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RESUMO 

Introdução: A formação em saúde pauta-se na articulação da teoria à prática, aproximando 

os estudantes de competências e habilidades que vão além do treinamento técnico, levaram à 

incorporação, pelas instituições de ensino, da educação baseada em metodologias ativas 

(PALHETA et al., 2020). Uma das utilizadas neste processo de ensino-aprendizagem é a 

Simulação Clínica (SC), estratégia pedagógica que “emprega o uso de simuladores para a 

reprodução de tarefas clínicas, de uma forma estruturada e em ambiente controlado, que 

replica cenários próximos ao contexto real”, podendo ser realizada com simuladores de 

baixa, média ou alta fidelidade (COREN-SP, 2020). Na formação em enfermagem, a SC 

promove a aprendizagem experiencial e significativa, aproximando os estudantes de cenários 

inspirados em situações reais e, por outro lado, promovendo a integridade profissional e 

segurança do paciente. Além disso, a SC também constitui-se de uma potente ferramenta para 

o ensino na pós-graduação Stricto sensu, especialmente no que tange à experiência no estágio 

de docência, ampliando o repertório pedagógico de futuros mestres e doutores e aproximando-

os das novas tecnologias educacionais (LOPES, 2020; SOBRAL, 2020). Objetivos do 

trabalho: Relatar a aplicação da simulação clínica durante estágio de docência na pós-

graduação em enfermagem. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 

realizado em uma instituição de ensino superior pública do Estado de Pernambuco. A IES 

possui cursos de graduação e pós-graduação em enfermagem. Este relato se configura a partir 

da atuação de enfermeiras mestrandas em processo de formação docente nas práticas do 

estágio de docência junto ao curso de graduação, sob a supervisão de docente do Programa de 

Pós-graduação. A experiência foi desenvolvida com estudantes do VI módulo de saúde do 

adulto (o curso possui 10 módulos), na unidade temática prática de Clínica Cirúrgica, cuja 

turma possui 50 estudantes divididos em 10 grupos. As aulas práticas sempre ocorreram nos 

serviços de saúde do complexo hospitalar universitário e do estado de Pernambuco. 

Entretanto, devido ao atual contexto da pandemia, as aulas presenciais permaneceram 

suspensas a partir de março de 2020, sendo retomadas a partir de junho de 2021 com novos 

planejamentos e espaços de atuação. Assim, o laboratório de habilidades em enfermagem 

passou a incorporar uma maior carga horária na rotina das aulas práticas. O cronograma de 

atividades dos estudantes envolve o rodízio a cada 3 dias nos hospitais universitários e nos 

laboratórios da IES. As atividades práticas das mestrandas no estágio de docência foram 



 

realizadas durante os rodízios dos grupos de alunos da graduação, cada um dos rodízios com 

três dias de duração no laboratório de habilidades práticas da instituição de ensino, na 

perspectiva da Clínica Cirúrgica. Resultados: A partir do planejamento elaborado 

conjuntamente pelas mestrandas e orientadora, os três dias foram divididos da seguinte 

maneira, considerando a Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória 

(SAEP): Dia 1: Pré-Operatório (admissão do paciente na clínica cirúrgica, orientações pré-

operatórias, preparo do paciente para a cirurgia); Dia 2: Pós-Operatório (transferência do 

paciente para a clínica cirúrgica, cuidados específicos no pós-operatório, cuidados com feridas 

operatórias e drenos diversos); Dia 3: Estações de treinamento (rotação por estações 

envolvendo cuidados de enfermagem na clínica cirúrgica). Cada mestranda ficou responsável 

pela elaboração de um caso clínico para simulação nos dois primeiros dias, no contexto do pré 

e pós-operatório, amparando-se em referenciais teóricos atualizados sobre cada tema - 

cirurgia cardíaca e cirurgia geral, respectivamente. Estes casos clínicos serviram como guias 

no momento de briefing, onde a facilitadora ofereceu aos estudantes orientações conceituais 

sobre o método da simulação clínica, bem como forneceu as informações necessárias para o 

desenvolvimento do cenário. As mestrandas atuaram no cenário como pacientes padronizadas 

através da técnica de dramatização, retratando as pacientes descritas nos casos clínicos 

supracitados, e um ou dois estudantes, por grupo, participaram como voluntários, atuando 

como enfermeiros. Este tipo de simulação pode ser considerado de alta fidelidade uma vez 

que as mestrandas foram treinadas para representar pacientes reais, proporcionando a 

interação entre as pacientes e os estudantes e estimulando, além do treinamento de habilidades 

técnicas, o desenvolvimento de competências como o pensamento crítico e reflexivo, tomada 

de decisão, liderança, resolução de conflitos, gestão da assistência e outras. Ao final de cada 

simulação, ocorreu o debriefing, que foi conduzido pela facilitadora a partir de uma roda de 

conversa entre as mestrandas e os estudantes (voluntários e demais alunos), a fim de resgatar 

as ações desenvolvidas pelos voluntários no cenário, suas impressões e dificuldades, bem 

como o feedback das decisões tomadas e o que poderia ter sido realizado de outra maneira. 

Ainda no debriefing, também foi permitido que as pacientes padronizadas expressassem suas 

percepções diante do atendimento dos estudantes e orientações acerca deste. Para as 

mestrandas, a participação na simulação clínica possibilitou não só a aplicação prática de uma 

das metodologias ativas mais utilizadas no contexto do ensino em saúde, mas também foi útil 

no desenvolvimento de competências e habilidades imprescindíveis ao processo de formação 

docente como a comunicação efetiva, criatividade, empatia, exercício da docência, didática, 

planejamento, avaliação e outros. Conclusões: Diante do processo de formação das 

mestrandas, a simulação clínica surge como uma estratégia capaz de incorporar tecnologias de 

ensino-aprendizagem, que permite executar um modelo de desenvolvimentos de competências 

relacionadas ao manejo clínico, integrando habilidades de liderança e trabalho em equipe com 

pensamento clínico em enfermagem, através de um ambiente controlado, que maximizam 

assim as experiências e desenvolvem uma aprendizagem significativa. Em contrapartida, no 

cenário disponibilizado, foram observadas limitações referentes aos instrumentos para 

aplicação da simulação, como por exemplo, os manequins de baixa fidelidade, podendo por 

algumas vezes, limitar a experiência. É uma metodologia ativa que poderia ser mais inserida 

em diversas disciplinas, pois podem ser aplicados aspectos de educação, avaliação, pesquisa e 

segurança do paciente, promovendo maior suporte ao aprendizado clínico.  
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