde aprofundamos, em discussão 

conjunta, os principais questionamentos levantados na etapa anterior, revendo conceitos 

acerca da temática da urgência e emergência.   

O fechamento do debriefing foi entregue ao grupo de alunos como um produto final, 

ou seja, foi informado se eles conseguiram, após todas as etapas do método, alcançar 

inteiramente ou parcialmente, os objetivos traçados no roteiro de simulação elaborado. 

Neste contexto, sobre as simulações propostas neste estudo, podemos afirmar que 

tanto os alunos do 4º período, quanto os alunos do 7º período, alcançaram apenas 

parcialmente os objetivos do roteiro. Em conjunto, chegamos a um consenso de que seria 

necessário maior aprofundamento nos conceitos emergenciais da assistência de enfermagem 

discutidos durante o debriefing.   

Constatamos que o debriefing, etapa final do método de simulação realística, possui 

ampla aproximação com a teoria da Ação Comunicativa de Habermas, pois se direciona como 

um método dialógico, onde o estudante é estimulado a apresentar voz ativa. O instrumento 

para essa interação social na busca do conhecimento é o diálogo. Sendo a aprendizagem 

centrada no aluno e não no professor, sendo este último um simples facilitador do processo de 

aprendizagem.  

Destacamos que entendimento mútuo, provindo do “agir comunicativo”, é um 

importante facilitador das coordenações e ações para que ocorra uma integração. No “agir 

comunicativo” ocorre um espaço de diálogo, em grupo, em que se discute e reflete em 

conjunto sobre quais devem ser os melhores caminhos a serem buscados por um conjunto de 

indivíduos. 

Nesta perspectiva, a ação comunicativa e o agir comunicativo se distinguem das 

interações de tipo estratégico porque todos os participantes buscam fins esclarecedores, com o 

objetivo de chegar a um acordo, a um entendimento, que sirva de base a uma coordenação 

concentrada nos planos de ação individuais. (HABERMAS, 1987) 
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Ao apresentar neste capítulo as nuances da aplicabilidade da simulação realística como 

método de ensino, reiteramos contribuições relevantes do método para o ensino de graduação 

em enfermagem, conforme apresentado no quadro seguir: 

 

 CONTRIBUIÇÕES 

01 Favorece uma aprendizagem focada no problema e no cliente. 

02 Promove um ambiente seguro e controlado, com possibilidade de repetições 

sucessivas. 

03 Promove desenvolvimento habilidades psicomotoras e clínicas. 

04 Promove aumento de confiança para tomada de decisões. 

05 Promove o auto conhecimento do estudante. 

06 Promove o desenvolvimento interpessoal e união do grupo. 

07 Promove reflexão acerca do comportamento e atitude. 

08 Favorece o compartilhar de experiências entre o grupo. 

09 Estimulao diálogo em grupo na busca do conhecimento. 

Quadro 20 - Contribuições da aplicabilidade do método: 

 

Concluímos, que a partir dos relatos de professores e estudantes, a opção pela 

metodologia da simulação realística, dentre tantos métodos ativos, se concretizou como um 

dos possíveis direcionamentos satisfatórios para o que se pretende atingir na formação de 

graduação de enfermagem, visto a importância de um profissional crítico sobre suas ações 

assistenciais.  

Desta forma, enquanto educadores, somos solidários às preocupações dos docentes 

enfermeiros deste estudo quanto à expectativa de encontrar meios viáveis para melhorar a 

qualidade do seu ensino. 

Neste sentido, torna-se relevante para este estudo apresentar a trajetória do método de 

simulação realística dentro da unidade de caso estudada. Vejamos agora o que os docentes 

sinalizaram sobre sua própria percepção em relação ao desenvolvimento do método. 
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Figura 4 - Fotos do debriefing – etapa final do método de simulação 

 

 
 

Figura 5 - Fotos das simulações realizadas no estudo 

Disciplina: Enfermagem na Emergência Hospitalar -7º período 

 
Disciplina: Urgência e Emergência Pré Hospitalar -4º período 
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7 DA TRAJETÓRIA AO LEGADO DODESENVOLVIMENTO DO MÉTODO DE 

SIMULAÇÃO REALÍSTICA: RAZÃO COMUNICATIVA/DESENVOLVIMENTO 

DA PRÁXIS EMANCIPATÓRIA 

 

 

"Nada acontece por acaso. Não existe a sorte. 

Há um significado por detrás de cada pequeno ato. 

Talvez não possa ser visto com clareza imediatamente, 

mas sê-lo-á antes que se passe muito tempo." 

Richard Bach 

 

 

Pretendemos revelar, na discussão a seguir, as concepções de implementação do 

método de simulação realística e suas contingências na construção do conhecimento e 

orientação da aprendizagem na unidade de caso estudada. 

A aproximação com os enfermeiros docentes para fins deste estudo, possibilitou que 

nuances acerca da efetivação do ensino de enfermagem com base no método de simulação 

realística, fossem reveladas. Nesse contexto, a inserção da simulação realística como método 

de ensino, não aconteceu por acaso. 

 

 

7.1 ETAPAS PERCORRIDAS 

 

 

Destacamos, que transformações foram necessárias, no processo educacional na 

Escola de Enfermagem da Unigranrio, para a forma de transmissão e assimilação do 

conhecimento, pudesse se aproximar de possíveis metodologias ativas, dentre elas a 

simulação realística.  

Vejamos o que disseram, os enfermeiros docentes, quando solicitados a falar sobre as 

etapas percorridas pela instituição, para estruturação e implementação do método: 

 Professor 06:“(...) Em 2008, 2009 ficava muito a cargo de cada professor, né... Fazia, 

na verdade era muito mais uma aproximação. Na verdade era mais uma tentativa de 

dar um dinamismo na aula, de tentar fazer alguma atividade, criava um caso, criava 

um cenário, alguma coisa (...)” 
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 Professor 04:“(...) lá antes de 2012, fazendo em condições talvez adversas, por não ter 

ainda um centro de simulação adequado, e improvisando em relação a cenário, o que 

pode, ou o que poderia ter sido, o que poderia ser usado no cenário (...)” 

Percebemos que um grupo de professores de enfermagem, já desenvolvia técnicas 

pedagógicas com objetivo de proporcionar certo dinamismo às aulas teóricas. Porém, de 

forma isolada ou pouco estruturada, e vinham buscando aproximação com a temática do 

ensino baseado em simulação. Destaca-se o fato que o grupo de professores que tinham 

interesse na área de simulação e apresentavam iniciativa para os primeiros passos do processo 

de efetivação do método, eram docentes que lecionavam disciplinas da área emergência e 

paciente crítico, conforme exposto nos relatos a seguir: 

 Professor 01:“(...) acho que compromisso do grupo que conduziu o processo, eu vi 

um grupo muito focado e de certa forma acho que o corpo de professores também 

acreditou nisso (...)” 

 Professor 04:“(...) Primeiro foi um momento de docentes que tinham um interesse 

pela área, não é? Que na minha percepção começou com um grupo da “urgência e 

emergência” (...)” 

 Professor 05:“(...) Eu lembro que alguns professores é..... por interesse individual na 

instituição já tinham começado a trabalhar ou a pensar em trabalhar com isso.  Acho 

que foi um pouco desse interesse desses professores com o método (...)” 

 Professor 06: “(...) mas isso era muito destacado em iniciativa de cada disciplina, aqui 

na Unigranrio, quem fazia isso era “urgência e emergência pré” e “paciente crítico” 

(...)” 

Salientamos que o curso de graduação em enfermagem, desde 2011, vinha discutindo, 

há alguns semestres, a inserção de metodologias ativas no planejamento de ensino, 

objetivando avanços em novas propostas pedagógicas. Torna-se relevante destacar que no 

início do ano de 2012, a Unigranrio contratou, para fazer parte da coordenação do centro de 

ciências da saúde, uma profissional que possuía expertise em simulação realística. No mesmo 

período, associado a este fato, enfatiza-se que professores do curso de graduação de 

enfermagem, ligados ao Núcleo Docente Estruturante (NDE), iniciam a participação em 

cursos e congressos direcionados á área de simulação realística. Vejamos o que disseram os 

enfermeiros docentes com relação a este período: 

 Professor 02:“(...) Primeiro isso foi trazido pela coordenação, por professores que 

estavam (...) e o tema era um tema de interesse de um dos coordenadores.  Isto foi 

discutido com o NDE (Núcleo Docente Estruturante) e começou a ser implementado 
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de uma forma bastante simples, sendo primeiro um curso para os professores e depois 

isso foi efetivamente institucionalizado(...) Foi trazida uma pessoa também, é...para 

coordenação junto à diretoria da escola de ciências da saúde, que possuía afinidade 

com a questão da simulação (...)” 

 Professor 03: “(...) Primeiro, por uma vivência individual de alguns membros NDE 

(Núcleo Docente Estruturante) da coordenação do curso. Depois, os professores que 

tiveram contato com a técnica, com a metodologia e que vieram depois, 

gradativamente, apresentando, primeiro com uma proposta nova de trabalho, 

compartilhamento de saberes, e que depois isso foi meio que se tornando uma 

proposta institucional (...)” 

 Professor 06:“(...) A faculdade começa a se movimentar pra isso (...) Associado ao 

retorno de um dos nossos professores de enfermagem também, adepto ao método (...) 

Eu lembro que eu fui uma vez num evento lá na USP, lá de São Paulo, que a faculdade 

até pagou pra mim que se falava sobre isso (...)” 

Neste contexto, em 2012, foram dados os primeiros passos para o planejamento e 

implementação da simulação realística como metodologia de ensino, e contemplou a criação 

de um “grupo inicial de trabalho”. Salientamos que o grupo foi composto por quatro (04) 

professores do próprio curso de graduação em enfermagem e desde sua formação, recebiam 

orientações por membros do Núcleo Docente Estruturante. Evidencia-se que estes docentes já 

demonstraram interesse em discutir metodologia ativa de ensino, e reuniram-se para planejar 

estratégias e propostas de incorporar ao modelo de pedagógico vigente, o método de 

simulação realística. 

Cabe ressaltar, que os docentes deste grupo inicial de trabalho, já se aproximavam e 

desenvolviam técnicas de simulação, atuando como instrutores de cursos de imersão, como o 

PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support); o ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses), o 

CEPAP (Centro de Ensino e Aperfeiçoamento no Atendimento Pré-Hospitalar do CBMERJ) 

ou como coordenadores de pós graduação lato-sensu na própria universidade, estimulando a 

utilização do método entre os docentes. 

Neste ínterim, no início do semestre letivo 2012, este grupo de trabalho reuniu-se com 

membros do NDE, a fim de traçar a melhor estratégia para iniciar a efetivação do método. O 

interesse pessoal de um grupo de professores em desenvolver a metodologia, foi o critério 

inicial para a escolha das disciplinas, que serviriam como piloto para a execução da simulação 

realística em seus planos de ensino. 
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Naquele momento, foram identificadas quatro (04) disciplinas, em períodos letivos 

diferentes, com potencial para iniciar o processo de simulação. Dois (02) professores, do 

primeiro período, aplicaram o método na disciplina Processo de Cuidar I, na aula de entrevista 

ao paciente. Outros dois (02) professores da disciplina Urgência e Emergência Pré-Hospitalar, 

referente ao quarto período, aplicaram na temática de suporte básico de vida em cardiologia. 

No sexto período, na disciplina de Gerenciamento em Enfermagem, na aula de gerenciamento 

de conflitos e liderança, outros dois (02) professores aderiram ao método. Complementando 

este momento inicial, outros três (03) professores que lecionam a disciplina Sistematização da 

Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico, referente ao sétimo período, na temática que 

envolvia suporte ao paciente traumatizado, iniciaram o processo. 

Foi um movimento desafiador para o grupo inicial de trabalho, a apresentação e 

disseminação do método de simulação realística ao grupo de docentes da escola de 

enfermagem. Visto que, a grande maioria dos docentes não conhecia o método ou o conhecia 

parcialmente, ou seja, sem a rigorosidade que as das etapas do processo de simulação 

necessitam para se solidificar como método de ensino. Somado-se a este fato, ainda não 

possuíamos um laboratório de simulação estruturado na universidade. 

Cabe acentuar, que ainda no ano de 2012, foi fundamental manter a busca pela 

sensibilização do corpo docente, para iniciar o processo de ampliação em utilização de 

metodologias ativas de ensino no currículo de enfermagem.  A estratégia utilizada pelo NDE 

para alcançar tal finalidade, foi a realização de oficinas, palestras e debates internos entre 

grupos de professores que possuíam aproximação pela temática, assim como a realização de 

oficinas e reuniões pedagógicas para a construção de instrumentos orientadores para a prática 

da simulação realística. Surge então, o modelo de roteiro de simulação utilizado pelos 

docentes de enfermagem. Dentre os depoimentos dos professores, encontramos os relatos a 

seguir, que marcam este momento destacado: 

 Professor 01:“(...) Comecei a procurar artigos, procurar na internet. Comecei a buscar 

algumas coisas em outras universidades. Mas, principalmente, trocando com os 

colegas aqui professores (...)” 

 Professor 03:“(...) o primeiro contato que eu tive com a simulação aqui na Unigranrio, 

ele foi simplesmente como uma troca de saber, uma oficina que a gente fez com os 

alunos de último período, é... os alunos de sétimo e oitavo na época que o currículo era 

de 4 anos (...)” 

 Professor 04:“(...) a gente se apropriou da metodologia e fizemos primeiras reuniões 

com esse grupo pequeno ainda, lá em 2012 e depois, posteriormente a isso, a gente 
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começa a trazer outras pessoas ainda de forma aleatória ou não aleatória, mas 

voluntárias  (...) para inserir o método em disciplinas que não fossem vinculadas ao 

grupo da urgência e emergência, porque o grupo de urgência e emergência já fazia 

(...)” 

 Professor 06: (...) Lembro que a gente pegou essa ficha e roteiro deu uma melhorada 

porque a galera lá tinha muita teoria, mas não tinha prática (...) Em 2011, 2012 a 

faculdade, com essa galera que vem de fora, com uma certa expertise também, vem 

pra cá. Só que antes de construir o laboratório aquela coisa toda, todo janeiro a gente 

tinha algumas oficinas de capacitação de docentes.  E numa dessas oficinas, a gente 

começou a fazer simulação (...) Então, com essas oficinas e com essa criação desses 

instrumentos eu acho que deu uma impulsionada aqui na faculdade (...) 

 Professor 07:“(...) Se não me engano duas capacitações de colegas mesmo que 

trouxeram um modelo. As capacitações de início de ano, sempre aconteciam ali em 

janeiro ou fevereiro, e aí foram algumas aproximações com o método, que de fato eu 

não conhecia efetivamente, ou seja, não conhecia as etapas todas: elaboração do 

roteiro, pensar nos casos, filmagem, debriefing, etc. E foi bem esclarecedor(...) Aí, 

com o tempo, a gente foi aprimorando essa parte que é de simulação, não é, com muita 

troca entre os professores(...)” 

Ainda dentro da perspectiva de sensibilização do corpo docente, destacamos que nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2013, ocorreu a primeira oficina de capacitação docente 

oferecida pela Escola de Enfermagem, com vistas a discutir, com os professores interessados, 

o método de simulação realística. A atividade abrangeu um considerável número de docentes 

da escola e foi organizada pelo grupo de trabalho inicial, composto pelos mesmos quatro (04) 

docentes que iniciaram o processo de implementação do método.   

A oficina ocorreu no “Laboratório de Vivências” e foi planejada em dois turnos, onde 

pela manhã o método de simulação foi contextualizado em uma discussão ampliada entre os 

docentes, abrangendo os seguintes pontos: etapas do método de ensino, roteiro de simulação, 

desenvolvimento do método na escola de enfermagem e relato de experiências exitosas dos 

professores que utilizaram o método no ano de 2012 na escola de enfermagem.  

Em um segundo momento, no turno da tarde, os professores foram divididos em suas 

áreas de atuação e convidados a elaborar um roteiro de simulação e, posteriormente, 

apresentá-los para uma discussão de suas etapas entre o grupo. Neste contexto, foram 

elaborados quatro (04) roteiros, envolvendo as áreas de: saúde da mulher, saúde da criança, 

saúde mental e paciente crítico. Um dos roteiros, o que envolvia a temática saúde da mulher, 
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foi escolhido entre os docentes para sua execução no final da oficina. Após a realização da 

simulação, que contou com uma professora voluntária para executar a cena, ocorreu a 

condução do debriefing pelo grupo de docentes que escreveu o roteiro. Posteriormente, os 

professores do grupo de trabalho inicial, conduziram um debate acerca da atividade 

desenvolvida. 

Destaca-se que este tipo de atividade colaborou para aproximação e envolvimento dos 

docentes presentes com o método de ensino, assim como uniformização e aprimoramento do 

roteiro de simulação, instrumento próprio da escola de enfermagem. Nesta perspectiva, os 

professores passaram a ter mais autonomia e motivação para incorporar a simulação realística 

em suas disciplinas. 

Como evidência ao estímulo proporcionado pela primeira oficina de capacitação 

docente, podemos destacar que no início do ano letivo de 2013, a disciplina de Sistematização 

da Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico, do sétimo período, foi toda redesenhada. 

Seu planejamento foi adequado para que todos os temas da disciplina envolvessem o método 

de ensino baseado em simulação. 

Neste contexto, foram elaborados para a disciplina cinco cenários de simulação 

realística, seguindo o roteiro de simulação criado pelos professores, abordando as seguintes 

temáticas: Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, Suporte Avançado de Vida no Trauma, 

Assistência de Enfermagem no Choque Hipovolêmico, Assistência de Enfermagem em 

Neurointensivismo e Ventilação Mecânica. Destaca-se que a disciplina envolvia cerca de 

cinco (05) docentes, que ministravam a disciplina em turnos e campus diferentes. 

Ressalva-se que ainda em 2013, ocorreu uma reorganização do Laboratório de 

Vivências, deixando-o mais adequado para elaboração de cenários práticos ao método. Neste 

contexto, também ocorreu à obtenção de novos manequins e câmera de vídeo. Destaca-se 

também, o início do envolvimento de monitores na construção das cenas e organização de 

cenários, assim como, o treinamento dos técnicos do laboratório, para a aproximação com 

metodologia de simulação. 

Nesta perspectiva, destacamos que outro fator importante nesta fase, foi o 

envolvimento da administração superior da universidade para garantir investimentos 

financeiros necessários com vistas ao desenvolvimento da simulação realística como 

metodologia de ensino. A aproximação do NDE da Escola de Enfermagem e da coordenação 

da Escola de Ciências da Saúde ao grupo gestor da Universidade, foi uma etapa fundamental 

para a promoção e institucionalização do método. Podemos constatar esse fato pelo relato dos 

professores a seguir: 
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 Professor 04: “(...) Ai depois teve um segundo movimento, talvez a segunda etapa, 

que foi quando isso começou a ter uma força na instituição, a própria gestão superior 

entendeu que precisava fazer melhores investimentos (...) de realmente investir na 

estrutura para se fazer uma condição mais favorável, que era muito adversa em relação 

principalmente a materiais. (...) Havia uma necessidade realmente de melhorar a 

estrutura. Que é o que a gente já conseguiu, melhorar muito (...) melhorou muito. 

Agora, a gente está falando em 2016, já está bem! Muito mais azeitado (...)” 

 Professor 06: “(...) juntamente com a diretora adjunta da época, ela vem também com 

uma expertise desta metodologia e a administração superior começa a se sensibilizar 

(...)” 

Para a efetivação e desenvolvimento de novas competências entre os professores e 

propagação de novos métodos de ensino, foi necessário uma constante discussão interna entre 

os docentes. Nesta ótica, a Unigranrio, promoveu no mês de janeiro de 2014, a segunda 

capacitação docente, sendo esta, oferecida pela Coordenação da Escola de Ciências da Saúde. 

Cabe ressaltar que a universidade concede gozo de férias para a grande maioria dos 

professores da Escola de Ciências da Saúde no mês de julho. Sendo assim, no mês de janeiro 

ocorre o retorno da grande maioria dos docentes do recesso escolar de fim de ano. 

Geralmente, o semestre letivo ocorre no início do mês de fevereiro. Desta forma, o mês de 

janeiro tem sido utilizado para a promoção interna de debates e discussões. 

A segunda capacitação possuiu um caráter interdisciplinar, pois foi oferecida não só 

para os professores da escola de enfermagem, mas para todos os docentes Escola de Ciências 

da Saúde e contou com um grande número de professores. O objetivo da oficina foi 

apromoção e contextualização acerca de possíveis metodologias ativas de ensino, que 

poderiam ser incorporadas como estratégias metodológicas futuras.  

Dentre as metodologias apresentadas e discutidas, destacamos: dramatização, mapa 

conceitual, problematização, método do caso, método de projetos e simulação realística. 

Destaca-se o fato que a simulação realística como método de ensino, já vinha sendo discutida 

e trabalhada pela Escola de Enfermagem com antecedência, desde 2012, conforme destacado 

no relato a seguir: 

 Professor 06: “(...)Então acho que a simulação ela acaba, acho que ela acaba sendo, 

ela acaba entrando num contexto maior, macro na universidade, de aproximar as 

metodologias ativas, acho que a simulação foi, acho que no curso de enfermagem a 

simulação foi um grande “bum”, acho que a simulação trouxe as outras metodologias 

ativas. Elas vieram a rebote(...)” 
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Após a divulgação e discussão acerca de possíveis métodos ativos de ensino entre os 

docentes, a Coordenação da Escola de Ciências da Saúde, exige que no início do semestre 

letivo de 2014, cada Escola realize a reformulação dos planos de ensino de cada disciplina,  

direcionando que as mesmas deveriam conter em torno de 30% de metodologias ativas de 

ensino. Podemos afirmar que um dos principais fatores desta exigência foi alinhar o 

planejamento dos cursos às Diretrizes Curriculares Nacionais. No contexto do curso de 

Enfermagem, como já apresentado neste estudo, as Diretrizes direcionaram as competências 

necessárias à formação profissional.  

Essa exigência resultou em um grande movimento de trabalho no mês de janeiro de 

2014 entre os docentes.  Destaca-se que a experiência proporcionou uma ampla discussão e 

integração entre o grupo de professores naquele período. Salienta-se que a cada professor 

ficou decidido à escolha pelo método de maior afinidade. Destaca-se ainda o fato que os 

planos de ensino poderiam envolver mais de uma metodologia ativa dentro da porcentagem 

exigida. 

Percebemos que a exigência institucional de forma impositiva a todos os professores 

da Escola de Ciências da Saúde, pela incorporação de métodos ativos aos planos de ensino, 

gerou certo desconforto interno. Certamente, uma única experiência de discussão 

proporcionada pela oficina de capacitação, não tenha sido o suficiente para instrumentalizar 

de forma igualitária e satisfatória todos os docentes. Muitos professores conheciam apenas 

parcialmente alguns métodos e necessitaram buscar, por conta própria, uma capacitação mais 

específica, ainda naquele semestre.  

Reiteramos, que o grupo de docentes da Escola de Enfermagem percebeu a demanda 

institucional pela incorporação de novos métodos, de forma menos traumática. Visto que já se 

discutia a inserção de métodos ativos há alguns semestres e a implementação da simulação 

realística encontrava-se em processo de consolidação, tornando a reconstrução dos planos de 

ensino uma atividade mais confortável. 

A partir do início do primeiro semestre 2014, a solidificação da simulação realística 

começa a ocorrer não somente para o grupo de docentes do Curso de Enfermagem, mas para 

todos os professores que possuíam identificação com o método. Uma constatação desse fato é 

que ainda em 2014, ocorre a inauguração do laboratório de simulação realística da Escola de 

Ciências da Saúde. 

Destaca-se que este espaço encontra-se em conformidade com o exposto por Quilici e 

colaboradores (2012), quando afirmam que as salas de simulação realística podem ser 

semelhantes a uma sala de emergência, com possibilidade de ser transformada conforme a 
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necessidade. Além disso, devem possuir sistema de câmera e áudio, além de vidros 

unilaterais, sala de observação e sala de controle. A relevância deste momento é retrada na 

fala de um dos docentes:  

 Professor 05: “(...) A construção do laboratório foi importante (...) O laboratório 

contribuiu muito. Eu acho uma coisa que é bem bacana assim do laboratório: ele já 

tem lá o material para você usar... Então já tem a câmera, já tem a televisão, já tem o 

isolamento acústico, porque se não tivesse... (...) Porque imagina você ter que levar 

uma câmera, para depois ter que arrumar o projetor... Não ia fazer o método com 

qualidade... Não ia! Como todo ele, o processo todo dele não ia conseguir fazer. (...)” 

A efetivação do laboratório foi uma conquista de todos os docentes que acreditavam 

no potencial da simulação como método de ensino. Foi possível, a partir daquele momento, 

iniciar um processo de conformação interna para o uso do espaço, com agendamento 

antecipado pelos docentes. Assim como, a sistematização de monitores disponíveis para 

organização dos materiais previamente solicitados pelos professores e coordenação do 

procedimento de filmagem do cenário planejado. 

O triunfo pela aquisição do laboratório proporcionou maior engajamento da 

Coordenação da Escola de Ciências da Saúde em pleitear junto ao grupo gestor da 

universidade, a aquisição de novos materiais e manequins de simulação de baixa, média e alta 

fidelidade. De acordo com Silveira e Robazzi (2011), manequins de simulação humana de 

baixa fidelidade são simuladores estáticos, de baixo custo ou partes anatômicas, tais como 

braços para punções intravenosas e pelves para cateterismo vesical.  

Segundo Vieira e Carveni (2010), média fidelidade são manequins que fornecem 

respostas aos estímulos feitos por estudantes por meio de diversos sons fisiológicos e alta 

fidelidade apresentam emissão de sons e ruídos, além de movimentos oculares e respiratórios, 

que possibilitam a monitorização de pressão arterial, pulsação e eletrocardiograma e, ainda, 

simulam respostas a medicamentos.  

Dando continuidade ao processo de discussão e consolidação interna sobre a utilização 

de metodologias ativas de ensino, a Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Grande 

Rio promoveu em julho de 2014, antes do início das férias da maioria dos docentes, a “I 

Mostra de Vivências em Metodologias Ativas”  

O evento objetivou apresentar e discutir as experiências dos professores que adotaram 

metodologias ativas no primeiro semestre daquele ano e intensificar reflexões que poderiam 

conduzir para as ferramentas de aprendizagem e novas práticas pedagógicas. 
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Cabe salientar que o evento contou com a presença do reitor e coordenadores de outras 

Escolas. A apresentação dos resultados ocorreu através da exposição de banners custeados 

pela própria Universidade. Neste contexto, destacamos à atenção da Escola de Ciências da 

Saúde em envolver a comunidade acadêmica em torno do novo direcionamento institucional: 

a adesão de metodologias ativas. 

Em janeiro 2015, a Escola de Ciências da Saúde promove uma segunda exigência 

institucional ao seu grupo de professores: reestruturar os planos de ensino de todas as 

disciplinas, tendo como base o referencial da Taxonomia de Bloom, para a construção de 

objetivos educacionais e competências.  

Benjamim Bloom foi professor da Universidade de Chicago, concebeu uma taxonomia 

dos objetivos educacionais e liderou um grupo, na década de 1950, formado pela American 

Psychological Association para criar uma classificação de objetivos de processos 

educacionais.  A Taxonomia de Bloom original refere-se ao trabalho intitulado "Taxonomia 

de Objetivos Educacionais - Domínio Cognitivo" que foi o primeiro a ser publicado (1956).  

Em 2001, um grupo de especialistas em educação, liderados por Lori Anderson, sob 

supervisão de David Krathwohl, que participou da Taxionomia original de 1956, propõem 

uma revisão dos pressupostos teóricos da Taxonomia de Bloom. O motivo pelo qual este 

grupo vem trazendo um releitura da proposta original, ocorre devido a novas publicações e  

tecnologias incorporadas ao sistema educacional da atualidade, assim como novas estratégias 

educacionais. Cabe ressaltar que mais de quarenta anos se passaram desde a proposta original 

e informações e avanços tecnológicos ocorreram. Essa nova perspectiva é adotada pela 

unidade de caso pra seu planejamento acadêmico, sendo conhecida como Taxonomia de 

Bloom “revisada”. 

Bloom era favorável da pedagogia estruturada, tecnicista e considerava fundamental 

definir de forma clara, precisa e mensurável o objetivo a ser alcançado ao final de um 

processo ou ação educacional.  No processo de ensino-aprendizagem, a definição dos 

objetivos de aprendizagem e alcance das competências, requer um planejamento direcionado 

à escolha do conteúdo, de atividades, de instrumentos de avaliação, de recursos disponíveis e 

da metodologia.  

Ao refletir acerca dos pressupostos teóricos da Taxonomia de Benjamin S. Bloom e 

seus colaboradores, e buscando aproximação com as tendências pedagógicas brasileiras, 

destaco que esta linha de pensamento possui tendência liberal tecnicista. Conforme expõe 

Libâneo (1992) as teorias de aprendizagem da pedagogia tecnicista enfatizam  que aprender é 

uma questão de modificação do desempenho, visto que os sitemas instrucionais, visam o 
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controle do comportamento individual face os objetivos pre estabelecidos. Na forma como é 

realizada, na unidade do caso estudada, a simulação realística corrobora para o alcance dos 

objetivos educacionais estabelecidos. 

Com a adoção da taxonomia, a Coordenação da Escola de Ciências da Saúde,  afirma 

que busca uma uniformidade de seu planejamento acadêmico. O uso da taxonomia pode 

capacitar um grupo de escolas a refletir semelhanças e diferenças entre os objetivos 

educacionais propostos em seus programas e planejamentos. E assim, melhor compreender a 

relação entre os programas existentes e as modificações que ocorrem nos estudantes a partir 

do planejamento elaborado.  

Esse caráter facilitador do processo educacional traz uma perspectiva de inovação da 

Taxonomia original de Bloom, para a época que foi elaborada. Destaca-se como inovadora, 

pois revelou muitos problemas e dificuldades que durante muito tempo fizeram parte do 

universo dos educadores, professores e especialistas em elaboração de currículos. Diante do 

exposto, destacamos de observação de Bloom e colaboradores (1973, p.21), quando enfatiza 

que: 

 

A natureza relativamente caótica na área de educacional, neste presente momento, e 

a grande ênfase na proficiência de um sistema de crenças, mais de que em 

resultados, na área de educacional, justificam um procedimento de ordenação de 

fenômenos específicos tal como a taxonomia (BLOOM et al., 1973, p.21) 

 

Destacamos que a demanda por uma adequação de planejamento dos planos de ensino, 

à luz da taxonomia de Bloom, proporcionou, mais uma vez, uma ampla discussão interna. 

Apesar de alguns docentes serem favoráveis a nova padronização, salienta-se que a grande 

maioria dos professores demonstrou grande insatisfação pela exigência institucional. 

Ocorrendo, desta forma, uma discussão interna entre o corpo docente apontando para a 

seguinte retórica: no momento em que a Universidade traçava metas para consolidação de 

metodologias ativas e dinâmicas como forma de diversificar a aprendizagem, passou a exigir 

um planejamento de ensino sistemático, baseado em uma taxonomia. 

Para efetivação na nova ordenação institucional, no mês de janeiro de 2015, ocorreram 

diversas capacitações internas com vistas a atender o novo modelo exigido. Portanto, os 

planos de ensino que já encontravam-se com cerca de trinta por cento de inclusão de 

metodologias ativas,  foram  novamente reformulados. Destacamos que o novo movimento 

não trouxe nenhum comprometimento à utilização do método de simulação realística ou de 

outras metodologias ativas. Apenas ratifica o estudo da Unigranrio como um caso específico. 
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7.2 FORMAÇÃO PARA O ENSINO BASEADO EM SIMULAÇÃO: O CASO DA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM UNIGRANRIO 

 

 

Nesta perspectiva, sublinhamos que os docentes da Escola de Enfermagem adeptos ao 

método de simulação, continuaram investindo em capacitações pessoais e discussões internas 

acerca do método. Quando perguntados como tem ocorrido sua formação para o ensino 

baseado em simulação, destacamos os relatos a seguir:  

 Professor 02: “(...) Bem, primeiro eu fiz um curso inicial para aprender as coisas 

básicas do método, de como fazer o roteiro. Eu acho que o debriefing, que é a parte de 

ouro da simulação eu faço até por uma questão de competência nas disciplinas que eu 

dou(...) fiz cursos, fiz uma disciplina para o doutorado também que a gente aplicou a 

simulação na disciplina, então foi importante. A gente levou para uma outra 

universidade a nossa idéia, e filmamos, fizemos uma simulação para a turma que foi 

muito bem recebida.  Então você também ensinar, faz você aprender a fazer. Então a 

gente aplicou isso na disciplina, foi interessante(...)” 

 Professor 03: “(...) as leituras, a participação, a construção junta com os professores.  

É.... é uma formação meio que independente (...)Tenho outras coisas que eu trabalho 

como metodologia ativa também. Mas as participações nos congressos, elas também 

são favoráveis. É uma realidade. Mas, uma ou outra iniciativa que a gente consegue 

ver são discussões bacanas que a gente traz.(...)” 

 Professor 04: “(...) Hoje, o meu doutorado estuda a metodologia ativa, não só 

simulação, então a gente o tempo todo está se mantendo atualizado nesta questão. 

Então, os congressos que tem de simulação eu procuro ir todos os anos (...) Esse ano 

eu vou a outro congresso que fala de tecnologia de comunicação, mas tem um braço 

também da simulação (...)” 

 Professor 05: “(...)então a minha experiência vem em cima justamente com a 

bagagem junto de outros professores aqui da faculdade que dominam o método. Em 

discussões internas e aprendendo com quem já faz aqui(...)” 

 Professor 06: “(...) algumas oficinas a própria universidade fez aqui dentro e a gente 

acabou ora como ouvinte, ora como palestrante. A participação de congressos e cursos 

(...) A gente tem a cada dois anos um congresso sobre simulação em saúde, desde 

2012 que foi a primeira edição até hoje, eu tenho ido em todos e eventos(...)Visita 
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técnica em alguns laboratórios eu consegui ir lá na Universidade de Miami, fui visitar, 

fazer uma visita técnica no laboratório de simulação de Miami (...)” 

 Professor 07: “(...) para facilitar o entendimento foram buscas feitas em artigos, em 

instituições que já haviam trabalhado com o método. Nós temos aqui algumas 

referências dentro da instituição, de professores que dominam o método, e sempre que 

precisei de suprir algumas demanda no início, fui bem recebida. A troca pra 

entendimento foi bacana. As oficinas também (...)” 

Quanto à construção e manutenção do conhecimento, salientamos que o grupo de 

professores entrevistado participa anualmente de diversos tipos de eventos. A média de 

participação destes docentes é de cerca de 3 a 5 eventos por ano, dentre eles: congressos, 

seminários, workshop, dentre outros. Pode-se concluir desta forma, que existe uma 

necessidade desta comunidade em se manter atualizado. Destaca-se ainda o fato que a maioria 

dos docentes prioriza participação em sua área de especialidade. O quadro abaixo destaca esta 

participação: 

 

Professores Entrevistados Nº Eventos Anuais 

Professor 01 2 

Professor 02 1 a 2 

Professor 03 3 a 4 

Professor 04 5 

Professor 05 3 a 4 

Professor 06 4 a 5 

Professor 07 5 a 6 

Quadro 21 - Participação de docentes em eventos: 

 

A Escola de Ciências da Saúde percorreu nos últimos anos um constante processo de 

mudança e renovação, em conseqüência das demandas relatadas. As exigências impostas pelo 

grupo gestor da Universidade remetem à reflexão de que as mudanças em educação 

pressupõem um exercício árduo e trabalhoso ao grupo de docentes envolvidos.  

Salientamos que o método de simulação realística nunca foi imposto a nenhum 

professor da Escola de Enfermagem. Nessa perspectiva da análise, destacamos os fatores 

facilitadores, na percepção dos docentes, no processo de implementação do método de 

simulação realística na Unigranrio. O primeiro fator facilitador que merece destaque é o 
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interesse pessoal e envolvimento do grupo pelo método, conforme podemos constatar a 

seguir: 

 Professor 02: “(...)Eu acho que a faculdade facilitou porque as pessoas que trouxeram 

acreditavam muito na idéia.  E os professores que aderiram, receberam de uma forma 

muito aberta (...)  quem recebeu botou a “coisa” para funcionar.  Então a “coisa” 

aconteceu porque os professores se interessaram pela simulação realística (...)” 

 Professor 04: “(...) facilitador, porque o grupo, éramos 4 ou 5 docentes, tinha muito 

envolvimento com o método.  Então, isso facilitou muito, até porque, é... para se 

propagar com os outros professores, precisava de um envolvimento de um grupo que 

tivesse realmente vontade de aplicação do método (...)” 

 Professor 05: “(...) Acho que primeiro foi o incentivo, acho que mesmo tendo pouco 

material no início, mas a gente sempre teve a mão pra fazer (...)” 

Ressalta-se que um segundo fator facilitador encontrado nos relatos dos professores, 

perpassa pelo envolvimento das coordenações da Escola de Ciências da Saúde e Escola de 

Enfermagem em promover a discussão interna entre os docentes através de treinamentos, 

debates e oficinas sobre a incorporação de metodologias ativas: 

 Professor 03: “(...) teve uma coisa que a Unigranrio, a Escola de Ciências da Saúde 

fez que foi uma Mostra de metodologia ativa (...) ela fez uma amostra pra gente 

compartilhar as nossas experiências que foi aqui um despertar (...) Foi uma coisa 

importante, porque a gente... Eu me sentia muito perdida ainda na simulação... Embora 

eu já tivesse conhecimento, foi minha primeira experiência dentro da disciplina de 

graduação (...) Mas, ai a gente teve uma troca com os professores do curso de 

medicina, eles trouxeram a experiência de que eles já faziam isso há algum tempo, e 

que eles simulavam questões subjetivas, importantes como avaliação ética, tomada de 

decisão(...)” 

 Professor 03: “(...)Mas, foi uma troca que foi favorecendo com que a gente fosse 

buscando mesmo conhecimento e apropriação pra gente trabalhar. Então o que a 

Unigranrio, acho que a primeira Mostra foi um grande facilitador (...)os treinamentos 

que a Unigranrio ofereceu foram bons pra gente conhecer o método.  O roteiro, o 

“script”, ter um método (...)Não é assim que chega lá inventar uma coisa... Você tem 

toda uma estrutura pra fazer(...)” 

 Professor 04: “(...)a escola da ciência da saúde foi também estimulada a usar 

metodologias ativas e vem ao encontro do movimento institucional da utilização das 

metodologias ativas. Por isso, que começou lá em 2013, 2014, um movimento de ser 
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um pilar dentro da Universidade, o uso de metodologias ativas, isso facilitou também 

nos investimentos para a simulação. (...)” 

 Professor 05: “(...)Mas, sem dúvida, as primeiras oficinas facilitaram muito porque 

deram uma direção para o primeiro passo(...)” 

 Professor 07: “(...)Acho que faltava, de fato, uma estruturação de se ter a simulação 

como método de ensino....(...)E isso foi possível quando a gente começou as oficinas 

de discussão, com certeza (...)” 

Ainda na perspectiva de envolvimento da Universidade com vistas ao processo de 

estruturação do método, o terceiro fator facilitador em evidência nos discursos dos professores 

foi: a construção e estruturação do laboratório de simulação. Outro destaque, ainda neste 

contexto, foi a contratação de uma enfermeira para gerenciar os processos internos do 

laboratório: 

 Professor 03: “(...) e no laboratório eles estão separados, eles sofrem menos a 

interferência dos alunos que estão assistindo a cena. O laboratório é um grande 

facilitador. Em Nova Iguaçu, o laboratório está montado, prontinho, bonito (...) a 

enfermeira do Laboratório é que foi apresentar o trabalho. Ela é um grande facilitador 

para a simulação(...)” 

 Professor 04: “(...) Porque hoje o professor, consegue fazer o agendamento e 

consegue já ter estrutura para fazer a marcação das aulas e conseguir tocar o restante 

do processo (...) com a chegada da enfermeira, que veio para organizar, isso facilitou 

muito (....) para a organização do processo foi fundamental(...)” 

 Professor 06: “(...) de compra de material, de equipamento e de adequação do 

ambiente físico, o laboratório(...) e o que foi muito importante também, foi gente ter 

contratado uma enfermeira pra ficar nos laboratórios de prática (...) Acho que essa 

adequação de material, hoje a gente tem simulador ai de última geração, de planta 

física também que é bacana(...)” 

 Professor 07: “(...) Outra coisa foi a construção do laboratório, que também contribui 

(...) o ambiente do laboratório em si, porque o método necessita de um espaço que 

traga realidade, fidelidade pro caso (...)” 

 Professor 06: “(...)essa questão desta contratação de uma enfermeira, que na verdade 

foi uma ex aluna nossa (...) na época ela ficou com a gente nesse início de simulação 

na faculdade, então ela também tem uma expertise bacana(...)” 

Observamos como quarto fator facilitador proeminente nas falas dos docentes, o 

envolvimento de monitores na atividade de simulação realística. Dentro desta perspectiva, 
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cabe ressaltar que esta iniciativa aponta para dois relevantes processos: dispensa a contratação 

de atores profissionais, que necessitariam de vultosos custos financeiros e envolve o aluno 

monitor no processo de ensino aprendizagem. Neste contexto, destacamos o relato da 

Monitora 03, do décimo período de graduação, que participou do grupo focal com o grupo de 

alunos do sétimo período, e fala dos professores: 

 Monitora 03: “(...) Assim, na época, era tudo muito novo. Eram as primeiras 

simulações, era tudo muito estranho. Com o tempo, tudo foi melhorando. E, agora está 

tudo muito tranqüilo. Eu esqueci que tinha câmera, que tinha gente do outro lado do 

vidro. Mas assim, eu estava atuando como técnica de enfermagem (durante a 

simulação), as minhas competências serão realmente diferentes das que eu terei como 

enfermeira. Foi positivo (...)” 

 Professor 05: “(...) Porque com o laboratório estruturado não só fisicamente com 

recursos, mas com facilidade de agendamento, organizado por monitores e com a 

enfermeira, isso foi muito positivo (...)” 

 Professor 06: “(...) Desde da época que  a gente começou lá, 2010, 2011 e ela como 

monitora da disciplina, ela participou de todo esse processo (...)” 

 Professor 06: “(...) E a disponibilidade de monitoria (...) Porque a gente tem monitor, 

esse aluno quando ele está com conosco, professor, esse aluno acaba sendo ali a 

vítima, o paciente, ele acaba sendo o ator (...) os alunos dos períodos mais pra frente, 

os caras já incorporaram a simulação. Então, quando eles vêm ser nosso monitor, é 

uma ajuda tremenda. (...)” 

 Professor 07: “(...)O monitor é importante porque não faz parte daquele grupo da 

turma, então dá um caráter de mais realidade cena. Muitas vezes os alunos se 

surpreendem quando vêem o monitor, e muitas vezes eles nem conhecem aquele 

monitor. Às vezes trago monitor do turno da noite pra fazer simulação de dia e aí, é 

bacana (...)” 

Destacamos que o efetivo engajamento de professores no processo de implementação 

do método, proporcionou um movimento interno de participação dos docentes em eventos 

científicos que envolviam a temática. A partir deste contexto, o incentivo da Universidade a 

esta participação surge como quinto elemento facilitador no processo de consolidação da 

metodologia. Evidencia-se que esta aproximação dos docentes com o método de simulação 

realística, proporcionou também a efetiva produção de pesquisa. Ilustrando esta realidade, 

destacamos os seguintes relatos: 
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 Professor 02:“(...)Apresentei também dois trabalhos em um congresso de simulação, 

sobre o que eu tinha feito da simulação na faculdade, foi em São Paulo(...)” 

 Professor 06: “(...) Uma situação que é importante como positivo é a própria, o 

próprio estímulo da própria direção, da coordenação de estimular a gente pra ir pra 

congresso, de estimular, igual esse que uma vez eu fui e acabou que a Universidade 

restituiu o valor que eu paguei de hospedagem e transporte (...)Até pra fazer esses 

cursos de imersão como o ATCN (...)Depois que a gente começou a usar o método e 

fazer pesquisas e a gente conseguiu divulgar pesquisa lá fora. Então, publicação ou de 

artigo, ou mesmo de evento que a gente vai, ou curso sobre simulação que a gente vai 

fazer, planta física, material e a questão de material humano também (...)” 

 

 

7.3 EDUCANDO O EDUCADOR NO CONTEXTO DO ENSINO BASEADOEM 

SIMULAÇÃO  

 

 

Tendo em vista os mecanismos anteriormente identificados nos depoimentos e 

observações realizadas com os participantes do estudo, acerca das transformações ocorridas 

na Escola de Enfermagem e perspectivas institucionais da Universidade, e consequentemente, 

tendo como um dos pilares a inserção de metodologias ativas, salientamos que as constantes 

mudanças consubstanciaram o processo de solidificação do método de simulação realística na 

instituição pesquisada.  

Cabe salientar, como foi visto na discussão inicial deste capítulo, que o que o primeiro 

passo para fomentar o processo de implementação do método de simulação na Escola de 

Enfermagem da Unigranrio, foi dado por um grupo inicial de professores, da área de Urgência 

e Emergência, que apresentaram grande interesse pela temática.  

Esse interesse inicial gerou um constante processo de aproximação e integração do 

grupo, culminando com uma efetiva busca por mudanças internas no processo metodológico 

institucional. A partir disto, podemos afirmar que toda a proposta inicial do grupo foi 

conduzida por uma abordagem de educação inspirada na Teoria da Ação Comunicativa do 

sociólogo e filósofo Jürgen Habermas.  

Concluímos que este comportamento coletivo, dos enfermeiros docentes, na busca por 

efetiva mudança social, aproxima-se do conceito da Ação Comunicativa de Habermas, que 

defende a libertação dos participantes por meio de um processo permanente de interação 
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mútua, com vistas a construir uma verdade coletivamente elaborada e socialmente aceita. 

(HABERMAS, 1989) 

A simulação que contribui para a efetivação do processo de aprendizagem ativa, crítica 

e reflexiva, decorrente da aproximação da realidade assistencial em enfermagem, favorecendo 

a compreensão da relação entre ação e resultados alcançados na aprendizagem. (TEIXEIRA et 

al., 2015) 

Ressaltamos que o método impõe um constante mecanismo de organização e 

planejamento pela Escola de Enfermagem, e um aperfeiçoamento e aprimoramento contínuo 

por parte dos docentes que o utilizam. Neste contexto, a partir da realidade vivenciada neste 

estudo, apresentamos no quadro a seguir, recomendações para a implementação institucional 

do método de simulação realística: 

 
1 Montar um Grupo Inicial de Trabalho (G.I.T.) com professores que possuem interesse em se 

aprofundar e desenvolver o método na instituição de ensino. 

2 Os professores que fazem parte do G.I.T. devem participar, efetivamente, dos eventos científicos 

que envolvem a temática simulação realística, em nível nacional e internacional. 

3 Os professores que fazem parte do G.I.T. devem realizar cursos de imersão na área de 

simulação, a fim de conhecer e se aprofundar nas etapas do método de ensino. 

4 Os professores que fazem parte do G.I.T. devem realizar visitas técnicas em Centros de 

Simulação e/ou laboratórios de simulação já existentes, em nível nacional e internacional. 

5 Os professores que fazem parte do G.I.T. devem se aproximar das empresas que comercializam 

os equipamentos de alta tecnologia, como manequins computadorizados que reagem aos 

procedimentos realizados, a fim de conhecer e dominar a dinâmica tecnológica e avaliar quais 

são os melhores equipamentos que poderiam se adequar à instituição. 

6 Os professores que fazem parte do G.I.T. devem se associar às instituições/associações que 

fomentam a dinâmica de simulação em âmbito nacional. 

7 Contratação de um profissional, da área de educação, que possua expertise no método de 

simulação realística para amparar o G.I.T. 

8 Sensibilização do corpo docente institucional em relação ao método de simulação.  

8.1-  A melhor forma de sensibilização e aproximação do método com o corpo docente, é 

através de oficinas, palestras e debates internos, assim como reuniões pedagógicas para a 

construção de instrumentos orientadores da prática da simulação realística, como o roteiro de 

simulação.  

8.2- Os professores que fazem parte do G.I.T. devem fomentar e organizar as atividades junto à 

coordenação institucional. 

8.3- Advertimos, que deve ser planejado, anualmente, ao menos um ciclo de atividades com 

vistas a discutir o método de simulação realística com a comunidade acadêmica da instituição.  

9 Sensibilização e envolvimento da administração superior da instituição para garantir 

investimentos financeiros com vistas ao método de simulação realística. 

10 Possuir o próprio Centro de Simulação e/ou laboratório de simulação realística,  contendo 

materiais e manequins de simulação de baixa, média e alta fidelidade. 

Quadro 22 - Recomendações para a implementação institucional do método de simulação 

realística: 



115 

Conforme pode ser percebido no quadro acima, sugerimos que a aquisição de 

materiais e manequins de simulação de baixa, média e alta fidelidade, assim como a possível 

efetivação de um centro de simulação, deva ser a última etapa a ser conquistada. Visto que, 

simular não significa prontamente o domínio da tecnologia, mas sim o domínio do método. 

Neste contexto, sugerimos que o corpo docente esteja sensibilizado e dominando o método, 

para posteriormente conquistar domínio tecnológico. Explicitamos que foi desta forma, que 

conseguimos cultivar uma cultura de ensino baseado em simulação.  

Conforme apresentado neste capítulo, no subitem 8.2, percebemos uma dificuldade em 

relação à formação, capacitação e atualização, com vistas ao método de simulação realística, 

pelo corpo docente institucional da Escola de Enfermagem da Unigranrio.   

É notório que a grande maioria dos docentes, busca investir na formação e atualização 

de suas áreas de especialidades, deixando as atualizações acerca do ensino baseado em 

simulação para um segundo plano. Entendemos e nos solidarizamos com os docentes por 

inferir que é necessário dispendioso investimento financeiro para se manter atualizado em 

múltiplas áreas do conhecimento.    

Neste contexto, ressaltamos mais uma vez, a relevância do Grupo Inicial de Trabalho, 

em buscar constantes atualizações acerca do método e agir como um multiplicador de 

conhecimento dentro da instituição. 

Ao apresentar neste capítulo as particularidades do histórico e efetivação do método de 

simulação realística, no ensino de graduação em enfermagem da universidade estudada, torna-

se relevante destacar os fatores facilitadores deste processo, ou seja, destacamos no quadro a 

seguir, os principais fatores que contribuíram para que a cultura do método fosse disseminada: 

 

 FATORES 

FACILITADORES 

CONTEXTO  

Fator 01 Ponto de Partida Interesse pessoal e motivação do Grupo Inicial de Trabalho.  

Objetivo: sensibilização e encantamento do corpo docente. 

Fator 02 Capacitações 

Internas 

Promoção do método, entre os docentes enfermeiros, através de uma 

periodicidade programada de treinamentos, debates, oficinas e palestras.  

Objetivo: conquista do método pelo corpo docente interessado em fazer de 

simulação em suas atividades docentes. 

Fator 03 A Conquista Estruturação de um Centro de Simulação próprio. 

Objetivo: Cumprir todas as etapas do método com qualidade e efetividade. 

Fator 04 O Gestor Contratação de uma enfermeira para gerenciar os processos administrativos 

internos do laboratório. Visto que, simulação realística engloba: estratégias, 

processos e ferramentas. 

Objetivos: 

Organizar agenda para uso do espaço junto ao corpo docente institucional; 

Manutenção e guarda dos materiais e manequins; 

Previsão e provisão de materiais e manequins; 

Auxiliar no preparo dos cenários de simulação; 

Conduzir os processos de som e filmagem das cenas gravadas durante as 
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 FATORES 

FACILITADORES 

CONTEXTO  

simulações; 

Armazenamento e guarda dos conteúdos gravados; 

Auxiliar o corpo docente na etapa do debriefing. 

Fator 05 O Monitor Efetivar a participação de alunos monitores nos processos de condução do 

método 

Objetivos: 

Disseminar cultura institucional de monitoria; 

Auxiliar o gestor do laboratório de simulação nos processos administrativos; 

Auxiliar o corpo docente nos processos de simulação: organização de 

cenário, exercer a função de “ator” durante as simulações programadas; 

Fator 06 A Pesquisa Envolvimento de docentes e discentes na produção de pesquisa científica na 

área de simulação realística. 

Objetivos: 

Fomentar a produção de pesquisa interna acerca da temática; 

Incentivar o estudante de enfermagem na produção científica; 

Manter efetivas atualizações acerca da temática. 

Quadro 23 - Fatores facilitadores do processo de efetivação do método de simulação 

realística: 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O estudo não se propôs a um caráter conclusivo, principalmente por estar inserido na 

área de Educação, considerando que envolve ações voltadas para a transformação dos sujeitos 

comunicativos – gestores, docentes e estudantes. Estou convicto de que a educação em 

específico na área de Enfermagem, no ensino superior, está repleta de elementos 

transformadoras das práticas de cuidado integradas as suas ações instrumentais e 

comunicativas, envolvendo todos os personagens deste contexto: enfermeiros docentes, 

alunos, monitores, gestores, coordenadores e diretores. Tornando-se, portanto, este estudo, um 

elemento para análise acerca do método de simulação realística na formação do enfermeiro, 

como uma das possibilidades para a construção de um profissional autônomo, com potencial 

para o exercício da crítica e reflexão. 

Apresentamos os principais aspectos que compõem a prática do docente enfermeiro no 

ensino de graduação em enfermagem na instituição estudada, em que está envolvido o método 

de simulação realística em contextos diversos da prática e discutir as implicações do método 

na formação do estudante, construindo seus conhecimentos e estabelecendo uma comunicação 

intersubjetiva na área de urgência e emergência. Destaca-se que identificamos a auto-reflexão 

dos estudantes, submetidos ao método de simulação realística, que encontra-se incorporado ao 

currículo de graduação, como uma das estratégias de ensino e aprendizagem (Capítulo 6: 

Auto-reflexão de estudantes de enfermagem submetidos à metodologia da simulação 

realística). 

Identificamos as interfaces que se estabelecem entre alunos e docentes para a 

construção do processo ensino-aprendizagem, que se aproximaram do conhecimento sobre o 

método de simulação neste estudo (Capítulo 8: Da trajetória ao legado do desenvolvimento do 

método de simulação realística - razão comunicativa/desenvolvimento da práxis 

emancipatória). Discutimos as principais etapas do método de simulação: construção de 

roteiros como elemento crucial para o planejamento do ensino, preparação de cenários 

realísticos para aprendizagem, estruturação de laboratório e debriefing. Relatamos a trajetória 

da implantação do método de simulação na unidade estudada e destacamos recomendações 

para implementação do mesmo em outras instituições (Capítulo 8: Da trajetória ao legado do 

desenvolvimento do método de simulação realística - razão comunicativa/desenvolvimento da 

práxis emancipatória). 
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Neste estudo, que traz a análise da construção e aplicação do método de simulação 

realística integrada as demais metodologias ativas, ressaltamos as orientações oriundas das 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Enfermagem (DCN/ENF), de 2001, que provocou 

mudanças na aérea de saúde, em especial no contexto da formação em saúde. Concordamos, a 

partir destas determinações requeridas no ensino superior, que as metodologias tradicionais, 

abordagem predominante no ensino no país, não contemplam todas as demandas necessárias à 

formação do enfermeiro. Nesta abordagem, o foco está voltado para o professor como o único 

sujeito que detém conhecimento, impossibilitando por vezes, a construção do conhecimento 

de forma coletiva, comunicativa, e de modo intersubjetivo. 

Nessa perspectiva, ocorre como consequência a reforma dos currículos de graduação 

em saúde, onde são inseridas novas tecnologias, com o objetivo fomentar o desafio de 

formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde – SUS. Dentro deste contexto, 

surge a inserção das metodologias ativas, dentre elas, a simulação realística.  

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais destaca-se que o ensino deve ser crítico, 

reflexivo e criativo. Determinam que as atividades teóricas e práticas devem estar presentes 

durante todo o curso. Destaca-se que a implementação das metodologias no processo de 

ensino aprendizagem deve estimular o aluno a refletir sobre sua realidade social e aprenda a 

aprender, estimulando o estudante a inferir sob processo do conhecimento da realidade. 

Reiteram que no processo de ensino aprendizagem, é necessário uma construção de saberes, 

entre alunos e professores, no qual o professor deixa de ser o centro do conhecimento, 

proporcionando autonomia ao estudante. E afirmam que o perfil profissional desejado, é de 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, que possibilite capacitação para atuar em 

todas as áreas de assistência. 

Neste sentido, diante de todas as nuances apresentadas neste estudo, consideramos que 

vale a pena uma reflexão por parte das escolas de enfermagem acerca da possibilidade de 

propor uma imersão sobre a incorporação de metodologias ativas no currículo e dentre elas, a 

simulação realística. Reiteramos, que desta forma conseguiremos uma aproximação com o 

perfil profissional almejado pelas DCN/ENF. 

Consideramos que as intervenções educacionais baseadas em simulação precisam ser 

adaptadas para diferentes contextos. Cada instituição que manifesta o desejo de implementar o 

método deve encontrar a melhor forma de adequá-lo a sua realidade. Visto que, as instituições 

de Ensino Superior em Enfermagem, apesar de buscarem a aproximação com as DCN/ENF, 

possuem características particulares, e nem sempre as experiências exitosas apresentadas 

neste estudo servirão em sua integralidade para outra instituição. 
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Destacamos que a prática docente está permeada por múltiplas facetas que contribuem 

para a obtenção dos resultados esperados: O Plano de Desenvolvimento Institucional e as suas 

características específicas do plano de metas, atitude interdisciplinar do professor enquanto 

elemento formador de profissionais autônomos, assim como a relação entre professor e aluno. 

Porém, ressalta-se que é prioritário haver condições de qualificação e capacitação para o 

desenvolvimento do método de simulação realística pelo corpo docente, e para que o processo 

de ensino-aprendizagem seja efetivo, no que diz respeito à formação do aluno de graduação. 

Com base nesta pesquisa, podemos afirmar que o envolvimento docente, adotando a 

perspectiva de construção do método de simulação realística, atuando como um facilitador no 

cenário de simulação torna-se fundamental para a efetividade do método. Neste contexto, 

salientamos que o corpo docente deve estar ciente da gama de percepções dos alunos e 

adaptar suas abordagens de ensino, para maximizar a aprendizagem dos estudantes 

(LANDEEN et al., 2015). 

Reconhecemos, no decorrer deste estudo, nossa preocupação na formação de futuros 

enfermeiros na perspectiva crítica e reflexiva. Visto que, ao ensinar para o adulto, devemos ter 

uma adequação de conteúdos e considerar o que ele sabe previamente. A troca de saberes, de 

experiências dialogadas, a discussão do erro e de um ambiente seguro, proporcionado pelo 

método de simulação realística, contribui para um aprendizado motivador. Geralmente, na 

aprendizagem baseada em simulação, estamos lidando com a educação direcionada para o 

adulto (FANNING; GABA, 2007). 

Podemos afirmar que a temática da simulação realística é um campo extremamente 

amplo no contexto do ensino de graduação em enfermagem e em pesquisa. Nesta perspectiva, 

destacamos que o Brasil ocupa o segundo lugar em publicações, ficando atrás apenas dos 

EUA e na frente de países com Canadá, Austrália e Reino Unido, e que a grande maioria das 

publicações se direciona para investigações acerca do método simulação comparadas a outros 

métodos, e o ensino baseado em simulação para desenvolver diferentes competências entre os 

estudantes (OLIVEIRA; PRADO; KEMPFER, 2014). 

Neste contexto, destacamos que na comunidade de estudiosos sobre a simulação 

realística no ensino existem iniciativas envolvendo revisões sistemáticas da literatura, comitês 

e cúpulas com o objetivo de identificar um agenda de pesquisa no uso da simulação para a 

aprendizagem. Podemos dizer que ainda há a necessidade de formar grupos de pesquisa 

vinsulados a esta temática (ISSENBERG et al., 2011). 

Percebemos, a partir de nossa vivência com o método de simulação realística neste 

estudo, e das investigações realizadas, que existe uma visão positiva e consolidada dos 
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estudantes sobre a aceitação do método. Ou seja, inferimos que a simulação é aceita no ensino 

de graduação em enfermagem, e por isso precisamos avançar para novas concepções. 

Reconhecemos que ainda existem grandes lacunas a ser investigadas sobre o método, e isso 

nos encaminha para o desenvolvimento de novas abordagens de pesquisa em simulação.  

Nesta perspectiva, ainda temos algumas indagações sobre o método que ousamos 

sugerir aprofundamento futuro, pois não foram contextualizadas neste estudo. Destaco no 

âmbito do debriefing que podemos trazer indagações sobre sua aplicação no ensino e na 

retenção do conhecimento, sobre a aprendizagem propriamente dita integrada as 

especificidades que o método impõe. 

Ao refletirmos sobre o contexto do processo de ensino aprendizado, com utilização do 

método de simulação realística, buscamos conhecer em quais disciplinas a simulação é 

realmente cabível e deve ser aplicada, bem como a sua periodicidade para que possam 

realmente impactar a quem estiver envolvido. 

Ainda no contexto do ensino e aprendizagem em simulação, e refletindo acerca do 

problema de pesquisa elencado neste estudo, destaco que carecemos de uma análise do 

impacto do método de simulação no resultado assistencial no paciente e das habilidades e 

competências adquiridas por este aluno que possui simulação inserida ao currículo desde os 

primeiros períodos. 

Ao analisarmos a expressão dos participantes deste estudo, alunos de graduação em 

enfermagem e enfermeiros docentes destacamos que futuras investigações acerca de suas 

características devam ser aprofundadas, por entendermos que trazem uma relação direta com 

o método, tais como; competências profissionais do docente para realizar simulação realística; 

características cognitivas, emocionais e sociais dos alunos que aderem ao método e as 

características dos alunos que relutam em aderir ao método. 

Outro fator relevante foi a percepção de futuros desafios no contexto do método de 

simulação realística trabalhado na instituição pesquisada. Concluímos, que necessitamos dar 

seguimento no processo de solidificação do método e avançarmos para a questão da 

interdisciplinaridade. 

Neste âmbito, ainda necessitamos fomentar a discussão acerca da elaboração de 

roteiros e cenários que contemplem relações entre duas ou mais disciplinas, ou áreas do 

conhecimento. Assim como, efetivar a participação conjunta de dois ou mais professores, com 

expertises diferentes para conduzir o debrienfing.  

Vislumbramos que esta conquista possa melhorar o processo de aprendizagem, 

estreitando a relação entre professores e alunos. Outro tema desafiador, que encontra-se em 
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profunda discussão na instituição pesquisada, e necessita ser solidificado, é a avaliação 

baseada em competências empregando simulação. 

Afirmamos que a realização de um estudo desta natureza foi de suma importância para 

a unidade de caso estudada, e partir dele, poderemos encontrar subsídios que possam 

contribuir para outras reflexões acerca o ensino de graduação em enfermagem e a formação 

do profissional Enfermeiro. 

Possuímos a consciência de que o estudo e aprofundamento acerca das metodologias 

ativas de ensino, e em especial a simulação e suas interfaces na formação do enfermeiro, 

direcionam para um vasto campo de pesquisa e investigação.  

Concluímos que a busca pela inserção institucional do método de simulação, perpassa 

por enfermeiros docentes ávidos por mudanças, com uma prática docente reflexiva, e 

necessitando do estabelecimento de metas pela instituição de ensino com o incentivo para 

construção de laboratórios e capacitação docente direcionada. 

Consideramos, entretanto, que o grande desafio do método de simulação para o ensino 

de Graduação em Enfermagem, não seja a estruturação de um Centro de Simulação, e sim, o 

domínio do método, com todas as suas nuances, pelo corpo docente institucional. Concluímos 

que o ensino no âmbito da formação do enfermeiro constitui um processo de busca, de 

construção cientifica e de sucessivas críticas e reflexões do conhecimento produzido. 
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APÊNDICE A – Carta de anuência 
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APÊNDICE B – Questionário de caracterização dos alunos 

 

 

 

 

A-IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome/pseudônimo: 

Idade:  

Sexo: 

Período em que está matriculado:   
 

B- FORMAÇÃO E INTERESSE                          

 

1-Possui alguma formação na área de saúde? ( ) não  ( ) Caso sim, descreva a seguir: 

______________________________________________________________________. 

 

2-Já atua como profissional de saúde? ( ) não  ( ) Caso sim, qual área e quanto 

tempo?__________________________________________________________________.    

 

3- Já realizou algum curso na área de urgência e emergência? (  ) não (  ) Caso sim, qual e há 

quanto tempo? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4-Possui interesse em atuar na área de Urgência e Emergência depois de formado? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Questões norteadoras para o grupo focal 

 

 

1-De que forma método de simulação realística pode contribuir para sua aproximação com a 

futura realidade profissional como enfermeiro? 

 

2-De que forma a experiência vivenciada com a simulação pode potencializar sua 

performance frente a uma real situação de PCR (método e conteúdo)? 

 

3-Quais disciplinas e conteúdos relacionados ao tema, contribuíram para a construção do 

conhecimento no atendimento em situação de urgência e emergência? 

 

4-Você acredita que a utilização da simulação realística, como método de ensino, agrega valor 

às atividades de ensino-aprendizagem da disciplina? Poderiam dizer como? 
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APÊNDICE D – Plano de dinâmica para o grupo focal 

 

 

Universidade Federal do Rio De Janeiro - Escola De Enfermagem Anna Nery 

Programa De Pós-Graduação E Pesquisa Em Enfermagem 

Pesquisa:  

Mestrando: Flávio Sampaio David 

_______________________________________________________________ 

 

Instituição: ____________________________________________________________ 

Turma: ___________                 Data: _____________                  Presentes: _______ 

Início: _____________               Término: ___________  

 

Pesquisador/Moderador:  ________________________________________________ 

Monitor/Moderador: ____________________________________________________ 

 

Tema Central: Simulação Realística.  

Objetivo Geral: Explorar e apreender os símbolos e significados de graduandos em 

enfermagem acerca da simulação realística. 

Objetivos Específicos: Espera-se que o grupo de alunos descrevam seu conhecimento, 

expectativas, significados e símbolos acerca da dinâmica de Simulação Realística. Espera-se 

que sejam abordados sobre referente ao tema atrás das questões norteadoras. 

Procedimentos: A turma participará de uma dinâmica com simulação realística prevista 

dentro da grade curricular da Universidade. Serão convidados a participar do grupo focal. 

Aqueles que aceitarem, assinarão o TCLE e serão divididos em grupos focais (de 6 a 10 

alunos).  

Recursos: Data show, quadro branco (para exposição das questões e possíveis explicações), 

caneta para quadro branco, apagador, câmera filmadora, gravador.  

Descrição: A turma será organizada em forma de círculo. O moderador explicará a dinâmica 

ao grupo, expondo os pontos necessários e apresentando as questões norteadoras. É esperado 

que o grupo discuta sobre o tema proposto mediante as questões. Durante a discussão, os 

integrantes poderão fazer perguntas uns para os outros além de poder acrescentar uma 

curiosidade ou algo que ache necessário para abranger o conhecimento da turma.  
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APÊNDICE E – Roteiro de observação 

 

 

Disciplina: _________________________________________________________________ 

Data: _____/____/_____  Horário da disciplina: __________________________________                                                                     

Número de estudantes matriculados na turma: _________________________________ 

Número de estudantes presentes na data da Simulação: __________________________ 

Objetivo da Simulação: ______________________________________________________ 

Objetivo Educacional do Plano de Ensino:_______________________________________ 

Local da simulação: _________________________________________________________ 

Monitores presentes: _________________________________________________________ 

Equipe de filmagem presente: _________________________________________________ 

Hora de chegada para organização do laboratório: _____________________________ 

Caracterização de monitores: _______________________________________________ 

Horário de início da simulação: _______________________________________________ 

Tempo de cena de simulação: ________________. 

Início do Debriefing ________________________. 

Término do Debriefing: _____________________. 

Intercorrência observada: ____________________________________________________ 

Participantes voluntários na simulação (codinome): _______________________________ 

 

Itens alvo da observação: 

01 – Comunicação 

02 – Interesse demonstrado frente à atividade de simulação proposta 

03 – Organização e comportamento frente à situação-problema  

04 – Conhecimento Aplicado frente à situação-problema  

05 - Intercâmbio de idéias entre os participantes 

06 - Promoção da reflexão e analise em grupo 
 

Descrição da observação durante a simulação:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F - Entrevista com os professores 

 

 

A-IDENTIFICAÇÃO data:        /       /                     hora: 

 

Nome/pseudônimo: 

Idade:  

Sexo: 

 

B-FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL: 

 

1. Há quanto tempo atua na docência?  

2. Qual ano de sua formatura? 

3. Há quanto tempo atua como professor desta instituição? 

4. Possui curso de especialização – lato sensu ou Stricto sensu? 

5. Atua como enfermeira fora da instituição? Em qual área? 

6. Participa de eventos científicos na sua área de formação, seminários, congressos? 

Quantas vezes por ano? 

 

  C- PERGUNTAS NORTEADORAS: 

 

1. Na sua percepção, quais foram às etapas percorridas pela instituição para estruturação 

e implementação do método de simulação realística? 

 

2. Na sua percepção, quais foram os fatores facilitadores no processo de implementação 

do método de simulação realística na Unigranrio? 

 

3. Na sua percepção, quais foram às maiores dificuldades/desafio de implementação do 

método de simulação realística na Unigranrio? 

 

4. Porque você escolheu utilizar simulação realística na sua prática docente? 

 

5. Como tem ocorrido sua formação para o ensino baseado em simulação? 

 

6. Como você descreveria o processo de ensino aprendizagem utilizando a simulação 

realística na Unigranrio? 
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APÊNDICE G – Autorização 
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APÊNDICE H – TCLE  

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(De acordo com as normas da Resolução nº 466, do Conselho Nacional de Saúde de 

12/12/2012) 

 

Você está sendo convidada(o) para participar da Pesquisa“O MÉTODO DE 

SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DO ESTUDANTE 

NO ENSINO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM”. Você foi selecionado para a 

pesquisa por ser estudante de graduação em enfermagem, devidamente matriculado no curso, 

e cursando com este autor a disciplina de urgência e emergência pré hospitalar ou 

enfermagem na emergência hospitalar. A qualquer momento você pode desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador, com as disciplinas com as quais estará vinculado ou com a instituição. 

Os objetivos dessa pesquisa são:Identificar como são expressos os interesses (auto-reflexão) 

de estudantes de enfermagem que são submetidos à metodologia da simulação realística; 

Descrever as interfaces estabelecidas pelos estudantes e docentes relacionadas com a 

aprendizagem e vivências práticas para a construção do conhecimento no atendimento em 

situação de urgência e emergência, na perspectiva da inserção de simulação realística como 

método de ensino e Analisar as perspectivas da implementação do método de simulação 

realística para a construção do conhecimento e orientação da aprendizagem do estudante de 

graduação, no cenário de urgência e emergência. 

A pesquisa terá duração de dois anos, com o término previsto para dezembro/2016. 

Sua participação nesta pesquisa, enquanto aluno, consistirá em ser observado durante 

o desenvolvimento da atividade de simulação, responder o questionário de caracterização e 

participar do grupo focal com o pesquisador. Sendo a filmagem parte do processo de 

realização do método de simulação realística, solicitamos autorização para gravar a imagem 

da simulação realística em vídeo para posterior análise conforme necessidade da pesquisa. 

Solicitamos também, autorização para gravar imagem da realização do grupo focal. 

Reiteramos que as imagens gravadas não serão destinadas a avaliação da disciplina e nem à 

divulgação ao público em geral. O documento que contém a informação sobre a 

correspondência entre números e nomes permanecerá guardado por cinco anos e destruído 

após esse período. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão tratadas de forma anônima e 

asseguramos o sigilo sobre sua participação. As informações não serão divulgadas de forma a 

possibilitar sua identificação. Seus dados somente serão utilizados depois de anonimizados, 

ou seja, utilizaremos o codinome em que se utilizará a letra A, seguido de um número. Apenas 

os pesquisadores autorizados terão acesso aos dados individuais. Além disso, os dados 

coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados poderão ser divulgados em 

eventos e/ou revistas científicas.  

 

 

______________________________________ 

Pesquisador Responsável 
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Os riscos relacionados com sua participação são mínimos direcionados há algum tipo 

de desconforto na sua relação estudante-professor da disciplina. Neste caso, estaremos 

reafirmando que a atividade simulada será elemento apenas para este estudo, não se 

destinando a algum aspecto de avaliação. Caso o aluno deseje poderá interromper a sua 

participação na atividade, sem prejuízo na sua avaliação na disciplina. 

Os benefícios relacionados com a sua participação são o de proporcionar discussão à 

cerca da temática ensino baseado em simulação realística e a possibilidade de ampliação desta 

atividade na prática docente na Instituição em estudo.Relacionado também a construção de 

constructos teóricos para pesquisa na área de enfermagem. 

 Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. 

Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone/e-mail e endereço 

institucional do pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar suas 

dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento com os 

pesquisadores responsáveis ProfªDrª Maria da Soledade Simeão dos Santos e-mail: 

soleed@openlink.com.br, tel: +55 (21) 99945.0032 e Prof. Flavio Sampaio David no e-mail 

sampaiorj.emergencia@gmail.com ou no telefone +55 (21) 97281.8089. 

 

 

Rio de Janeiro, ____ de _______________ de 20___. 

 

 

______________________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

 Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, 

sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

 O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da Escola de Enfermagem Anna Nery/Hospital Escola São 

Francisco de Assis - Rua Afonso Cavalcante 275 / Cidade Nova - Tel: 2293- 8148 R: 228 e-

mail: cepeeanhesfa@gmail.com e da UNIGRANRIO, localizada na Rua Prof. José de Souza 

Herdy, 1160 – CEP 25071-202 TELEFONE (21).2672-7733 – ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

cep@unigranrio.com.br.. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ______ de 20___. 

_________________________________________ 

                                                                              Participante da Pesquisa 

  

mailto:sampaiorj.emergencia@gmail.com
mailto:cepeeanhesfa@gmail.com
mailto:cep@unigranrio.com.br
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APÊNDICE I – TCLE 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(De acordo com as normas da Resolução nº 466, do Conselho Nacional de Saúde de 

12/12/2012) 

 

Você está sendo convidada(o) para participar da Pesquisa“O MÉTODO DE 

SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DO ESTUDANTE 

NO ENSINO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM”. Você foi selecionado para a 

pesquisa por ser professor do curso de graduação em enfermagem. A qualquer momento você 

pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo 

em sua relação com o pesquisador, com as disciplinas com as quais estará vinculado ou com a 

instituição. 

Os objetivos dessa pesquisa são: Identificar como são expressos os interesses (auto-

reflexão) de estudantes de enfermagem que são submetidos à metodologia da simulação 

realística; Descrever as interfaces estabelecidas pelos estudantes e docentes relacionadas com 

a aprendizagem e vivências práticas para a construção do conhecimento no atendimento em 

situação de urgência e emergência, na perspectiva da inserção de simulação realística como 

método de ensino e Analisar as perspectivas da implementação do método de simulação 

realística para a construção do conhecimento e orientação da aprendizagem do estudante de 

graduação, no cenário de urgência e emergência.A pesquisa terá duração de dois anos, com o 

término previsto para dezembro/2016. 

Sua participação nesta pesquisa, enquanto professor, consistirá em conceder uma 

entrevista ao pesquisador sobre o tema simulação realística.  

As informações obtidas através dessa pesquisa serão tratadas de forma anônima e 

asseguramos o sigilo sobre sua participação. As informações não serão divulgadas de forma a 

possibilitar sua identificação. Seus dados somente serão utilizados depois de anonimizados, 

ou seja, utilizaremos o codinome em que se utilizará a letra P, seguido de um número. Apenas 

os pesquisadores autorizados terão acesso aos dados individuais. Além disso, os dados 

coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados poderão ser divulgados em 

eventos e/ou revistas científicas.  

Os riscos relacionados com sua participação são mínimos direcionados há algum tipo 

de desconforto na sua relação pesquisador-professor da disciplina. Neste caso, estaremos 

reafirmando que a atividade simulada será elemento apenas para este estudo, não se 

destinando a algum aspecto de avaliação institucional. Caso o docente/professor deseje poderá 

interromper a sua participação na atividade, sem prejuízo na sua atividade enquanto docente 

na instituição.Os benefícios relacionados com a sua participação são o de proporcionar 

discussão à cerca da temática ensino baseado em simulação realística.Relacionado também a 

construção de constructos teóricos para pesquisa na área de enfermagem. 

 Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. 

 

 

______________________________________ 

Pesquisador Responsável 
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Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone/e-mail e endereço 

institucional do pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar suas 

dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento com os 

pesquisadores responsáveis ProfªDrª Maria da Soledade Simeão dos Santos e-mail: 

soleed@openlink.com.br, tel: +55 (21) 99945.0032 e Prof. Flavio Sampaio David no e-mail 

sampaiorj.emergencia@gmail.com ou no telefone +55 (21) 97281.8089. 

 

 

Rio de Janeiro, ____ de _______________ de 20___. 

 

 

______________________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

 Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, 

sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

 O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da Escola de Enfermagem Anna Nery/Hospital Escola São 

Francisco de Assis - Rua Afonso Cavalcante 275 / Cidade Nova - Tel: 2293- 8148 R: 228 e-

mail: cepeeanhesfa@gmail.com e da UNIGRANRIO, localizada na Rua Prof. José de Souza 

Herdy, 1160 – CEP 25071-202 TELEFONE (21).2672-7733 – ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

cep@unigranrio.com.br.. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ______ de 20___. 

_________________________________________ 

                                                                              Participante da Pesquisa 

 

 

  

mailto:sampaiorj.emergencia@gmail.com
mailto:cepeeanhesfa@gmail.com
mailto:cep@unigranrio.com.br


139 

ANEXO A - Cap 1.7 do PPC do curso de enfermagem 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 

 

1.7 Metodologia ............................................................................................... pg.30 

 

O Curso de Enfermagem se estrutura em sintonia com os princípios e diretrizes do 

SUS, que preconizam a saúde como direito fundamental do ser humano, com acesso 

igualitário e atenção integral.  

O cuidar neste projeto é entendido como a essência da prática profissional do 

enfermeiro. Desta forma, elegemos as dimensões do cuidar na atenção à saúde como eixo 

integrador da matriz curricular do Curso de Enfermagem, tendo como eixo estruturante desta 

matriz - Saúde e Sociedade, eixo integralizador dos cursos da Escola de Ciências da Saúde 

(ECS) da UNIGRANRIO. 

 Entendemos que além do aluno assimilar informações, é preciso que saiba selecioná-

las, relacioná-las e fazê-las convergir para processos criativos apoiados nos princípios de 

ética, igualdade, qualidade, liberdade, autonomia, pluralismo e do espírito dialógico que deve 

nortear suas atividades, nas diferentes dimensões da sustentabilidade. 

Desta forma, consideramos não só os espaços específicos para a aquisição dos 

diversos saberes, bem como minimizamos as fronteiras disciplinares a partir da articulação de 

atividades de ensino, que fomente a pesquisa e a extensão, com o surgimento do conjunto de 

disciplinas integralizadoras ofertadas do primeiro ao  oitavo  período do curso: Programa 

Curricular  de Integralização Ensino Pesquisa  e Extensão – PROCIEPE. Nesse Programa, o 

aluno recebe um livro didático que orienta o desenvolvimento dessas  atividades. 

As técnicas de aprendizagem utilizadas nas atividades teóricas são: discussão de 

artigos, aulas dialogadas, seminários, mostras científicas, estudos dirigidos, dinâmica de 

grupo, estudos de casos, elaboração de portifólio,atividades em biblioteca e utilização de 

Tecnologias da Informação e Comunicação em Saúde (TICs), dentre outras. Nas atividades 

práticas são: visitas técnicas, utilização de laboratórios, aulas demonstrativas, inserção de 

simulação realística, apresentação de vídeo comentado, casos clínicos, dentre outras. 

Acredita-se que estas diversidades de atividades proporcionam uma visão 

enriquecedora da prática profissional, estimulam o processo ensino-aprendizagem e 
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fortalecem a aquisição de habilidades e competências necessárias para a formação do 

profissional. 

O Curso é participante do Pró-Saúde e participou do processo de implantação e 

implementação do Pólo de capacitação em Saúde da Família do Estado do Rio de Janeiro, o 

que permitiu a construção de um modelo curricular que não ressalta exclusivamente as 

dimensões biológicas e técnicas, mas as associa aos fatores de ordem psicológica, econômica 

e social. 

Assim, pode ser dito que o ensino no curso de Enfermagem se alicerça na 

compreensão do fato de que o indivíduo sofre a influência dos determinantes e condicionantes 

de saúde existentes em seu meio. 

A partir das três unidades como eixo integradoradotado na concepção do 

curso,definimos como referencial teórico para delinear a estrutura curricular Florence 

Nightingale que parte de um processo de cuidar reparador onde se propõe modificar os 

aspectos não - saudáveis do ambiente a fim de colocar o indivíduo em condições de buscar 

seu próprio bem estar. 

Porém, outros teóricos são apresentados ao longo do curso de forma a evidenciar ao 

aluno a cientificidade da profissão e a prestação de um cuidado abrangente, atendendo as 

necessidades sentidas e observadas nos indivíduos, família e comunidade.  

O Trabalho de Conclusão de Curso- TCC e as Atividades Complementares 

Curriculares- ACC são regidas pelo Manual de TCC e Regulamento Geral das ACCs da 

UNIGRANRIO, ambos aprovados pelo colegiado do curso, disponível no portal acadêmico.  

Em todas as unidades curriculares o aluno é avaliado por diferentes instrumentos, 

sendo a prova integrada um instrumento que contempla a interdisciplinaridade. 

Por intermédio do portal são feitos os lançamentos de notas e frequências e a inclusão 

de material de aula pelo professor. Esta ferramenta permite o diálogo permanente entre 

professores e estudantes. 
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ANEXO B – Plano de ensino da disciplina de urgência e emergência Pré-hopitalar – 4º 

período 

 

 

PLANO DE ENSINO 2016 (UNIDADE CURRICULAR/DISCIPLINA) 

 
CURSO: ENFERMAGEM 

   

Componente Curricular da Unidade 
Curricular (Disciplina) 

Crédi
tos 

Carga 
Horária 

 
Formação:  BACHARELADO 

  

 
Teoria   32.5 

 
Modalidade do Curso: PRESENCIAL 

  

 
Prática   9 

 
Currículo: 113 

  

 
TDE(CH TAI)   18.5  

 

Turno: MANHÃ 
  

 

Prática no Campo Profissional(Estágio e 
TCC) 

   -- 

 

 
  

    

 

Total:  60 

 

          UNIDADE CURRICULAR 
(DISCIPLINA) 

       
Código: EEF.096 

       Nomenclatura: Urgência e 
Emergência Pré Hospitalar        

Turma: EEF.096.01 
       

Professor da Turma: Flavio Sampaio 
        

 EMENTA 
 

 

                    

História do Atendimento Pré-hospitalar (APH). Suporte Básico de Vida. Cinemática do trauma. Atuação Pré 
Hospitalar frente a Vitima Adulta em Situações Traumáticas e não Traumáticas. 
 

 

  OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA) 

Num 
Objetivos 
Gerais       Num Objetivos Específicos 

ODG1 

Assistir a vítima adulta em situações de 
emergência clinica e traumática, de acordo com 
as diretrizes  de Suporte Básico de Vida. 
 

ODE1 Reconhecer as principais intercorrências 

clínicas e traumáticas no ambiente pré 
hospitalar, assim como, as intervenções 
imediatas necessárias. 
 

ODG2 
 Entender os princípios e preferências da  
assistência à vítima no ambiente pré hospitalar. 
 

ODE2 Contextualizar a dinâmica da assistência no 
ambiente pré hospitalar e a Política Nacional 
de Urgência e Emergência. 
 

 
 

  COMPETÊNCIAS DA UNIDADE CURRICULAR 
(DISCIPLINA) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Nu
m 

Competência da Unidade Curricular 
(Disciplina) 

Nu
m 

Unidade de Aprendizagem (Aula) 
(tema/tópico/conteúdo) 

CD
1 

 Analisar a evolução do processo de trabalho em 
enfermagem e as políticas de gestão, adotando 
medidas adequadas de biossegurança nas 
diversas situações no APH. 
 

U1  Introdução à Urgência e Emergência:  
- Contextualização da dinâmica de funcionamento 
de uma unidade de APH; 
- Histórico do APH; 
- Biossegurança 

CD
2 

 Identificar as políticas de atenção às urgências 
baseadas no SUS e reconhecendo a atuação de 
equipes multi, pluri e interdisciplinares no 
âmbito  do atendimento pré hospitalar.  
 

U2  Política Nacional de Atenção às Urgências: 
- Portaria 2048; 
- Regulação Médica; 
- Vaga zero;  
- Tipos de ambulância. 
 



142 

CD
3 

Interpretar os principais sinais e sintomas da 
vítima grave, implementando intervenções 
baseadas no suporte básico de vida em 
cardiologia, nos cenários de atendimento pré 
hospitalar.  

U3   Assistência em PCR: 
- Definição de PCR; 
- Ritmos letais; 
- Uso do DEA; 
- Protocolo da AHA; 
- Afogamento. 
 

CD
4 

Diferenciar os acidentes traumáticos, 
interpretando a cinemática do trauma no 
ambiente pré hospitalar. 
 
 
 

U4  Cinemática do trauma: 
- princípios da transferência de energia; 
- colisão de veículos: frontal, lateral, traseiro, 
capotamento, queda de moto, atropelamento; 
- desaceleração vertical,  
- objeto empalado, PAF. 

CD
5 

 Interpretar os principais sinais e sintomas da 
vítima politraumatizada, implementando 
intervenções baseadas no suporte de vida no 
trauma, nos cenários de atendimento pré 
hospitalar. 
 

U5  Avaliação da Vítima do Trauma: 
- Exame primário e secundário; 
- hemorragias, 
- trauma de tórax, TCE, extremidades; 
- Queimaduras; 
- AMV/Desastre 
 

CD
6 

Interpretar os principais sinais e sintomas das 
intercorrências clínicas, implementando 
intervenções imediatas de suporte de vida, nos 
diferentes cenários de atendimento pré 
hospitalar. 

U6 Intercorrências clínicas: 
- IAM, EAP; 
- AVC, AVE; 
- Toxicidade por drogas 
- Produtos Perigosos 
 

CD
7 

Desenvolver raciocínio lógico, discutindo a 
aplicação das técnicas e procedimentos 
preconizados na assistência pré-hospitalar  
 
 

U7 Simulação Realística (Aprofundamento)nas 
situações de APH: 
-  Prática de Atendimento à Vitima em Parada 
Cardiorrespiratória (Protocolo BLS com utilização 
do DEA). 
- Prática de Atendimento ao Politraumatizado, 
Transporte de vítimas/acidentados, extricação e 
técnicas de imobilização. 

 
 

  METODOLOGIA DA UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA) 

 Aulas expositivas e dialogadas; discussão em grupos; seminários; problematização; aplicabilidade 
prática no Laboratório de vivências, simulação realística em laboratório, exposição de vídeo, leitura e discussão 
de artigos científicos. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA) 

 Cálculo de Notas: 
               Cálculo de Notas: 
1ª Avaliação (Média Aritmética) = E. D. (1,0) + Dinâmica Avaliativa (2,0) + Avaliação Teórica (7,0) = 10. 
          2ª  Avaliação (Média Ponderada) = Seminário (Peso 03) + P. I. (Peso 01) + Avaliação Teórica (Peso 06) 
/10= 10.  
 
A Média Final será o somatório das médias de 1ª e 2ª avaliação dividido por 2. O aluno que não 
alcançar média maior ou igual a 7,0 deverá realizar Avaliação Suplementar.  

Média Final = média 1ª avaliação + média 2ª avaliação /2 > ou = 7 APROVADO ( Não  necessita fazer a 
AVALIAÇÃO  SUPLEMENTAR) 
ATENÇÃO = Caso o aluno falte em alguma etapa do processo de avaliação (inclusive a 2ª prova teórica) será 

avaliado apenas pelos instrumentos realizados, não tendo possibilidade de requerer 2ª chamada. Os alunos que 

não alcançarem a média 7 terão a oportunidade de realizar Avaliação Suplementar 

AVALIAÇÃO SUPLEMENTAR (AS) = SERÁ FEITO O SOMATÓRIO DA MÉDIA FINAL MAIS A NOTA DA 
AVALIAÇÃO SUPLEMENTAR DIVIDIDO POR 2. PARA SER APROVADO O ALUNO DEVERÁ ATINGIR 

MÉDIA > ou =  6,0 
Cálculo: Média da AS = MF + nota da AS 
 

 
 

  BIBLIOGRAFIA DA UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA) 

Básica 

1 Brasil. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção às urgências. Ministério da Saúde. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2003. 
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2 JUNIOR, Célio Ribeiro et al. Manualbásicodesocorrodeemergência. 2. Ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2007. 
ISBN: 9788573799361.  

3 FERREIRA, Flavio Lopes et al. Manual de Emergência. 2. Ed. Belo Horizonte: Folium, 2010.   

Complementar 
  

1  NAEMT, NationalAssociationofEmergency Medical Technicians [tradução de Diego Alfaro e Herminio de 
Mattos Filho]. Atendimento Pré Hospitalar ao traumatizado: PHTLS. 7. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011. ISBN: 9788535221459 

2 PORTO, CelmoCeleno. Exame clínico: bases para a prática médica. 5. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, c2004. 443 p. ISBN 8527709058<br><b><i>Número de Chamada: 
616.075   P853e   5.ed.</i></b> - http://biblioteca.unigranrio.edu.br/arquivos/50000/54900/49_54909.htm 
2006-06-01, 3130 bytes 
 

3  American Heart Association.  Higligths of the 2015 American Heart Association Guidelines for the 
CPCR and ECG.Disponívelem heart.org/cpcr 

4  CHAPLEAU, Will.  Manual de Emergências: um guia para primeiros socorros. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. ISBN 97885323016520 

5  GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
 

Periódicos 

1   InternationalJournalofNursingStudies(CAPES) (1995-2014) Acesso:www.unigranrio.brPortal da 
UNIGRANRIO – matrícula – senha – Bases de Dados – Periódicos Capes – Buscar Base – 
ElsevierScienceDirect Complete. 
 

2   
Arquivos Brasileiros de Cardiologia (SCIELO)(1997-2014)Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0066-782X&lng=pt&nrm=iso> 

3   
BMC Health Services Research(EBSCO) (2001-2014) Acesso:www.unigranrio.brPortal da UNIGRANRIO 
– matrícula – senha – Bases de dados – EBSCO HOST – Base de Dados – MEDLINE withFullText 

4  AppliedNursingResearch: ANR(CAPES) (1995-2014) Acesso:www.unigranrio.brPortal da UNIGRANRIO 

– matrícula – senha – Bases de Dados – Periódicos Capes – Buscar Base – ElsevierScienceDirect Complete. 

5 Revista Eletrônica de Enfermagem  (CAPES) (1999-2014) Acesso:www.unigranrio.br. Portal da 
UNIGRANRIO – matrícula – senha – Bases de Dados – Periódicos Capes – Buscar Base – DOAJ Directoryof 
Open Access JournalsFree. 

6  Revista Brasileira de Enfermagem (SCIELO) (1996 – 2014) Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7167&nrm=iso&lng=pt> 

7  Escola Anna Nery (UFRJ) (2000-2014) Disponível 
em:<http://www.eean.ufrj.br/revista_enf/revista_enf.htm>. 

8  Acta Paulista de Enfermagem (SCIELO) (2005-2013) Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-2100&lng=pt&nrm=iso 

9  GeriatricNursing(CAPES) (1995-2014) Acesso:www.unigranrio.brPortal da UNIGRANRIO - matrícula - 
senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar Base - ElsevierScienceDirect Complete. 

10 Arquivos de Ciências da Saúde(Portal CAPES) (2004-2014).        Acesso:www.unigranrio.br. Portal da 
UNIGRANRIO - matrícula - senha - serviços - biblioteca online - Periódicos Capes - Base de Dados 

 

COMPETÊNCIAS DA UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA) A SEREM AVALIADAS 

Competência 

Origem 
(DCN, 
ENADE 
e 
Trabalh
abilida
de) 

N
u
m 

Unidade de Aprendizagem 
A
V
1 

A
V
2 

A
V
S 

 Analisar a evolução do processo de trabalho em 
enfermagem e as políticas de gestão, adotando 
medidas adequadas de biossegurança nas diversas 
situações no APH. 

DCN 
 
 

 
 

U
1 

 
- Contextualização da dinâmica 
de funcionamento de uma 
unidade de APH; 

- Histórico do APH; 
- Biossegurança X X X 

 Identificar as políticas de atenção às urgências 
baseadas no SUS e reconhecendo a atuação de 
equipes multi, pluri e interdisciplinares no âmbito  do 
atendimento pré hospitalar.  
 

DCN 
  

U
2 

 - Portaria 2048; 
- Regulação Médica; 
- Vaga zero;  
- Tipos de ambulância. 
 X X X 

Interpretar os principais sinais e sintomas da vítima 
grave, implementando intervenções baseadas no 
suporte básico de vida em cardiologia, nos cenários de 
atendimento pré hospitalar.  

DCN 
 

U
3 

   
- Definição de PCR; 
- Ritmos letais; 
- Uso do DEA; X X X 

http://biblioteca.unigranrio.edu.br/arquivos/50000/54900/49_54909.htm
http://www.unigranrio.br/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0066-782X&lng=pt&nrm=iso
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.eean.ufrj.br/revista_enf/revista_enf.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-2100&lng=pt&nrm=iso
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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- Protocolo da AHA; 
- Afogamento. 
 

Diferenciar os acidentes traumáticos, interpretando a 
cinemática do trauma no ambiente pré hospitalar. 
 
 
 

DCN 
 

 

U
4 

 Cinemática do trauma: 
- princípios da transferência de 
energia; 
- colisão de veículos: frontal, 
lateral, traseiro, capotamento, 
queda de moto, atropelamento; 
- desaceleração vertical,  
- objeto empalado, PAF.   X X 

 Interpretar os principais sinais e sintomas da vítima 

politraumatizada, implementando intervenções 
baseadas no suporte de vida no trauma, nos cenários 
de atendimento pré hospitalar. 
 

DCN 
 

U

5 

 Avaliação da Vítima do 

Trauma: 
- Exame primário e secundário; 
- hemorragias, 
- trauma de tórax, TCE, 
extremidades; 
- Queimaduras; 
- AMV/Desastre   X X 

Interpretar os principais sinais e sintomas das 
intercorrências clínicas, implementando intervenções 
imediatas de suporte de vida, nos diferentes cenários 
de atendimento pré hospitalar. 

DCN 
  

U
6 

Intercorrências clínicas: 
- IAM, EAP; 
- AVC, AVE; 
- Toxicidade por drogas 
- Produtos Perigosos 
   X X 

Desenvolver raciocínio lógico, discutindo a aplicação 
das técnicas e procedimentos preconizados na 
assistência pré-hospitalar  
 
 

DCN 
  

U
7 

Simulação Realística nas 
situações de APH: 
-  Prática de Atendimento à 
Vitima em Parada 
Cardiorrespiratória (Protocolo 
BLS com utilização do DEA). 
- Prática de Atendimento ao 
Politraumatizado, Transporte de 
vítimas/acidentados, extricação 
e técnicas de imobilização.   X X 

 

DATAS DAS AVALIAÇÕES 
    

 
    VALOR  DATAS 

 

AV1       
 Estudo Dirigido 

(Portaria 2048) 
 

1.0 
  

Dinâmica avaliativa 
 

2.0 
  

Prova Teórica 
 

7.0 
  

AV2     

  
Prova Integrada  10 (peso 1) 

  
Seminário 

 
10 (Peso 3) 

  
Prova Teórica 

 
10 (peso 6) 

  
AVS:     

  

  
AVS 
 

 10(Peso1) 
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ANEXO C – Plano de ensino da disciplina de enfermagem na emergência hospitalar – 7º 

período 

 

 

PLANO DE ENSINO 2016 (UNIDADE CURRICULAR/DISCIPLINA) 

 
CURSO:  ENFERMAGEM 

   

Componente Curricular da Unidade 

Curricular (Disciplina) 

Crédi

tos 

Carga 

Horária 

 
Formação:  BACHARELADO 

  

 

Teoria  - 38.5 

 
Modalidade do Curso: PRESENCIAL 

  

 

Prática  - 6 

 
Currículo:  113 

  

 

TDE(CH TAI)  - 15.5 

 
Turno: MANHÃ 

  

 

Prática no Campo Profissional(Estágio e TCC) -  
 

 

 
  

    
 

TOTAL  60 

 

          
UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA) 

       Código: EEF. 227 
       Nomenclatura:  Enfermagem na Emergência 

Hospitalar        

Turma: EEF.227.20 
       Modalidade da Unidade Curricular 

(Disciplina) PRESENCIAL 
    

 
  

Professor da Turma: FLAVIO SAMPAIO 
        

 EMENTA 

 

                    
Desenvolver o conhecimento e habilidades para a atuação no Atendimento de Urgência e Emergência Hospitalar 
em vítima adulta, inserindo a importância da Segurança do Paciente e da Biossegurança nesse cenário, 
baseando-se nos protocolos da American Heart Association (Associação Americana do Coração) e da Societyof 
Trauma Nurses (Sociedade de Enfermeiros do Trauma), em situação de emergência traumática e não 
traumática que requerem procedimentos invasivos e cuidados críticos.  
 

 

  OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA) 

N
u
m 

Objetivos 
Gerais       

N
u
m Objetivos Específicos 

O
D
G
1 

Assistir a vítima adulta em situações de 
emergência clinica e traumática, de 
acordo com as diretrizes da assistência 
intra hospitalar. 
 

O
D
E
1 

Proporcionar subsídios ao acadêmico para que este 
desempenhe suas funções como profissional enfermeiro, com 
autonomia, conhecimento científico, dentro de uma visão crítica 
e técnico-reflexiva, frente à assistência ao paciente adulto e 
idoso, no ambiente de emergência hospitalar.  
 

O
D
G
2 

Formar profissionais comprometidos, 
em todos os seus espaços de 
convivência,com valores, atitudes e 
práticas condizentes com a cultura dos 
direitos humanos. 
 

O
D
E
2 

Reconhecer a importância da aplicabilidade da ética profissional 
na sua vida profissional, assim como acompanhar e incorporar 
inovações tecnológicas para o exercício profissional. 

 

 

  COMPETÊNCIAS DA UNIDADE CURRICULAR 
(DISCIPLINA) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Nu

m 

Competência da Unidade Curricular 
(Disciplina) 

Nu
m 

Unidade de Aprendizagem (Aula) 
(tema/tópico/conteúdo) 

CD

1 

Analisar a evolução do processo de trabalho em enfermagem 

e as políticas de gestão, discutindo as políticas de atenção às 

urgências e emergências baseadas no SUS e sua referência 

U1 Política Nacional de Atenção às Urgências: 

- Portaria 2048; 

- Regulação Médica; 
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com a  atuação das equipes multi, pluri e interdisciplinares 

contextualizando com as politicas públicas de saúde 

- Vaga zero;  

 
 

CD

2 

Discutir os aspectos ético-legais e humanísticos 

integralizando a assistência hospitalar revisando políticas 
públicas e código de ética. Compreender a dinâmica de 

funcionamento de uma unidade de Urgência e Emergência 

Hospitalar ilustrando através das principais ocorrências no 
ambiente hospitalar sob o ponto de vista sócio-econômico, 

ambiental e epidemiológico; 

U2 - Introdução a Urgência e Emergência Hospitalar: 

- Apresentação da sala de emergência, ambientalização. 
- Regulamentação profissional; 

- Contextualização do cenário nacional; 

- atuação do enfermeiro no cenário de emergência; 
- Biossegurança; 

 

CD

3 

 Reconhecer os principais sinais e sintomas que requeiram 

intervenções baseadas no suporte de vida em cardiologia 
recordando anatomia e fisiologia e aplicando no suporte e 

manutenção da vida. 
 

U3 Atendimento ao Paciente em PCR: 

- ACLS, principais alterações Eletrocardiográficas. 

CD

4 

Reconhecer os principais sinais e sintomas que requeiram 

intervenções baseadas no suporte de vida no trauma 

experimentando através de ambientes simulados a tomada de 
decisão para este tipo de clientela em uma ambiente intra 

hospitalar. 

U4 Atendimento ao politraumatizado: 

- Princípios do ATCN, 

- Exame primário  e secundário na sala de trauma; 
- Lesões segmentadas: tórax, abdômen,  TCE, 

- Hemorragias. 

CD

5 

Reconhecer os principais sinais e sintomas das intercorrências 
clínicas e suas intervenções imediatas investigando modelos 

propostos pela pelos protocolos de atenção em urgência e 

emergência regional . 
 

U5 Intercorrências clínicas: 
- Atendimento frente a Emergências Hipertensivas. 

-Atendimento ao Paciente com Emergências Respiratórias 

(Insuficiência Respiratória Aguda). 

CD

6 

Desenvolver raciocínio lógico e análise críticaconhecendo e 

alicando as técnicas e procedimentos preconizados para a 

assistência hospitalar e  Projeção de ações de intervenção em 
situações-problemas, administrando-as de forma integradora, 

em acordo com os princípios básicos da educação em direitos 

humanos. 
 

U6 Simulação Realística nas situações de emergência: 

 

- Prática de Atendimento à Vitima em Parada 
Cardiorrespiratória. 

 

- Prática de Atendimento ao trauma. 

CD

7 

Reconhecer  temáticas relevantes no cenário de emergência, 

contextualizando o universo da assistência no Atendimento 
Hospitalar. 

 

U7 Seminário: 

História de Enfermagem no Atendimento de Urgência e 
Emergência Hospitalar; 

Atendimento ao Paciente Vitima de agravos Toxicológicos. 
Atendimento a acidentes com Produtos Perigosos na unidade 
de Emergência – preparação e estruturação do ambiente da 

emergência; 

Planejamento da humanização e da educação em serviço na 
estruturação da Emergência Hospitalar;  

Metas Internacionais de Segurança do Paciente no contexto da 

Emergência Hospitalar. 
Assistência de Enfermagem às Intercorrências infecto 

contagiosas na emergência: Meningite/SIDA/Tuberculose; 

Assistência de Enfermagem às Intercorrências Clínicas 
Neurológicas: AVE e AVC. 

Assistência de Enfermagem às Intercorrências Clínicas 

Cardiológicas: IAM e EAP 
 

 
  METODOLOGIA DA UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA) 

Aulas expositivas e dialogadas; discussão em grupos; seminários; aplicabilidade prática no Laboratório de 

vivências, simulação realística em laboratório, exposição de vídeo, leitura e discussão de artigos científicos. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA) 

 Cálculo de Notas: 
Serão consideradas 2 (duas) notas, sendo cada uma composta por mais de um instrumento 
conforme esquema abaixo. 

NOTA 1 =  (Média Aritmética) = ED sobre Política Nacional de Atendimento às Urgências (1,0 ponto) + 
Dinâmica Avaliativa (2,0 pontos) + Avaliação Teórica (07 pontos) = 10. 

         
Nota 1 =  ED - Política (1,0 ponto) + Dinâmica Avaliativa (2,0) + Avaliação Teórica (7,0) = 10 pontos 

 
NOTA 2 = (Média Ponderada) = Seminário (Peso 03) + Avaliação Integrada (Peso 01) + Avaliação 

Teórica (Peso 06)/10 = 10. 
 

Nota 2 = Trabalho de Seminário (10,0 pontos - Peso 03) + Avaliação Integrada (10,0 pontos - Peso 01) + 
Avaliação Teórica (10,0 pontos - Peso 06) = 10 

10 
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A Média Final será o somatório das médias de 1ª e 2ª avaliação dividido por 2.  

O aluno que não alcançar média maior ou igual a 7,0 (sete) terá que realizar avaliação suplementar. 

Média Final (MF) = média 1ª nota + média 2ª nota /2 > ou = 7 APROVADO (Não necessita fazer a AVS) 
 
AVALIAÇÃO SUPLEMENTAR (A.S.) = Média da AS = MF + nota da AS 
                                                                                            2 
SERÁ FEITO O SOMATÓRIO DA MÉDIA FINAL MAIS A NOTA DA AVALIAÇÃO SUPLEMENTAR 
DIVIDIDO POR 2.  
PARA SER APROVADO O ALUNO DEVERÁ ATINGIR  MÉDIA > ou =  6,0 
 

 

  BIBLIOGRAFIA DA UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA) 

Básica 

1 MORTON, Patricia Gonce et al.  Cuidados Críticos de Enfermagem: uma abordagem holística. 8.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. ISBN: 9788527712675. 

2 GUIMARÃES, Hélio Penna; LOPES, Antonio Carlos; LOPES, Renato Delascio. Tratado de Medicina de 
urgência e emergência: pronto socorro e UTI. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010. ISBN: 9788538801597. 

3 SALLUM, Ana Maria Calil; PARANHOS, Wana Yeda.  O enfermeiro e as situações de emergência. 2.ed. 
SãoPaulo: Atheneu, 2010. ISBN 9788538801108. 

Complementar 
  

1 Brasil, Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências.Brasília: Ministério da 
Saúde, 2003. 

2 American Heart Association.  Higligths of the 2015 American Heart Association Guidelines for the 
CPCR and ECG.disponívelem heart.org/cpcr.  

3 JOINT COMMISSION RESOURCES.  Gerenciando o fluxo de pacientes: estratégias e soluções para 
lidar com a superlotação hospitalar. Porto Alegre: Artmed, 2008. ISBN: 9788536313429. 

4 SANTOS,Marcio Neres; SOARES, Odon  Melo (Org). Urgência e Emergência na Prática de 
Enfermagem, Porto Alegre/RS, Moriá, 2014. ISBN: 978.85.99238.11.0 

5 MCPHEE, Stephen J.; NICOLL, Diana.  Manual de Exames Diagnósticos. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 
2007. ISBN: 853630569x.  

Periódicos 

1   
Arquivos Brasileiros de Cardiologia (SCIELO)(1997-2014)Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0066-782X&lng=pt&nrm=iso> 

2  BMC Health Services Research(EBSCO) (2001-2014)Acesso:www.unigranrio.brPortal da UNIGRANRIO 
- matrícula - senha - Bases de dados - EBSCO HOST - Base de Dados -MEDLINE withFullText 

3  AppliedNursingResearch: ANR(CAPES) (1995-2014)Acesso:www.unigranrio.brPortal da UNIGRANRIO - 
matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar Base - ElsevierScienceDirect Complete. 

4 GeriatricNursing(CAPES) (1995-2014)Acesso:www.unigranrio.brPortal da UNIGRANRIO - matrícula - 

senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar Base - ElsevierScienceDirect Complete. 

5   InternationalJournalofNursingStudies(CAPES) (1995-2014)Acesso:www.unigranrio.brPortal da 
UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar Base - 
ElsevierScienceDirect Complete. 

6  Revista Eletrônica de Enfermagem  (CAPES) (1999-2014)Acesso:www.unigranrio.br. Portal da 
UNIGRANRIO - matrícula - senha - Bases de Dados - Periódicos Capes - Buscar Base - DOAJ Directoryof 
Open Access JournalsFree. 

7  Acta Paulista de Enfermagem (SCIELO) (2005-2013)Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-2100&lng=pt&nrm=iso> 

8  Ciência & Saúde Coletiva(SCIELO) (1998-2014)Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso> 

9  Revista Brasileira de Enfermagem (SCIELO) (1996 - 2014) Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7167&nrm=iso&lng=pt> 

10  Escola Anna Nery (UFRJ) (2000-2014) Disponível 
em:<http://www.eean.ufrj.br/revista_enf/revista_enf.htm>. 

 
COMPETÊNCIAS DA UNIDADE CURRICULAR (DISCIPLINA) A SEREM AVALIADAS 

Competência 
Origem 
(DCN, ENADE e 

Trabalhabilidade) 

Nu

m 

Unidade de 

Aprendizagem 

A

V

1 

A

V

2 

A

V

S 
Analisar a evolução do processo de trabalho em enfermagem e as políticas de 

gestão, discutindo as políticas de atenção às urgências e emergências baseadas 
no SUS e sua referência com a atuação das equipes multi, pluri e 

interdisciplinare 
DCN 

 

U1 Estruturação da 

Unidade de 
Atendimento à 

Urgência e 

Emergência 
Hospitalar. 

X 

 

 

 

 

 

X X 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0066-782X&lng=pt&nrm=iso
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-2100&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso
http://www.eean.ufrj.br/revista_enf/revista_enf.htm
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Política Nacional de 

Atenção as Urgências 
e Emergências. 

 

 

 

Discutir os aspectos ético-legais e humanísticos integralizando a assistência 
hospitalar. Compreender a dinâmica de funcionamento de uma unidade de 

Urgência e Emergência Hospitalar; Compreender as principais ocorrências no 

ambiente hospitalar sob o ponto de vista sócio-econômico, ambiental e 
epidemiológico; 

DCN 

  

U2 Estruturação da 
Unidade de 

Atendimento à 

Urgência e 
Emergência 

Hospitalar. 

Política Nacional de 
Atenção as Urgências 

e Emergências. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X X 

 Reconhecer os principais sinais e sintomas que requeiram intervenções 

baseadas no suporte de vida em cardiologia. 

 DCN 

 

U3 Atendimento ao 

Paciente em PCR 

 

X 

 

 

 

X X 

Reconhecer os principais sinais e sintomas que requeiram intervenções 

baseadas no suporte de vida no trauma. 
DCN 

 

 

U4 Atendimento ao 

Paciente de Trauma no 

Intra Hospitalar 

 

X X 

Reconhecer os principais sinais e sintomas das intercorrências clínicas e suas 

intervenções imediatas. 

 DCN 

 

U5 Atendimento ao 

Paciente com Agravo 

Clínico, agravo 
respiratório 

 

X X 

Desenvolver raciocínio lógico e análise crítica para conhecer e aplicar as 

técnicas e procedimentos preconizados para a assistência hospitalar e  
Projeção de ações de intervenção em situações-problemas, administrando-as 

de forma integradora, em acordo com os princípios básicos da educação em 

direitos humanos. 
 

DCN 

  

U6 Atendimento ao 

Paciente em PCR; 
Atendimento ao 

Paciente com Agravo 

Clínico, agravo 
respiratório; 

Atendimento ao 

Paciente de Trauma no 
Intra Hospitalar; 

Aplicabilidade no 

Laboratório 

 

X X 

Reconhecer e contextualizar o universo da assistência no Atendimento 

Hospitalar. 

 

DCN 

  

U7 Todas as unidades. 

 

X X 

 
DATAS DAS AVALIAÇÕES 

    
 

AV1    VALOR  DATAS 
 

Estudo Dirigido 
 

1.0 
  Método de 

Problematização 
 

2.0 
  

Prova Teórica 
 

7.0 
  

AV2     
  

Prova Integrada 10 (peso 1) 
  

Seminário 
 

10 (peso 3) 
  

Prova Teórica 
 

10 (peso 6) 
  

AVS    10 (Peso 1)   
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ANEXO D – Edital de monitoria 206.1 

 

 

Enfermagem 

 
 

 O Diretor da Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy - 

UNIGRANRIO, no uso de suas atribuições, torna pública a realização do Concurso Interno de Seleção de Monitores das 

disciplinas (item 06) do Curso de Graduação em Enfermagem, para o período letivo de 2016.1. 

 

 A inscrição poderá ser efetuada no período de 07a 10 de março de 2016, na secretaria de cada unidade. Podendo 

cada estudante se inscrever em apenas uma disciplina. 

 

01 - Este Edital é regido pela Regulamentação de Monitoria Vigente na UNIGRANRIO, disponível para ser consultada no 

portal. 

 

02 - A monitoria tem o intuito de aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos do estudante na disciplina, bem como 

permitir a vivência de práticas de ensino e produção de conhecimento. 

 

03 - São atribuições do monitor: 

 

 Auxiliar os professores em suas atividades teóricas e práticas; 

 Assistir ao docente no atendimento de grupos de estudos; 

 Acompanhar e auxiliar o docente em atividades relacionadas com a disciplina; 

 Realizar leituras suplementares para o auxílio às atividades desenvolvidas; 

 Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas. 

 

04 - É vedado ao aluno monitor: 
 

 Substituir o professor na regência de aulas; 

 Executar funções administrativas; 

 Elaborar ou corrigir exames e provas; 

 Atribuir nota ou freqüência. 

 

05 - O período previsto para as atividades da monitoria será de março a junho de 2016.  
 

06 - Quadro de Vagas: 

 
 

Disciplinas Vagas(s) Campus/Unidade Docente 

Prática Curricular na Média e Alta 

Complexidade I 

4 (quarto) Quarta (N1-N4) Barra da Tijuca Cintia Fassarella 

Prática Curricular na Média e Alta 

Complexidade II 

4 (quatro) Terça (N1-N2) Barra da Tijuca Cintia Fassarella 

 

Cuidados de Enfermagem a Saúde 

do Adulto e Idoso III 

2 (duas) Quinta (N3-N5) Barra da Tijuca Cintia Fassarella 

Cuidados de Enfermagem a Saúde 

do Adulto e Idoso IV 

2 (duas) Terça (N3-N5) Barra da Tijuca Cintia Fassarella 

Estágio Supervisionado 

Integralizador I 

1 (uma) Quinta (M1-M5) Duque de 

CaxiasHemorio 

Cintia Fassarella 

 Processos de Cuidar em 

Enfermagem III 

2 (duas) Quinta (N1-N5) Nova Iguaçu Samanta Oliveira 

Prática Curricular na Atenção 

Primária I 

1 (uma) Segunda (N1-N2) Duque de Caxias Ione Loureiro 

Prática Curricular na Atenção 

Primária I 

1 (uma) Sexta (M1-M5) Duque de Caxias Ione Loureiro 

Prática Curricular na Atenção 

Primária II  

1 (uma) Quarta (M1-M5) Barra da Tijuca Ione Loureiro 

Processo do Cuidar em Enfermagem 

I  

1 (uma) Quinta (N2-N4) Nova Iguaçu Ione Loureiro 

Processo do Cuidar em Enfermagem 

I 

2 (duas) Terça (N2-N5) Duque de Caxias Alessandra Lacerda 

Processo do Cuidar em Enfermagem 

II 

2 (duas) Terça (N1-N5) Duque de Caxias Alessandra Lacerda 
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Processos Patologicos Gerais  2 (duas) Terça (N1-N4) Duque de Caxias João Cossatis 

Saúde Mental II 1 (uma) Segunda (N2-N4) Duque de Caxias Karla Amado 

Saúde Mental II 1 (uma) Terça (N2-N4) Barra da Tijuca Karla Amado 

Cuidados de Enfermagem à Saúde 

da criança II 

2 (duas) Segunda (M1-M5) Duque de Caxias Talita Tomaz 

Cuidados de Enfermagem à Saúde 

da criança II 

2 (duas) Terça (N1-N5) Barra da Tijuca Talita Tomaz 

Cuidados de Enfermagem à Saúde 

da criança II 

2 (duas) Quarta (N1-N5) Nova Iguaçu Talita Tomaz 

Cuidados de Enfermagem à Saúde 

da criança I 

2 (duas) Quinta (N1-N4) Nova Iguaçu Talita Tomaz 

EstagioSupervisionadoIntegralizador 

I 

2 (duas) Terça (M1-M5) Nova Iguaçu Talita Tomaz 

Prática Curricular Media e Alta 

complexidade I 

2 (duas) Quarta (M2-M6) Barra da Tijuca Talita Tomaz 

Processo de Cuidar em Enfermagem 

III 

2 (duas) Segunda (N1-N5) Barra da Tijuca Ana Cristina 

Carvalho 

Prática Curricular em Saúde II 2 (duas) Quinta (N1-N2) Barra da Tijuca Ana Cristina 

Carvalho 

Cuidados de Enfermagem a Saúde 

do Adulto e Idoso II 

2 (duas) Quinta (N3-N5) Barra da Tijuca Ana Cristina 

Carvalho 

Saúde mental II 1 (uma) Quarta (M1- M3) Duque de Caxias Erika Barbosa 

Saúde mental II  1 (uma) Quarta (N3 a N5) Nova Iguaçu Erika Barbosa 

Saúde mental I 1 (uma) Quarta (M4- M6) Duque de Caxias Erika Barbosa 

Saúde mental I 1 (uma) Sexta (N3-N5) Nova Iguaçu Erika Barbosa 

Prociepe VIII 1 (uma) Quinta (N3-N5) Nova Iguaçu Erika Barbosa 

Prática curricular na média e alta 

complexidade II 

2 (duas) Quinta (N1-N2) Duque de Caxias Aline Luna 

Prática curricular na média e alta 

complexidade II 

3 (três) Terça, quarta e quinta (M1-M6) Nova 

Iguaçu 

Samanta Oliveira 

Prática curricular na média e alta 

complexidade I 

1 (uma) Terça (M1-M5) Duque de Caxias 

(HEAPN) 

Solange Barbosa 

Prática curricular na média e alta 

complexidade I 

1 (uma) Quarta (M1-M5) Barra da Tijuca 

Maternidade Leila Diniz 

Solange Barbosa 

Cuidados de Enfermagem a Saúde 

da Mulher I 

2 (duas) Sexta (N2-N4) Duque de Caxias Solange Barbosa 

Estágio Supervisionado 

Integralizador I 

1 (uma) 

1 (uma) 

Quinta (M1-M5) Duque de Caxias 

Quinta (T2-T6) Duque de Caxias 

Solange Barbosa 

Cuidados de Enfermagem a saúde da 

Mulher I 

3 (três) Terça (M2-M5) Duque de Caxias Jacira Coutinho 

Cuidados de Enfermagem a saúde da 

Mulher I 

3 (três) Terça (N2-N5) Duque de Caxias Jacira Coutinho 

Cuidados de Enfermagem a saúde da 

Mulher I 

2 (duas) Quarta (N2-N5) Nova Iguaçu Jacira Coutinho 

Estágio Supervisionado 

Integralizador I 

2 (duas) Terça (M1-T6) Barra da Tijuca Daniele Costa 

Estágio Supervisionado 

Integralizador I 

2 (duas) Quarta (M1-T6) Duque de Caxias Daniele Costa 

Prática Curricular na Atenção 

Primária a Saúde II 

1 (uma) Sexta (M1-M5) Duque de Caxias Daniele Costa 

Prática Curricular na Atenção 

Primária a Saúde II 

1 (uma) 

1 (uma) 

Quinta (M1-M5) Barra da Tijuca 

Quinta (T1 a T5) Barra da Tijuca 

Daniele Costa 

Processo do Cuidar III 3 (três) Segunda (M2-M6) Duque de Caxias Sônia Eugênio 

Enfermagem na Emergência 

Hospitalar 

1 (uma) Segunda (N2-N4) Barra da Tijuca Flávio Sampaio 

Enfermagem na Emergência 

Hospitalar 

2 (duas) Quarta (N2-N4) Duque de Caxias Flávio Sampaio 

Urgência e Emergência Pré 

Hospitalar 

2 (duas) Sexta (N2-N4) Duque de Caxias Flávio Sampaio 

Morfofisiologia II 03 (três) Terça (N1-N4) Barra da Tijuca Gisele Ribeiro Júlio 

Prática Curricular na Média e Alta 

Complexidade I (Criança) 

2 (duas) Terça (M1-M5) Duque de Caxias Amarylis Guedes 

Prática Curricular na Média e Alta 

Complexidade I (Criança) 

2 (duas) Quarta (M1-M5) Duque de Caxias Amarylis Guedes 
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Prática Curricular na Média e Alta 

Complexidade I (Criança) 

2 (duas) Quinta (M1-M5) Duque de Caxias Amarylis Guedes 

Cuidados de Enfermagem a Saúde 

da Criança e do Adolescente II 

2 (duas) Quinta (N1-N4) Duque de Caxias Amarylis Guedes 

Ações de Enfermagem em oncologia 5 (cinco) Quarta (N2-N4) Duque de Caxias Alessandra Borba 

Ações de Enfermagem em oncologia 5 (cinco) Terça (N3-N5) Nova Iguaçu Alessandra Borba 

Prática Curricular na atenção 

Primária II 

2 (duas) Terça (M2-M6) Duque de Caxias Alessandra Borba 

Prática Curricular na atenção 

Primária II 

2 (duas) 

2 (duas) 

2 (duas) 

Quarta (M2-M6) Nova Iguaçu 

Quinta (M2-M6) Nova Iguaçu 

Sexta (M2-M6) Nova Iguaçu 

Alessandra Borba 

Prática Curricular na média e alta 

complexidade I 

2 (duas) Sexta (N1) Nova Iguaçu Alessandra Borba 

 

 

07 - São requisitos para o processo seletivo: 

 

 Ser aluno regularmente matriculado; 

 Estar cumprindo regularmente o contrato de prestações de serviços educacionais; 

 Ter cursado e ter sido aprovado na disciplina a que se candidata com média igual ou superior a 7,0 (sete), 

 Não poderá haver choque de horário entre as atividades curriculares e as atividades de monitoria. 

 

08 - A seleção será feita mediante realização de uma carta de intenção e entrevista com o docente da disciplina. Serão 

classificados os candidatos que obtiverem, no processo seletivo, média igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

 A Carta de Intenção do candidato deverá ser entregue na secretaria da unidade no período de inscrição 

determinado neste edital. 

 

 A Entrevistaacontecerá no período 14 a 18 de março de 2016 e será agendada pelo docente da disciplina, através 

do contato pessoal disponibilizado pelo candidato no ato da inscrição. 

 

09 - Para seleção serão considerados: 

 

 Análise da carta de intenção com a disciplina; 

 Análise do histórico escolar – observando-se a média de aprovação na disciplina a que se candidata igual ou superior a 

7,0 (sete); 
 

10 - O estudante selecionado terá que cumprir, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais em atividades definidas pelo 

professor/coordenador da disciplina. 

 

11 - A monitoria não garante ao aluno qualquer tipo de bolsa ou remuneração. 

 

12 -O resultado será divulgado pela Coordenação do Curso a partir de 25 de março de 2016. 

 

13 - Os alunos selecionados deverão assinar o termo de monitoria em três vias, tomando ciência das normas em vigor. 
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ANEXO E –Regulamento da monitoria - UNIGRANRIO 

 

 

Art. 1 - A Monitoria tem como finalidade a iniciação à docência e, como objetivo geral, contribuir para a 
melhoria do ensino de graduação, promovendo a cooperação acadêmica entre alunos e docentes. 

 

Art. 2 – A Monitoria tem como objetivos complementares:  
a) contribuir para a formação acadêmica através de um conjunto de atividades integradas, que possibilitem 

a apropriação de conhecimento para planejar, organizar, realizar e avaliar situações didáticas e das 
formas de intervenção profissional;  

b) propor formas de acompanhamento de alunos com dificuldades para acompanhamento da disciplina;  
c) ampliar a participação de aluno da graduação no processo educacional;  
d) favorecer a execução do plano de ensino da disciplina visando melhor rendimento técnico, científico e 

pedagógico das atividades acadêmicas. 

 

Art. 3 – As funções de Aluno Monitor serão exercidas em relação a uma disciplina, por integrantes do corpo 
discente, classificados mediante processo seletivo específico, realizado pela unidade acadêmica a qual se vincula 
a disciplina. 

 
§ 1

0
 - O aluno para candidatar-se à monitoria deve estar regularmente matriculado em Curso de Graduação 

oferecido pela UNIGRANRIO. 

 
§ 2

0
 - O aluno, para formalizar sua inscrição em concurso para monitoria, deve ter Coeficiente de Rendimento 

(C.R.) igual ou superior a 7,0 (sete) e apresentar, na Disciplina objeto do concurso, média final igual ou superior 
a 7,0 (sete). 

 
§ 3

0
 - O exercício das funções de monitoria não poderá coincidir com as obrigações discentes relativas às 

disciplinas em que o aluno estiver inscrito. 

 
§ 4

0
 – O período de exercício da monitoria, corresponde a um semestre letivo, e compõe um Plano de 

Orientação definido pelo professor e submetido ao órgão colegiado da unidade acadêmica de vinculação da 
disciplina, considerando-se o(s) Projeto(s) Pedagógico(s) do(s) Curso(s) para o(s) qual(is) a disciplina é 
oferecida. 

 

Art. 4 – O aluno poderá ser reconduzido às atividades de monitoria, por mais um Semestre, desde que justificada 
pelo professor da disciplina, com base na avaliação do trabalho desenvolvido. 

 

Parágrafo Único. O aluno poderá concorrer, apenas por mais um período, à monitoria da disciplina do exercício 
anterior. 

 

Art. 5 – São atribuições do aluno monitor:  
a) dedicar no mínimo 10 (dez) horas semanais às atividades de monitoria, podendo ser desenvolvidas 

também nos finais de semana e em um campus diferente daquele no qual encontra-se matriculado; 

b) realizar estudos teóricos, sob orientação do professor da disciplina; 
c) auxiliar os alunos, em pequenos grupos ou individualmente, no desenvolvimento das atividades 

referentes à disciplina;  
d) colaborar com o(s) professor(es), na orientação de alunos, em atividades didático-pedagógicas, na 

realização de trabalhos práticos e experimentais compatíveis com seu grau de conhecimento e em 
atividades na sala de aula e em laboratórios;  

e) relatar ao(s) professor(es) da disciplina as dificuldades encontradas pelos alunos, contribuindo para a 
execução e melhoria do plano de ensino;  

f) registrar regularmente sua freqüência referente ao exercício da monitoria; 
g) apresentar relatório de suas atividades e uma auto-avaliação; 
h) submeter-se ao processo de avaliação de seu desempenho;  
i) assinar o termo de compromisso ao ingressar na monitoria (anexo I) e, em caso de desistência, 

apresentar ao professor da disciplina a proposta de seu desligamento, com antecedência de 15 dias. 
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Parágrafo Único – As atribuições de monitor são exclusivamente auxiliares não lhe sendo permitido substituir o 
professor nos horários de aula e de outras atividades da disciplina. 

 

Art. 6 – Perderá a condição de monitor, bem como o direito ao certificado e à integralização curricular da 
atividade o aluno monitor que: 

a) não cumprir as normas contidas neste Regulamento; 
b) não cumprir o plano de monitoria da disciplina; 

c) sofrer uma das penas previstas no Código de Ética e Disciplina da UNIGRANRIO; 
d) solicitar transferência, cancelamento ou trancamento de matrícula, ou deixar de renová-la; 
e) exercer monitorias simultâneas;  
f) não cumprir, no mínimo, 75% da carga horária estabelecida pelo professor para a monitoria. 

 

Parágrafo Único. O desligamento do aluno monitor não gerará nenhum ato subseqüente, salvo se a conduta tiver 

implicações éticas ou de prejuízo ao patrimônio da instituição, cabendo julgamento em conformidade ao 

estabelecido pelo Código de Ética e Disciplina da UNIGRANRIO. 

 
Art 7

0
 - A função de orientação de monitoria será exercida pelo professor da disciplina que deverá submeter, à 

apreciação do colegiado específico, o Plano de Monitoria, segundo as especificidades da disciplina. 

 

Parágrafo Único. São atribuições do professor orientador de monitoria:  
a) elaborar o Edital de Monitoria e apresentá-lo à Direção de Unidade de vinculação da disciplina;  
b) organizar e coordenar o concurso de monitoria; 
c) orientar e avaliar os monitores no exercício e desempenho de suas atividades; 
d) promover o aprofundamento dos conhecimentos do aluno monitor;  
e) indicar os integrantes da banca examinadora, que deverá ser composta por 2 (dois) ou 3 (três) 

professores, conforme as peculiaridades de cada Disciplina;  
f) reunir-se, quinzenalmente, com os monitores sob sua responsabilidade para planejar, acompanhar e 

avaliar o trabalho de monitoria;  
g) incentivar a participação dos monitores em eventos e programas institucionais;  
h) substituir, obedecida a ordem de classificação o(s) monitor(es) que não cumprirem as normas 

estabelecidas no Edital do Concurso;  
i) informar à Direção de Unidade a dispensa do monitor, mediante exposição de motivos;  
j) apresentar relatório e avaliação dos monitores, ao final de cada período letivo, à Direção de Unidade 

de vinculação da disciplina. 
 

Art. 8 - São atribuições das Coordenações de Curso: 
a) estabelecer os objetivos gerais do Plano de Monitoria do Curso sob sua responsabilidade, 

considerando o projeto pedagógico e o perfil do profissional a ser formado;  
b) aprovar, junto ao colegiado de curso, a monitoria para disciplinas específicas de exercício 

profissional;  
c) proceder ao lançamento do exercício de monitoria, pelo aluno, no sistema acadêmico para efeito de 

integralização curricular;  
d) tomar ciência dos relatórios e outros instrumentos de acompanhamento e avaliação dos alunos 

monitores. 

 

Art. 9 – São atribuições das Direções de Unidade:  
a) aprovar, junto ao colegiado de unidade, a monitoria para disciplinas sob sua responsabilidade;  
b) tomar ciência dos relatórios e outros instrumentos de acompanhamento e avaliação do aluno 

monitor e encaminhar à Coordenação do Curso ao qual o mesmo encontra-se vinculado. 

 

Art. 10 - A seleção dos monitores será realizada somente através de concurso, promovido pela Disciplina e 
divulgado em edital específico, respeitadas as seguintes normas:  

a) o Edital será divulgado com 10 (dez) dias de antecedência, em relação à data do concurso e à formação 
da banca de exame;  

b) o Edital será elaborado pelo professor da disciplina, em conformidade com as orientações estabelecidas 
neste Regulamento;  

c) o Edital será submetido à apreciação da Coordenação de Curso e da Direção de Unidade; 
d) a divulgação do edital será feita pela Secretaria da Unidade; 
e) o concurso será realizado sob a orientação e supervisão do Professor da Disciplina;  
f) o concurso será constituído, obrigatoriamente, de prova escrita e entrevista no caso de disciplina teórica 

e de prova escrita, prova prática e entrevista no caso de disciplina teórico-prática;  
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g) o concurso para monitoria será eliminatório e classificatório;  
h) estará eliminado do concurso o aluno que faltar a uma prova e/ou receber nota 0,0 (zero) numa delas 

e/ou que atingir média inferior a 7,0 (sete);  
i) a classificação no concurso será feita segundo a ordem decrescente das médias dos candidatos até o 

limite de vagas estabelecido no Edital. Os critérios de desempate serão estabelecidos no Edital de cada 
Disciplina;  

j) os resultados do concurso serão publicados. 

 

Art. 11 - Constarão, obrigatoriamente, do Edital do Concurso de Monitoria: 
a) objetivos do concurso; 
b) local e prazo para inscrição, conforme o estabelecido neste Regulamento; 
c) data(s) e local onde serão realizadas a entrevista e a(s) prova(s); 

d) número de vagas; 
e) prazo de validade do concurso; 
f) conteúdo programático a ser avaliado; 
g) bibliografia recomendada; 
h) critérios de avaliação; 
i) regime interno da Disciplina, se for o caso, e carga horária mínima a ser cumprida. 

 

Art. 12 – A monitoria pode ser exercida com ou sem o benefício de bolsa. 
Parágrafo único – A concessão de bolsas segue as normas estabelecidas pela Entidade Mantenedora, sendo 
válida apenas durante o efetivo exercício da Monitoria. 
 
Art. 13 – A atividade de monitor não constitui cargo ou emprego nem representa vínculo empregatício, de 
qualquer natureza, com a UNIGRANRIO ou sua mantenedora. 
Art. 14 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo colegiado competente. 
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ANEXO F – Roteiro de simulação do curso de enfermagem 

 

 

Roteiro para Desenvolvimento de Simulação 
 

Objetivo:   nesse tópico, deverá ser descrito pelo professor o propósito da Simulação. O docente 

deverá ser específico em sua construção para que não dê margem a interpretações que dispersem o 

objetivo real da Simulação. 

 Horário: deverá ser colocado o horário em que se realizará a simulação. Recomenda-se que o período 

máximo para o desenvolvimento da prática não exceda 30 min. 

Organização do tempo: nesse tópico, o docente deverá expor a organização do tempo da simulação. 

A cena deve ter no máximo 10 min de execução. O restante do tempo deverá ser concedido ao preparo 

do cenário, leitura para os participantes e o Debriefing. 

Entende-se como Debriefing o tempo de discussão após a simulação, período em que o 

docente conduz a participação dos alunos , orientado pelo objetivo da Simulação. Recomenda-se que 

primeiramente, o(s) aluno (s) que participou da cena relate suas experiências, ressaltando sentimentos, 

dificuldades para a execução e experiências com o aprendizado. 

Posteriormente, o docente conduz a discussão com o restante do grupo. Deve-se ter o cuidado 

quanto à exposição dos alunos que participaram da cena. Deve-se ser ressaltado pelo docente que as 

experiências tratadas na discussão serão importantes para a construção do processo ensino 

aprendizagem do grupo. 

O tempo de duração do debriefing deve ser previsto pelo docente. 

Descrição completa do Cenário: nesse tópico, o docente deve ser claro, conciso e objetivo para 

descrever a situação de forma que todo o grupo compreenda a situação clínica apresentada. Deve-se 

ter o cuidado para que não se coloque muitas informações, que muitas vezes podem ser 

desnecessárias. 

Cenário: devem ser descritas as características do local em que será desenvolvida a Simulação. 

Material: todo material que será utilizado deve ser descrito para que os alunos compreendam os 

recursos que estarão disponíveis na cena. 

Participantes e características: deve-se ter a descrição das características de cada participante, 

destacando algumas que serão importantes na condução da Simulação. 

 Haverá os atores, que saberão de toda a descrição da cena e como conduzi-la, e haverá o(s) 

aluno (s) voluntário (s) que saberá apenas algumas informações e terão que desenvolver suas atitudes e 

habilidades. 

  Pontos críticos: nesse tópico, deverá ser descrito o que se espera que o voluntário realize a partir da 

leitura do caso. Recomenda-se que o controle das condutas do voluntário deva ser por tempo, ou seja, 

minuto a minuto deve-se ter a expectativa do que deve ser feito. 

Todas as condutas dos atores devem ser orientadas de acordo com as expectativas. 

Pontos de virada: nesse tópico, o docente deverá se preocupar com o controle da cena. Possíveis 

atitudes dos alunos voluntários devem ser previstas pelo docente, e para cada atitude, deverá haver o 

controle a partir da informação aos atores, do que deve ser feito para cada atitude tomada pelos 

voluntários. 

Descrição do caso para o voluntário: nesse tópico, o caso e a cena devem ser objetivamente 

descritos para que o aluno voluntário problematize a situação e possa iniciar a cena.  Esse tópico será o 

único em que o voluntário terá acesso para a leitura. 
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ANEXO G - Roteiro de simulação elaborado para os estudantes do 4 º período 

 

 

MODELO DE CENÁRIO/ROTEIRO 4º período 

 

NOME DO CENÁRO: “Bruno Lafaiete Santos” 

 

Objetivo do Cenário: 

 

Primário:Relacionar os conceitos do Suporte Básico de Vida em Cardiologia, referenciados pela AHA – 2015, 

com a liderança exercida pelo enfermeiro na assistência ao paciente que evolui para PCR no ambiente pré 

hospitalar. 

 

Secundário: Comunicação da equipe e manejo dos recursos. 

 

Horário:19:40 as 21:50 

 

 

Organização do tempo: 

 

OBS: No dia anterior à simulação: entrega do roteiro à equipe de laboratório para programação do manequim. 

17:30 h- Organização do cenário pelos monitores da disciplina. 

19:50 h – Apresentação da proposta ao grupo de alunos. Saída dos voluntários do Laboratório. Leitura completa 

do caso para os atores e alunos observadores.  

19:55 h – Apresentação do cenário para os voluntários. Leitura do caso para os voluntários. 

20:00 h - Retorno dos voluntários e leitura da descrição do caso para os voluntários. Apresentação do cenário 

para o grupo. 

20:05h- Início da Simulação. 

20:20h- Início do Debriefing. 

20:50 h – fim doDebriefing. 

 

Descrição completa do Cenário: 

 

Sr. BLS, 60 anos, 1.90 m, sobrepeso, fumante, sedentário, possui histórico de HAS e diabético. Faz uso irregular 

de anti-hipertensivo e controle de glicemia.  Sua residência fica em Duque de Caxias, onde os termômetros 

marcavam 33 ºC. São 20:00 horas de uma sexta feira e o mesmo encontra-se em sua residência participando de 

um churrasco familiar no quintal desde 12:00 h. Fez uso de bebida alcoólica (cerveja) e carne vermelha.  

No início da noite, Sr. BLS relata a seus familiares que sente náuseas, dor de cabeça e desconforto respiratório. 

De repente, o Sr BLS sentiu grande dor no peito irradiando para MSE, seguido de sudorese intensa e queda da 

própria altura. Seus familiares o removeram do quintal para seu quarto, o colocaram na cama e acionaram o 

serviço do SAMU. A regulação médica da área informa que irá enviar uma ambulância para o local.  

Em aproximadamente 15 minutos a equipe do SAMU chega ao local para atendimento inicial à vítima.   

OBS: A equipe da ambulância intermediária é composta por 1 motorista, 1 enfermeiro (chefe de equipe) e 1 

técnico de enfermagem. 

Antecedentes e uso de Medicamentos: HAS e diabético. Com outros antecedentes mórbidos e uso irregular de 

anti-hipertensivos. 

Orientações de diálogo: Paciente mal aderente ao tratamento de HAS (“Captopril” de uso irregular) e familiares 

bons informantes.  

Setup inicial do Manequim: Paciente encontra-se acamado. Verbalizando,pouco agitado, com desconforto 

respiratório e dor no peito.             PA: 60x 30 mmhg.  

 

Cenário: 

 

Residência da vítima (quarto)- (Laboratório de simulação) 
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Material: 
 

 Manequim avançado de simulação 

 DEA (desfibrilador externo automático),  

 Jogo de cânula de guedel,  

 Suporte de oxigênio + máscara de oxigenioterapia. 

 Bolsa valva máscara – AMBU. 

 Prancha longa completa,  

 Colar cervical (P, M, G). 

 Luvas de procedimento,  

 Estetoscópio +  aparelho de PA + oxímetro. 

 Aparelho de glicemia. 

 Maleta de transporte de ambulância. 

 Aspirador portátil. 

 

Participantes e Características: 

 

ATORES: 

5- Vítima – manequim avançado de simulação. 

6- Motorista da ambulância – trabalha no APH há 10 anos. É estudante de graduação em enfermagem. 

7- Popular 1 = Irmã do paciente. Extremamente nervosa e ansiosa. 

8- Popular 2 = Irmão do paciente. Está muito assustado na cena, encontra-se abanando a vítima com uma 

blusa. Solicita intensamente para que a equipe de socorro não deixe a vítima morrer. 

 

VOLUNTÁRIOS: 

 Enfermeira responsável pela ambulância do SAMU. 

 Téc. Enfermagem do SAMU. 

 

Pontos críticos:(nesse tópico foi descrito o que se espera que o voluntário realize a partir da leitura do caso. 

Recomenda-se que o controle das condutas do voluntário deva ser por tempo, ou seja, minuto a minuto deve-se 

ter a expectativa do que deve ser feito): 

 1º min. ao 3º min. – A enfermeira deverá investigar juntos aos familiares o quê de fato acorreu no incidente: se 

há algum familiar na cena, quem presenciou, como foi, há quanto tempo, se há na cena alguém que conhece a 

vítima e possa fornecer dados de HPP, se há vítima faz uso de algum medicamento, etc. 

1º min. ao 3º min. A enfermeira deverá avaliar e examinar o paciente, verificando sinais vitais e sinais de 

instabilidade. 

 3º min:   - Paciente evolui para PCR     (Obs: Programação do  DEA – caso 04) 

 A enfermeira deverá investigar e constatar PCR.  Solicitar remoção da vítima para o chão (superfície 

plana) ou colocar a prancha longa sob o paciente e iniciar RCP. 

 A enfermeira deverá indicar que a téc. de enfermagem se posicione para ventilar com AMBU + 

Oxigênio 100%. 

 A enfermeira deverá delegar função de montar o DEA e iniciar massagem ou montar o DEA e delegar 

que o motorista inicie massagem.  (DEA  vai reconhecer ritmo chocável). Enfermeira deverá indicar e 

administra o 1º choque. (“Eu me afasto todos se afastam”). A enfermeira deverá manter RCP por 2 

minutos (5 ciclos de 30 compressões e 02 ventilações)   

OBS: A enfermeira deverá atentar para a qualidade da RCP, mantendo ritmo de 100 a 120 compressões/min e 

depressão do externo no mínimo 5 cm. 

5º mim:  

 Ocorre nova avaliação do DEA (ritmo chocável). Enfermeira deverá administrar 2º Choque. (“Eu me 

afasto todos se afastam”) 

 Enfermeira deverá conduzir a continuação da RCP e revezamento da Compressão/Ventilação. 

7º mim:  

 DEA executa nova avaliação do ritmo cardíaco e não indica o choque. 

 Enfermeira deverá avaliar pulso central e reconhecer pulso presente. (“vítima voltou”) 

 Enfermeira deverá avaliar respiração. 

 Enfermeira deverá indicar remoção do paciente mantendo o DEA acoplado ao tórax e oferta de 

oxigênio.  Enfermeira orienta padronização de colocação da vítima na prancha longa. 
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Pontos de virada: 
 Espera-se que a enfermeira investigue a ocorrência junto aos familiares e avalie o paciente. Caso a 

enfermeira não execute a investigação da história do incidente junto aos familiares, o motorista 

questiona. Motorista se prontifica a aferir PA e informa: 60 x 30 mmhg. 

 

 Caso a enfermeira não tenha a iniciativa de executar a investigação dos sinais de PCR, o motorista 

sugere ou questiona sobre a necessidade do procedimento. Caso a enfermeira não indique o transporte 

do paciente para superfície plana, o motorista  indaga a necessidade após alguns ciclos. ( “Não seria 

melhor ....”) 

 

 Caso a enfermeira não apresente iniciativa em executar a RCP, o motorista incentiva a enfermeira a 

iniciar o procedimento. Caso a enfermeira não solicite o DEA, o motorista questiona sobre a 

necessidade do aparelho para monitorização da vítima. 

 

 Após o 1º choque, caso a enfermeira não indique a RCP,  o motorista pergunta à enfermeira acerca da 

necessidade da mesma. 

 

 Após a 3ª avaliação do DEA (não indica o choque ),caso a enfermeira não cheque pulso central, o 

motorista indaga à enfermeira se ele deve checar pulso e avaliar respiração. 

 

 Caso a enfermeira não indique remoção rápida da cena,  o motorista deve solicitar à enfermeira que 

agilize a colocação da vítima na prancha para rápida conduta ao hospital. 

 

 

 

 

 

 

Descrição do caso para o voluntário: 

 

Vocês fazem parte uma equipe de ambulância do SAMU da prefeitura de Duque de Caxias. Sua ambulância é 

composta por 01 enfermeiro, 01 técnica de enfermagem e 01 motorista. Hoje é sexta feira, são 20:00 horas, os 

termômetros marcam 33 ºC  e vocês foram acionados para um atendimento domiciliar, de um senhor de 60 anos 

que apresentou instabilidade hemodinâmica durante uma festa de família. Vocês possuem todos os materiais de 

uma ambulância intermediária. 

O tempo-resposta, desde o acionamento do socorro até a chegada da ambulância na casa da vítima, foi de cerca 

de 15 minutos.  

O acionamento de socorro foi realizado pela irmã da vítima. 

Ao chegar no local do socorro, a cena encontra-se segura. 

 

 

 

  



159 

ANEXO H – Roteiro de simulação elaborado para os estudantes do 7 º período 

 

 

MODELO DE CENÁRIO/ROTEIRO 7º Período 

 

NOME DO CENÁRO: “SR. MICHAEL UBIRATAN” 

 

Objetivo do Cenário: 

Primário: Assistir ao paciente SCA/IAM, que evolui para PCR no ambiente hospitalar. 

Secundário: Comunicação da equipe e manejo dos recursos. 

 

Horário: - 19:40 as 21:50  

 

 

Organização do tempo: 

 

OBS: No dia anterior à simulação: entrega do roteiro à equipe de laboratório para programação do manequim. 

17:30 h- Organização do cenário pelos monitores da disciplina. 

19:50 h – Apresentação da proposta ao grupo de alunos. Saída dos voluntários do Laboratório. Leitura completa 

do caso para os atores e alunos observadores.  

19:55 h – Apresentação do cenário para os voluntários. Leitura do caso para os voluntários. 

20:00 h - Retorno dos voluntários e leitura da descrição do caso para os voluntários. Apresentação do cenário 

para o grupo. 

20:05h- Início da Simulação. 

20:20h- Início do Debriefing. 

20:50 h – fim doDebriefing. 

 

Descrição completa do Cenário: 

 

Paciente de 50 anos de idade, advogado, hipertenso, em uso irregular de anti hipertensivo, chega ao PS (Pronto 

Socorro) de um hospital secundário com dor precordial.  Paciente vem ao pronto socorro após um dia intenso de 

trabalho no Fórum da cidade com dor típica. O diagnóstico é um IAM com supra desnivelamento do segmento 

ST em parede inferior. No PS, paciente evolui com choque cardiogênico e apresenta PCR após alguns minutos. 

Antecedentes e uso de Medicamentos: HAS. Sem outros antecedentes mórbidos e uso irregular de anti- 

hipertensivos. 

 

Orientações de diálogo: Paciente mal aderente ao tratamento de HAS e bom informante. 

Setup inicial do Manequim: ritmo sinusal, com supra desnivelamento do segmento ST de parede inferior, 

FC:110 bpm, SpO2 90%, 

Ausculta limpa, PA: 90 x 60 mmhg, sudoreico, pálido, Glasgow: 15. (paciente inicia a cena falando e queixando-

se de dor no peito). 

 

 

Cenário:Unidade de Emergência de Hospital de hospital secundário. (laboratório de simulação) 

 

 

Material: 
 

 Manequim avançado de simulação,  

 Cama leito hospitalar, 

 Pás de marcapasso 

 Monitor multiparamétrico com cabo e eletrodos 

 Aparelho de ECG (com papel milimetrado com eletro em Supra de ST) 

 Desfibrilador Automático, 

 Jogo de cânula de guedel,  

 Suporte de oxigênioterapia,  

 Suporte de aspiração, 
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 Carrinho de RCP, 

 Suporte de soro, 

 Material de acesso venoso, 

 Material de via aérea definitiva e ventilação assistida (laringoscópio, tubo traqueal, AMBU com bolsa 

reservatório, fio guia, seringa de 5ml, fixador de tubo, ventilador mecânico, circuito de ventilador) 

 Luvas de procedimento, óculos, 

 Estetoscópio, aparelho de PA, oxímetro de pulso. 

 Telefone fixo, 

 Ampolas: Atropina, epinefrina, amiodarona. 

 4 Seringas de 10 ml 

 4 Agulhas 40x12 

 SF ou SG 250 ml 

 

Participantes e Características: 

 

ATORES:  

Paciente: Manequim avançado de simulação. 

Médico – Residente (R1), trabalha no hospital há 2 meses. Possui pouca experiência em Emergência. 

Tec Enfermagem 1- trabalha na emergência há 05 anos e faz faculdade de enfermagem – está no ultimo período. 

Tec Enfermagem 2- trabalha na emergência há 02 anos e esta cursando os primeiros períodos de faculdade de 

enfermagem. 

VOLUTÁRIOS:  

Enfermeiro 1 – Voluntário. Recém contratado pelo hospital para atuar na no setor de emergência. 

Enfermeiro 2 – voluntário. Recém contratado pelo hospital para atuar na no setor de emergência. 

 

Pontos críticos: 

PROGRAMAÇÃO DO MANEQUIM / AÇÕES E CONSEQUÊNCIAS: 

Tempo Resposta do Simulador Espera-se da equipe (voluntários): 

 

1º min ao 2º 

min 

Monitor: Ritmo sinusal, com supra 

desnivelamento do segmento ST de parede 

inferior, FC:110 bpm, SpO2 90%, FR: 30 

irpm. 

Ausculta limpa, PA: 90 x 60 mmhg, 

sudoreico, pálido, Glasgow: 15.  Queixando-

se de dor precordial. 

OBS: técnicas aguardam a pró atividade 

das enfermeiras em abordar o paciente. 

Indagam as enfermeiras sobre os 

procedimentos iniciais. 

OBS: Equipe técnica instala o 

eletrocardiograma e demonstra o resultado 

às enfermeiras; 

Investigação do caso com o cliente, 

Iniciar: M-O-V-E-E-E (Monitor, 

Oxigênio, Veia (acesso), Exame Físico, 

Eletro e Exames laboratoriais) 

Elevar cabeceira; 

Reconheçam o IAM no eletrocardiograma. 

3º min Paciente relata piora da dor e ansiedade, 

visão turva, “tudo rodando”, “sente um peso 

em cima de peito” ... 

“Acha que vai morrer – pergunta se vai 

morrer para a equipe ....” 

OBS: técnicas indagam enfermeiras sobre 

o possível  tratamento do SCA/IAM. 

(“chama o médico !”) 

Umas das técnicas aciona o médico! 

Técnicas de enfermagem relatam que são 

estudantes de enfermagem e indagam às 

enfermeiras acerca do o tratamento da 

SCA/IAM,  enquanto o médico não chega: 

 Morfina;  Oxigênio; Nitrato; 

AAS;  Heparina; Clopidogrel , 

Trombolítico ... 

OBS: espera-se que as enfermeiras 

discutam o tratamento com as técnicas; 

5º min Entra em BAVT (Bradiarritmia instável). 

Monitor é alterado:     

FC de 30 pbm;  PA= 60/40 mmhg; Sat O 2 = 

80 % 

OBS: técnicas indagam enfermeiras sobre 

o que esta acontecendo e qual conduta a ser 

tomada enquanto o médico não chega.  

Qual o ritmo ao monitor. 

OBS: Médico chega, se apresenta, relata 

Chegada do médico (ator): 

Médico se apresenta e relata 

inexperiência.  

Médico pergunta sobre caso. Pergunta 

acerca dos sinais de instabilidade e espera 

a respostas das enfermeiras.  

OBS: espera-se que as enfermeiras 

descrevam o caso e os sinais de 

instabilidade.  
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pouca experiênciae discuti o ritmo (BAVT 

– bradicardia com sinais de instabilidade) e 

tratamento com as enfermeiras. Médico 

pede atropina 0,5 mg - bolus. 

Médico reconhece bradiarritmia ao 

monitor e solicita: 

1ª linha: atropina 0,5 mg a cada 3 min. 

6º min  Paciente entra em PCR – Monitor é alterado: 

FV 

Médico recebe ligação ao celular e se afasta 

do monitor. 

Médico demonstra insegurança e indaga as 

enfermeiras sobre o ritmo e sobre a droga.  

(Médico: “o que está acontecendo, vcs 

podem me ajudar ...” 

Médico administra o 1º choque, caso 

enfermeiras indiquem  (“eu me afasto, 

todos se afastam”..) 

OBS: espera-se que as enfermeiras 

reconheçam o ritmo letal ao monitor; 

1º Choque – 360j 

RCP – por 2min 

1ª dose de adrenalina / 300 mg de 

amiodarona 

8º min Monitor: TV – (sem pulso no manequim). 

OBS: Médico solicita que enfermeira 

administra o 2º choque, caso enfermeiras 

indiquem  (“eu me afasto, todos se 

afastam”..) 

OBS: Médico tenta TOT – relata que vai 

deixar a condução do RCP com a equipe, 

pois confia nelas e vai tentar entubar. 

Medico fica na ventilação do Ambu (depois 

pede para a enfermeira 2 “ambusar”) 

Solicita a enfermeira checagem do TOT. 

OBS: médico pergunta quantas drogas 

foram administradas.  

OBS: espera-se que as enfermeiras 

reconheçam o ritmo letal ao monitor; 

2º Choque – 360j 

2ª dose de adrenalina / 150 mg de 

amiodarona 

10º min  Monitor: TV – (sem pulso no manequim). 

OBS: Médico solicita que enfermeira 

administra o 3º choque, caso enfermeiras 

indiquem  (“eu me afasto, todos se 

afastam”..) 

OBS: espera-se que as enfermeiras 

reconheçam o ritmo letal ao monitor; 

3º Choque – 360j 

3ª dose de adrenalina 

12º min.  Ritmo sinusal ao monitor. 

OBS: médico indaga acerca de alguns 

cuidados Pós PCR. 

OBS: espera-se que as enfermeiras 

reconheçam o ritmo sinusal ao monitor. 

 

 
 

 

 

Pontos de virada: 
Espera-se que a s enfermeiras abordem o paciente  executem o protocolo MOVEEE e reconheçam o IAM no 

eletro.  Caso isso não ocorra, as técnicas de enfermagem indagam as enfermeiras sobre os procedimentos 

iniciais. 

Espera-se que a s enfermeiras relacionem o quadro clínico do paciente ao IAM e saibam discutir o tratamento 

inicial. Caso isso não ocorra, as técnicas de enfermagem indagam enfermeiras sobre o possível  tratamento do 

IAM. 

Espera-se que a s enfermeiras reconheçam o BAVT e discutam o tratamento inicial enquanto aguardam o 

médico. Caso isso não ocorra, as técnicas de enfermagem indagam enfermeiras sobre o que esta acontecendo e 

qual conduta a ser tomada enquanto o médico não chega.  Qual o ritmo ao monitor. 

Espera-se que a s enfermeiras reconheçam o ritmo de FV ao monitor e indiquem o tratamento. Caso isso não 

ocorra, o médico indaga as enfermeiras sobre o ritmo e sobre a droga. 

Espera-se que a s enfermeiras reconheçam o ritmo de TV ao monitor e indiquem o tratamento. Caso isso não 

ocorra, o médico indaga as enfermeiras sobre o ritmo e sobre a droga.  

 

Descrição do caso para o voluntário: 

 

Vocês são duas enfermeiras, que trabalham em uma Grande Emergência (Pronto Socorro) de um hospital 

secundário. Neste momento, vocês são acionadas pela equipe técnica de enfermagem para avaliar um paciente, 
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com cerca de 50 anos de idade, advogado, trazido por familiares e que acabou de dar entrada no setor. O mesmo 

apresenta-se com dor no peito e desconforto respiratório. O médico esta presente no hospital e pode ser acionado 

em qualquer momento. 

 

 

  

 

Curso/Campi: 

REQUISIÇÃO DE AULA PRÁTICA 

(RAP) 

 

Disciplina(s) – Turma(s):  

 
() AV1 (  ) AV2 (   ) AVS 

 ( ) 2ª Ch. AVS 

Data e Horário: 

 

 

 

 

Professor(a):  

Título da Aula Prática:  
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ANEXO I - Requisição de aula prática (RAP) 

 

 

LABORATÓRIO 
1- Tópicos da ementa: 

 

 

 

 

2- Objetivos:  

 

 

 

 

 

3- Material Solicitado: 
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ANEXO J - Folha de rosto de submissão ao comitê de ética 
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ANEXO K -Parecer consubstanciado 
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