
A SIMULAÇÃO CLÍNICA COMO ESTRATÉGIA PARA APRIMORAMENTO DO 

RACIOCÍNIO CLÍNICO NA CONSULTA DE ENFERMAGEM EM 

PUERICULTURA 

 

 

Eliana Ofelia Llapa-Rodríguez 

 Universidade Federal de Sergipe 

Jussiana Penha da Silva Almeida 

Iellen Dantas Campos Verdes Rodrigues 

Denisson Silva Nascimento 

Anna Beatriz Lopes Tavares 

 

EIXO: Ensino aprendizagem 

CATEGORIA: 

Comunicação Oral (X) 

Pôster Comentado (  ) 

 

 

 

Introdução: A simulação clínica (SC), como metodologia ativa, mostra ser uma estratégia 

eficaz, que associa a teoria e a prática para aprimoramento do raciocínio clínico e tomada de 

decisão de acadêmicos de enfermagem (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). Esta 

metodologia permite acompanhar o desenvolvimento de competências e habilidades 

esperadas do acadêmico, encontrando na SC um cenário favorável para aprimorar o raciocínio 

diagnóstico e pensamento crítico dentro da linha de cuidado integral à saúde da criança, 

permitindo abordar de forma sistematizada o crescimento e desenvolvimento infantil, 

associada à construção de diagnósticos, intervenções e resultados esperados. Objetivos do 

trabalho: Apresentar a SC como estratégia para aprimoramento do raciocínio diagnóstico e 

pensamento crítico durante a Consulta de Enfermagem em puericultura. Metodologia: 

Participaram da SC uma turma, de seis acadêmicos do curso de graduação em enfermagem, 

dois professores e dois monitores. Os acadêmicos assumiram o papel de enfermeiro, o 

professor convidado atuou como cliente e os monitores da disciplina, representaram o agente 

comunitário de saúde. O caso clínico foi relacionado à Consulta de Enfermagem em 

puericultura. O embasamento e alicerce teórico fundamentaram-se com nas teorias das 

Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta e a teoria do autocuidado de Dorothea Orem. 

Para auxiliar o processo metodológico tomou-se como guia a estrutura a seguir (INACLS, 

2016; KANEKO; LOPES, 2019): Planejamento, com levantamento das necessidades, 

fundamento teórico e definição das competências desejadas; Objetivos e resultados esperados 

da aprendizagem, que para o caso foram: a) avaliar o crescimento e desenvolvimento da 

criança e sua cobertura vacinal; b) registrar dados antropométricos; c) orientar cuidados com a 

criança; d) esclarecer dúvidas da genitora; e, e) capacitar acadêmicos na elaboração de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem guiada pela utilização do sistema de 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE); Estrutura e formato da 

simulação, para elaboração do cenário e definição dos atores e objetivos esperados; Descrição 

do caso e percepção do realismo; Briefing; Debriefing; e a Avaliação, com adaptação 

(ALMEIDA et al., 2015) da escala de satisfação de estudantes e autoconfiança na 

aprendizagem Resultados: O Briefing teve duração de 5 minutos e ocorreu na sala virtual por 

meio de discussões acerca do conhecimento e experiências prévias dos alunos, ressaltando a 

disponibilização prévia de materiais para consulta pelo docente. Além da explanação quanto 

aos objetivos propostos na atividade simulada e as competências desejadas. Em seguida, 



ocorreu a simulação clínica com uso de paciente simulado, a qual se fundamentou  nos 

objetivos e na avaliação proposta no planejamento da aula. Cada cenário foi iniciado com no 

mínimo dois participantes, um discente na função de enfermeiro e outro como observador, no 

entanto quando percebida segurança na condução da consulta foi permitida a inclusão de 

outros observadores, durante a simulação. O cenário foi aplicado em uma sala virtual, durante 

20 minutos, por meio da plataforma Google Meet, no qual o docente facilitador da simulação 

realizava de forma síncrona a ambientação detalhada do cenário, ressaltando-se que o mesmo 

enviou previamente a descrição completa aos discentes por e-mail. Após o término do cenário 

todos os discentes elaboraram os DE prioritários e as respectivas intervenções para proceder 

com o debriefing. Para tal, foi fornecido um tempo de 15 minutos, que não contabilizaram 

para registro da simulação. Por fim, os acadêmicos foram convidados a prosseguir com o 

debriefing, com duração de 40 minutos. Tratou-se de um momento de reflexão acerca da 

vivência da prática simulada, os participantes expressaram seus sentimentos como ator, 

demonstraram compreensão do conteúdo, identificaram as fragilidades e manifestaram 

sugestões para melhorar o seu desempenho, durante a consulta simulada. A aplicação do 

instrumento pré e pós-teste possibilitou ao aluno um espaço para sinalizar conteúdos 

considerados frágeis em sua trajetória de aprendizagem. Conclusões: A SC possibilitou 

apresentar a consulta de enfermagem como estratégia para aprimoramento do raciocínio 

diagnóstico e pensamento crítico durante a Consulta de Enfermagem em puericultura, 

fundamentada na teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta e teoria do 

autocuidado de Dorothea Orem, bem como a utilização do sistema de CIPE. A metodologia 

ativa possibilitou a identificação de situações-problemas sem ocasionar danos aos usuários, 

bem como o aperfeiçoamento do raciocínio clínico para implementação de cuidados 

resolutivos associados às boas práticas de segurança do paciente. Destaca-se, a utilização da 

SC como de relevância e recomenda-se como metodologia a ser desenvolvida, mesmo 

considerando a diversidade de sujeitos, já que oportuniza novas experiências em diversos 

contextos. 

PALAVRAS-CHAVE: Simulação clínica; Enfermagem; Educação em Enfermagem.  
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