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INTRODUÇÃO: O ensino da Pediatria no Brasil vem se transformando no decorrer
dos anos, com importante influência nos Programas e Políticas Públicas de Saúde. O
cuidado à criança, anteriormente reforçado pelo modelo biomédico, intervencionista,
medicalocêntrico, amplia-se para uma assistência holística, compreendendo a criança
e o adolescente como um ser biopsicossocial e ativo em todo processo de crescimento,
desenvolvimento e saúde-doença. OBJETIVO: Relatar a experiência do processo de
ensino-aprendizagem da enfermagem pediátrica e hebiátrica a partir do uso de estudo
de caso com simulação clínica em laboratório. METODOLOGIA: Relato de
experiência analítico descritivo. Realizado na disciplina de saúde da criança e do
adolescente hospitalizado de um curso de graduação em enfermagem situado no norte
de Santa Catarina. Esta disciplina faz parte do componente curricular juntamente com
as aulas práticas no laboratório de enfermagem nas quais são realizadas simulações
clínicas sobre o atendimento à criança e ao adolescente hospitalizado. Esta modalidade
de ensino-aprendizado na instituição vem sendo realizada desde o ano de 2017. Duas
docentes da disciplina apresentam no início da atividade estudos de casos aos alunos,
que devem ir listando os problemas de enfermagem. Feito isto, os alunos são divididos
em pequenos grupos para demonstrar os cuidados de enfermagem, realizando as
técnicas e procedimentos identificados no estudo clínico. Enquanto um grupo realiza,
os outros utilizam da técnica do espelho avaliando e anotando o atendimento realizado
na simulação pelos colegas. RESULTADOS: Nesta a proposta de simulação do
atendimento ao paciente pediátrico/hebiátrico, a partir dos estudos de casos os alunos
exercitam suas habilidades de abordagem e comunicação com a criança e seus
familiares, apropriando-se do conhecimento teórico apresentado em sala de aula.
Durante a simulação, os acadêmicos praticam o cuidado à criança/adolescente e
realizam procedimentos de enfermagem como sondagens gástrica e vesical, instalação
de terapia intravenosa, administração de medicamentos, curativos, coleta de exames,
dentre outros. Percebe-se ativa participação e motivação dos alunos nestas atividades,
sendo observado que esta oportunidade de exercitar o raciocínio clínico e habilidades
em procedimentos específicos favorece o aprendizado alicerçando o conteúdo teórico
trabalhado em sala de aula. CONCLUSÕES: A simulação clínica em prática em
laboratório se mostra como importante tecnologia leve inovadora para o processo de
ensino-aprendizagem da enfermagem pediátrica.
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