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Introdução: A simulação clinica tem sido amplamente difundida nas universidades, como uma  

metodologia ativa para ensino e avaliação de graduandos e residentes (MOTTA;BARACAT, 2018), 

gradativamente se insere nos currículos dos cursos, objetivando a imersão dos discentes em 

cenários similares as quais irão se deparar em sua carreira profissional.Essa metodologia explora o 

campo cognitivo com o uso de percepção, memorização, compreensão e comunicaçãodurante os 

cenários, além de possibilitar o acesso ao campo metacognitivo, possibilitando aos estudantes o 

conhecimento de suas operações mentais, o que são, como se realizam e o reconhecimento de 

fatores que auxiliam ou interferem na sua efetivação(PEIXOTO; SILVA, 2002). Essa interface 

entre simulação e metacognição deve ser incentivada, por acreditarmos ser capaz de auxiliar os 

estudantes a pensar sobre seus próprios pensamentos, conferindo autonomia e segurança aos futuros 

profissionais de saúde. 

Objetivo do trabalho: Analisar as produções científicas que exploram o conceito de metacognição 

dentro da simulação clínica. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura de caráter qualitativo. Utilizou-se 

dos seguintes Descritores: Metacognição (1), Simulação (2), Treinamento por Simulação (3), 

Exercício de Simulação (4), Simulação de Paciente (5) Treinamento com Simulação de alta 

fidelidade (6).O cruzamento foi realizado utilizando o Descritor (1) AND (Como operador 

booleano) e os demais Descritores (2, 3, 4, 5, 6) nos idiomas: português, inglês, francês e espanhol. 

Foi utilizado o Portal Capes (Periódicos) e Acervo+ Index base para a busca dos artigos.Os critérios 

de inclusão foram: artigos completos publicados em revistas científicas, revisados por pares, na 

linguagem inglesa, francesa, espanhola ou portuguesa, publicados em qualquer ano encontrados na 

busca realizada com os descritores conforme descrito anteriormente. Como critérios de exclusão: 

artigos incompletos, teses, dissertações, editoriais e capítulos de livros, além de publicados em 

outro idioma não descrito acima. 
Resultados: A partir da busca foram obtidos 143 estudos (5 em português, 105 em inglês, 01 em 

francês e 32 em espanhol), inicialmente foram excluídos 08 artigos por duplicadas. Realizou-se a 

leitura dos títulos e resumos, levando em consideração os critérios de inclusão e exclusão, dos quais 

foram selecionados 37 estudos para analise dos textos na íntegra. Após a leitura dos estudos foram 

selecionados 19 textos para a promoção da discussão.Identificamos pouca produção nacional acerca 

da temática escolhida, as quais se concentraram na América do Norte e Europa. Além disso, destaco 

que todos os artigos encontrados foram da base de dados da Portal Capes. A metacognição consiste 

na capacidade do ser humano ter consciência de seus atos e pensamentos, Flavell (1979) a definiu 

como a “cognição da cognição” atendendo as funções de monitoramento e controle sobre seus 

processos cognitivos, possibilitando a compreensão acerca de seu processo de aprendizagem. O 

acadêmico que consegue explicar sobre seus processos cognitivos sejam eles passados, presentes ou 



futuros possui um componente eficaz para a melhoria da sua atuação frente aos estudos, uma vez 

que a metacognição é motivada por um objetivo, possuindo uma intencionalidade de melhora de 

desempenho no campo prático. Alguns estudos que utilizam a simulação clínica como seu objeto, 

exploram conceitos oriundos da metacognição, como o Conhecimento Metacognitivo (CM) - 

ordenado por tarefas, estratégias ou experiências, as Experiências Metacognitivas (EM) e as 

Habilidades Metacognitivas (HM) (DÍAZ-GUIO; ORTEGA, 2019). Dentro dos cenários o aluno 

observa dificuldades, busca soluções e caminhos, para prover o melhor cuidado ao paciente 

simulado, o conhecimento de seus processos cognitivos, a consciência do uso de conhecimentos, 

habilidades e experiências metacognitivas podem levar o estudante a atingir a metacognição. 

Conclusão: A metacognição é explorada dentro da simulação clinica na discussão de como se dá a 

aplicação de conhecimentos, habilidades e experiências metacognitivas nesse campo, propondo 

teorias e métodos que ajudem o aluno a atingi - lá e colocando o momento do debriefing como um 

potencial instrumento para a ativação da metacognição. Como limitação do estudo temos a pouca 

produção nacional, para verificar a aplicabilidade dentro desse tema no contexto dos centros de 

simulação distribuídos pelo Brasil, vista por outro ângulo, pode ser uma potencialidade para 

explorar esse tema dentro do nosso contexto, buscando sanar lacunas evidenciadas nessa revisão. 
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