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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir dos resultados da pesquisa Simulação: estratégia desafiadora e 

inovadora no ensino técnico em Enfermagem, idealizou-se este produto de 

intervenção na prática: Oficina para docentes do Curso Técnico em 

Enfermagem para utilização da Simulação como estratégia de ensino e 

aprendizagem. 

Uma das características do Mestrado Profissional (MP) é, além da 

produção da pesquisa, propor um produto técnico-científico que transforme a 

prática profissional do pesquisador e de todos que fazem parte desse cenário 

de prática, buscando equilíbrio entre o saber e o saber-fazer, com o objetivo de 

“capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional 

avançada e transformadora de procedimentos, visando atender demandas 

sociais, organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho”  (BRASIL, 

2009). 

A pesquisa realizada buscou investigar a percepção dos docentes 

acerca da Simulação como estratégia de ensino e aprendizagem no curso 

Técnico em Enfermagem e, para tanto, foram formuladas as seguintes 

questões norteadoras: 

• Qual a percepção dos docentes de um Curso Técnico em Enfermagem 

acerca da Simulação? 

• Que potencialidades a Simulação tem como estratégia de ensino e 

aprendizagem?  

• Que fragilidades a Simulação tem como estratégia de ensino e 

aprendizagem?  

• Quais são os desafios para os docentes com relação à utilização da 

Simulação na prática docente? 

Com a intenção de responder a essas questões, realizou-se estudo de 

caráter exploratório e descritivo, corte transversal, e abordagem qualitativa. 
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Segundo Gray (2012, p. 36), “os estudos exploratórios buscam explorar 

o que está acontecendo e fazer perguntas a respeito”, tendo por propósito 

ajudar a conhecer melhor o assunto e a decidir a delimitação da pesquisa a ser 

desenvolvida.  

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações 

sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos 

e fenômenos de determinada realidade. (GERHARDT, 2009).  

Estudos transversais são aqueles em que os dados são coletados em 

um breve período, não existindo o acompanhamento posterior dos sujeitos da 

pesquisa e nos quais se faz uma fotografia do momento (NEWMAN et al., 

2008). 

Para Minayo (1994), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares e preocupa-se,, nas ciências sociais, com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (GERHARDT, 2009). 

A pesquisa foi desenvolvida em uma instituição de ensino técnico de 

natureza privada, na Cidade de São Paulo, a qual possui dez turmas do Curso 

Técnico de Enfermagem, sendo duas turmas no período vespertino e oito no 

período noturno, um corpo discente formado por 700 alunos, duas 

Coordenadoras Pedagógicas, sendo uma responsável pelo conteúdo teórico do 

curso e a outra encarregada dos estágios, oito professores responsáveis pelos 

módulos teóricos e 25, por supervisionar estágio. 

Participaram desta pesquisa os oito docentes responsáveis pelos 

módulos teóricos que compõem o Curso Técnico de Enfermagem da 

instituição, o que representou 100% de participação da população de estudo. A 

escolha desse grupo deu-se, porque esses são os docentes que mantêm 

vínculo permanente com a instituição. 
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Para a coleta dos dados, utilizou-se um roteiro de entrevista 

semiestruturada que foi gravada e posteriormente transcrita. Este é um 

instrumento que permite, em um estudo exploratório, perceber sentimentos e 

atitudes, possibilitando ao pesquisador aprofundar as questões consideradas 

mais importantes a partir da reflexão feita pelo próprio entrevistado. (GRAY, 

2012). 

De acordo com Minayo (1994), a entrevista é o procedimento mais usual 

no trabalho de campo, uma vez que, por meio desse instrumento, o 

pesquisador busca obter informações contidas na fala dos atores sociais, 

colhendo dados objetivos e subjetivos.  

As entrevistas foram transcritas e os dados obtidos, analisados por meio 

da técnica de análise de conteúdo na modalidade temática onde, 

[...] a noção de tema está ligada a uma afirmação a respeito de 

determinado assunto [...] e comporta um feixe de relações e pode ser 

apresentada através de uma palavra, de uma frase, de um resumo. 

(MINAYO, 2007, p. 315). 

Esta pesquisa foi realizada de acordo com o que determinam as 

Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016, ambas do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), que aprovam e regulamentam as Diretrizes e Normas em 

pesquisas que envolvam seres humanos. Foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

(ANEXO 1) e pela Direção do Colégio (APÊNDICE 1). 

Este relatório tem como objetivo compartilhar dados da pesquisa feita, 

bem como apresentar proposta de capacitação em Simulação para os 

docentes que atuam no módulo teórico do Curso Técnico de Enfermagem. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a percepção dos docentes acerca da Simulação como 

estratégia de ensino e aprendizagem no curso Técnico em Enfermagem. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

• Apreender a percepção dos docentes do Curso Técnico em 

Enfermagem acerca da Simulação; 

• Mapear as potencialidades da Simulação como estratégia de ensino e 

aprendizagem no Curso Técnico em Enfermagem; 

• Mapear as fragilidades da Simulação como estratégia de ensino e 

aprendizagem no Curso Técnico em Enfermagem; 

• Identificar quais são os desafios com relação à utilização da Simulação 

na prática docente; 
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3. O QUE A PESQUISA INDICA 

 

Os resultados da pesquisa indicam a necessidade de capacitação dos 

docentes para utilizar a Simulação como estratégia de ensino e aprendizagem 

no Curso Técnico de Enfermagem.   

Os docentes participantes desta pesquisa verbalizaram não terem 

conhecimento suficiente e/ou preparo científico para elaborar uma aula 

segundo a metodologia de Simulação  

“Têm docentes que nem conhecem, que nem sabem sobre SR”. P6 

“Falta de conhecimento do professor, acho que é o ponto mais 
importante”. P7 

Nem todos os docentes sabem preparar ou elaborar um cenário e isso 

ficou claro nos depoimentos, quando todos admitiram que esse aspecto é 

dificultoso, assim como o processo de criação da aula simulada. Essa 

fragilidade pode ser atribuída ao despreparo dos docentes em relação à 

estratégia, tanto no que diz respeito a elaborar um planejamento para uma aula 

simulada, como para preparar e conduzir os estudantes à prática simulada.  

“Não fui preparada”. P5 

“Não sei quais etapas ou como preparar cenário”. P4 

Nesse sentido, é importante destacar que o despreparo do docente 

quanto ao método e sua aplicação propriamente dita, atuando de forma 

empírica na maioria das vezes, pode impactar negativamente no processo de 

ensino e aprendizagem, pois o docente, ao não saber utilizar  e, em algumas 

vezes, não utilizar corretamente a estratégia, pode propiciar ao estudante uma 

experiência ruim ou sem significado. É importante evidenciar que, 

independentemente do método, os objetivos de aprendizagem devem ser muito 

claros e delineados para alcançar o resultado esperado e, nesse sentido, 

elaborar um bom plano de aula é fundamental para obter êxito no ensino e na 

aprendizagem. 
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Na dinâmica da simulação, o docente que utiliza essa estratégia didática 

deve primeiramente receber treinamentos com experts no tema, além de 

participar de reuniões para trocas de experiências com pessoas atualizadas no 

assunto. É imprescindível que o profissional que esteja aplicando esta dinâmica 

seja capacitado para tal função (JEFFRIES, 2007; MARTINS et al., 2012). 

“Primeiramente ter a capacitação para todos os professores”. P3 

“O ideal seria que todos os docentes fossem capacitados para essa 

técnica”. P3 

“Capacitação para o docente, para que nós aprendamos a utilizar 

100% da ferramenta”. P5      

É fundamental capacitar os docentes com o método da Simulação, 

assim como as instituições de ensino devem estar preparadas com espaço 

físico e laboratórios adequados para utilização da estratégia. Seus dirigentes 

devem incentivar e estimular seus professores a se atualizarem, a buscarem 

novos meios de ensinar e aprender, pois sabemos que hoje o mercado de 

trabalho, especialmente na área da saúde, requer profissionais altamente 

qualificados e competentes. 

Considerando o escopo desse produto, e baseados nos comentários dos    

docentes participantes, reproduzidos a seguir, os desafios que a Simulação 

apresenta, para e no processo de ensino e aprendizagem no Curso Técnico de 

Enfermagem, são:  

“O maior desafio ainda é capacitação”. P8 

“O treinamento de todos os professores é um desafio... eu preciso 

desse treinamento”. P7 

Este produto pretende superar esse desafio e contribuir com o projeto 

político-pedagógico da instituição pesquisada que visa ter um corpo docente 

atualizado, competente e que atue com a estratégia da Simulação, propondo 

aos seus estudantes um ensino em Enfermagem inovador. 
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A partir da análise dos resultados obtidos, foi evidenciado um consenso 

nas percepções dos docentes no que se refere à Simulação no Curso Técnico 

de Enfermagem, a qual foi considerada uma importante estratégia de ensino e 

aprendizagem e com promissor papel na formação dos estudantes na área da 

saúde.   

“Melhor método de ensino para avaliar eficácia do aprendizado”. P1 

“A simulação traz a crítica e a questão resolutiva”. P8 

“Estão investindo muito nesse modo de pensar e projeto educação do 
futuro”. P7 

A dinamicidade que essa estratégia proporciona ao estudante é 

apontada pelos docentes como uma excelente estratégia que possibilita uma 

aula motivadora e inovadora.  

“Fica algo mais dinâmico, sai daquele trivial”. P3 

“A aula simulada é mais dinâmica”. P4 

A Simulação é uma metodologia que produz situações reais que 

proporcionam ao estudante papel ativo na aquisição de conceitos que são 

importantes para a resolução do problema apresentado pelo docente, como 

podemos verificar na fala transcrita anteriormente, de um dos participantes 

desta pesquisa. (COSTA et al., 2015). 

Os docentes identificaram que o ato de ensinar por meio da Simulação é 

considerado como facilitador para a compreensão dos estudantes e superior à 

aula teórica, pois, além de visualizarem e praticarem algumas tarefas, são 

incitados a desenvolver suas competências cognitivas, atitudinais e 

comportamentais.  

As simulações ajudam os estudantes a conectarem o que aprendem na 

sala de aula ao que encontram no atendimento ao paciente ou no ambiente 

clínico. (KADDOURA, 2010). 

Os docentes consideraram que teoria x prática contribui para o 

aprendizado dinâmico e significativo, uma vez que a Simulação proporciona a 

articulação entre conhecimento teórico e habilidade, gerando benefícios na 
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aprendizagem e um processo de ensino enriquecedor. Por exemplo, o uso dos 

simuladores tem a capacidade de inovar o ensino e promover transformações 

na construção do conhecimento dos estudantes. Nas falas dos docentes, 

expostas a seguir, observa-se esse apontamento.     

“Percebi que tirando da teoria e mostrando, eles entendem”. P5 

“Expor um slide é uma coisa, agora você mostrar um simulador é algo 
diferente”. P8 

“A visualização dos simuladores permite ao estudante entendimento 

do assunto”. P8 

Na percepção dos docentes do Curso Técnico de Enfermagem, o 

“processo da aplicabilidade da Simulação” aparece como fator importante para 

o sucesso da metodologia selecionada, assim como para obter bons resultados 

na aprendizagem dos estudantes.  

“Preparar o aluno antes, explicar o que vai acontecer e depois inseri-
lo na cena para avaliar o desenvolvimento”. P1 

Nesse contexto, na perspectiva dos docentes desta pesquisa, 

experimentar e vivenciar a simulação propicia aos estudantes adquirir 

experiência pelo ato de executar uma ação, confiança, segurança no 

procedimento proposto. Desse modo, favorece o preparo em sua formação e, 

consequentemente, tornam-se profissionais mais capacitados e habilidosos. 

Segundo Sanford (2010), em ambientes controlados, os estudantes podem 

desenvolver competências para mais tarde prestarem cuidados mais seguros 

no ambiente hospitalar. 

“Para mergulhar no tema [...]” aplicar a SR pelas novas experiências, 
sensações”. P8 

“O aluno consegue tocar e isso faz com que fique mais seguro”. P4 

“Se os alunos conseguirem manipular, ver e executar, vão sair 
melhores”. P6 

É importante enfatizar que a Simulação aproxima o aluno da realidade, 

sendo este aspecto altamente relevante ao se escolher utilizar essa estratégia 

de ensino. A Simulação reflete a realidade do ambiente clínico e é projetada 

para demonstrar os procedimentos, promover a reflexão dos estudantes e a 
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tomada de decisão assertiva. As verbalizações transcritas a seguir corroboram 

essas afirmações. (JEFFRIES, 2005). 

 

 “Vivenciar a realidade e a pensar”. P2 

“Atividade prática e segura, aproxima da realidade”. P5 

Nesta pesquisa, os docentes consideraram como Potencialidades da 

Simulação ser esta uma importante estratégia de ensino e aprendizagem em 

que as cenas propostas contribuem para o aperfeiçoamento da abordagem 

humanística na assistência, para a habilidade técnica e o trabalho em equipe.  

Dentre as possibilidades de habilidades técnicas que os estudantes 

podem desenvolver, podemos citar a administração de medicamentos, 

atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência. Os docentes 

percebem que o treino de habilidade técnica proporciona ao estudante 

segurança e aquisição de destreza para executar a tarefa. 

“No estágio o aluno irá chegar melhor preparado tecnicamente”. P1 

“Desenvolve habilidade técnica principalmente... porque pratica”. P3 

“Capacita adequadamente para desenvolver ações”. P8 

Nos depoimentos dos docentes desta pesquisa, vimos que a simulação 

favorece aos estudantes fazerem reflexões sobre suas ações, sejam elas 

corretas ou não e, ao vivenciar uma aula simulada, eles ampliam sua 

capacidade de percepção sobre o assunto. 

O uso de tecnologias de simulação não garante por si só o aprendizado, 

devendo ser acompanhado de reflexões e feedback, sempre considerando a 

proposta metodológica e os objetivos de aprendizagem. (COSTA et al., 2017).  

Os participantes da pesquisa expressaram que a simulação proporciona 

melhor compreensão e entendimento da aula teórica.  

“Desenvolve habilidade cognitiva”. P2 

“Na aula simulada é a hora que ele para e pensa”. P3 

“Faz pensar, refletir, colocar em prática o que aprendeu na teoria”. P7 
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A Simulação amplia a habilidade cognitiva, uma vez que os estudantes 

ficam mais atentos para identificar acertos e erros no cenário, guiados pelo 

facilitador numa reflexão autocrítica, em que analisam suas ações.  

“A Simulação realística aumenta a percepção dele”. P5 

“O aluno consegue ter reflexão de suas ações”. P4 

“Prepara o aluno para interpretar uma situação”.  P6 

A Simulação faz parte de uma nova possibilidade de ensino, que não 

engloba somente habilidade técnica, mas a melhoria no processo de 

comunicação, o gerenciamento de crises, trabalho em equipe, raciocínio clínico 

em situações críticas. (BRANDÃO; COLLARES; MARINS, 2014). 

“Desenvolve proatividade, melhora habilidade de trabalho em equipe 
e viver em sociedade”. P3 

“Preparar melhor o nosso aluno, tanto na parte técnica, quanto na 
inteligência emocional para a tomada de decisão ser assertiva”. P6 

Nessa perspectiva comportamental, o estado emocional dos estudantes 

aparece como fator importante a ser desenvolvido na simulação frente às 

necessidades de estarem bem preparados para lidar com situações de 

estresse.  

“Vivenciar uma situação sob stress, pressão, prepara e estrutura este 
aluno emocionalmente”. P6 

Essa estratégia é capaz de minimizar o medo e a insegurança, 

facilitando o aprendizado do discente. Ressalta-se a importância do primeiro 

contato do discente com os procedimentos realizados em cenário realístico 

para o desenvolvimento de suas emoções e da capacidade do docente em lidar 

com o medo de seus estudantes. (GOMES; GERMANO, 2007). 

“Medo de o professor associar que ele não captou a teoria à prática”. 
P8 

“Medo de fazer errado na presença das pessoas, do professor”. P5 
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Todavia os resultados da pesquisa demonstraram que os participantes 

indicaram, como Fragilidades da Simulação, o conhecimento incipiente ou 

falta de preparo científico sobre a estratégia, a necessidade de capacitação 

docente em simulação, o custeio dos materiais e equipamentos para estruturar 

um centro de simulação e a grande quantidade de alunos por turma.  

Para Oliveira e Silva (2018), é essencial que o docente se atualize, que 

inove sua prática educacional, que adquira novos conhecimentos para propiciar 

ao estudante ensino diferenciado, o que é ratificado pelos depoimentos 

consecutivos.   

“Falta de conhecimento dos professores em relação a esse novo 
instrumento ou estratégia”. P4 

“Sem um contato prévio com a simulação, o docente não consegue 
utilizar”. P3 

“Falta um pouco de preparo docente”. P6 

Os depoimentos dos docentes indicam que os materiais são muito caros, 

razão pela qual a disponibilidade é restrita e em pequena quantidade. O alto 

custo dos materiais faz com que seu uso seja mais controlado a fim de se 

evitarem prejuízos ou danos.   

“O custeio de materiais e equipamentos para a simulação ficam 
inviáveis para alguns cursos”. P8 

“Disponibilidade dos materiais, porque tudo é muito caro”. P5 

A Simulação traz a necessidade de investimentos no espaço físico, em 

manequins e em materiais e equipamentos adequados para o desenvolvimento 

de aulas interessantes e que contribuam para a aprendizagem dos estudantes. 

(MORAES et al., 2016). 

Os resultados mostram que o alto dimensionamento de estudantes por 

turma constitui uma fragilidade para a adequada utilização dessa estratégia, 

porque dificulta o processo de ensinar e aprender, gerando falta de atenção 

durante a aula, comentários desnecessários e conversas paralelas. 

Acrescente-se que o esclarecimento de dúvidas de todos os estudantes não é 
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possível em razão da escassez de tempo em atender a essa grande demanda. 

A fala dos docentes, a seguir, sinaliza essa fragilidade. 

“Acredito que a maior dificuldade seja o grande número de alunos”. 
P7 

“Na simulação a quantidade de alunos deve ser bem menor... não a 
quantidade de alunos que temos hoje”. P3 

Considerando o cenário atual, os resultados do estudo apresentado 

demonstram que é necessário rever a prática pedagógica do corpo docente no 

Curso Técnico em Enfermagem. Neste momento, as mudanças propostas são 

importantes para propiciar aos futuros profissionais da saúde uma formação e 

currículo incomparável, tendo como objetivo qualidade, compromisso ético e 

segurança ao exercer a profissão. 
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4. PROPOSTA AO DIRETOR DO COLÉGIO SÃO CAMILO 

 

Senhor Diretor,  

Esse relatório corresponde à pesquisa realizada com os docentes que 

lecionam no Módulo Teórico do curso Técnico em Enfermagem do Colégio São 

Camilo no período de junho 2019.  

A análise dos resultados da pesquisa identificou que os docentes têm 

pouco conhecimento da Simulação como uma possibilidade de metodologia 

ativa a ser utilizada com os estudantes do Curso Técnico de Enfermagem. Eles 

relataram que não tiveram embasamento teórico e prático para a utilização 

dessa estratégia, que se sentem despreparados por não saberem planejar uma 

aula simulada e utilizar a estratégia de forma correta, sabendo que isso pode 

impactar negativamente no ensino e aprendizagem de seus estudantes.  

Diante dessas fragilidades apontadas por eles, emergiu a necessidade 

de propor um curso de capacitação para o corpo docente dessa Instituição para 

trabalhar com a estratégia da Simulação, tendo em vista a relevância e 

importância que esta tem por contribuir para o ensino nos cursos da área da 

saúde, e especialmente aqui, no Curso Técnico de Enfermagem. 

Assim, nossa proposta é a realização de uma Oficina para docentes do 

Curso Técnico em Enfermagem para utilização da Simulação como 

estratégia de ensino e aprendizagem  

A proposta da oficina (APÊNDICE 2) é que seja realizado em três 

módulos e seus respectivos planos de aula (APÊNDICE 3):  

1º Módulo: Vivenciar um cenário de prática no Centro de Simulação 

(APÊNDICE 5) 

2º Módulo: Fundamentação teórica sobre Simulação: a ser realizado por ensino 

remoto: 
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3º Módulo: Elaboração de um cenário de prática (APÊNCIDE 4) 

Ao término do curso, os docentes deverão preencher um instrumento 

avaliativo, pois, por meio das respostas, teremos subsídios para rever práticas, 

conteúdos e estratégias. (APÊNDICE 6). 

Esperamos, com esta proposta de capacitação, contribuir com um 

ensino inovador, de qualidade, proporcionando aos estudantes maior 

conhecimento técnico-científico e uma assistência de Enfermagem segura para 

sua satisfação pessoal e profissional ao serem inseridos no mercado de 

trabalho.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Aprovação  Comitê de Ética  
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Apêndice 1 – Termo de Anuência 
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Apêndice 2 – Plano da Oficina 

 

Colégio São Camilo  

 

Oficina para docentes do Curso Técnico em Enfermagem para utilização da 

Simulação como estratégia de ensino e aprendizagem 

 

 

Professora  

Clara Regina 

Reigada 

 

Contato  

(11)962196648 

 

Local: Colégio São 

Camilo 

 

Vagas: 10 

 

Carga horária total: 10hs 

 

Público-alvo: Docentes do Curso Técnico em Enfermagem 

 

Ementa do Curso 

 

Simulação.  Métodos e etapas da estratégia. Elaboração de cenário. Experiencia 

prática no Centro de Simulação 

 

 

Justificativa 

 

            A proposta de ensino é proporcionar ao docente conhecimento acerca da 

Simulação, a fim de garantir que o mesmo vislumbre melhorias no processo de 

formação, atribuídos a novas estratégias de ensino e aprendizagem nos espaços 

formativos de saúde e enfermagem.  

 

A Simulação permite experiência prática, em ambiente seguro, seguida de 

reflexão guiada, o que tem impacto tanto no conhecimento quanto em habilidades 

e atitudes relacionadas à prática profissional.   

 

Desenvolver a Simulação como estratégia de ensino-aprendizagem no 

curso técnico em enfermagem, é uma oportunidade para que os docentes possam 

dominar esse método e, assim, inovar no ensino de seus estudantes.  

 

A capacitação docente é importante e necessária para que utilizem este 

método com eficiência, pois os objetivos desta estratégia de ensino serão 

alcançados apenas quando o professor estiver apto para tal, pois, ao utilizá-la 

corretamente, poderá contribuir com o desenvolvimento crítico, reflexivo e com o 

desenvolvimento de habilidades do aluno (QUIRÓS e VARGAS, 

2014);(MARCOMINI et al., 2017).   



27 
Apêndices 
 
 

 

Este curso se faz necessário, pois os docentes que participaram da 

pesquisa:  SIMULAÇÃO: estratégia inovadora e desafiadora no ensino técnico em 

enfermagem, indicaram, quando entrevistados, que não tiveram capacitação para 

utilizar a estratégia de Simulação, sendo esta, uma das fragilidades identificadas 

na pesquisa, dando origem a esta proposta formativa de capacitação.  

 

Os depoimentos abaixo – extraídos da pesquisa realizada reforçam a 

necessidade de realização da referida capacitação: 

 

“Falta de conhecimento dos professores em relação a esse 
novo instrumento ou estratégia”. P4 
“Capacitação para o docente, para que nós aprendamos a 
utilizar 100% da ferramenta”. P5      
“O ideal seria que todos os docentes fossem capacitados 
para essa técnica”. P3 
 

 

Objetivo Geral 

 

Capacitar os docentes do curso técnico de enfermagem para utilizar a estratégia 

da Simulação, contribuindo com novas ferramentas tecnológicas e como método 

facilitador do processo ensino aprendizagem. 

  

 

Conteúdo 

• Módulo I:  Vivenciar um cenário de prática no Centro 

de Simulação; 

 

• Módulo II:  Aprendizagem baseada em simulação, 

métodos de simulação e modalidades, etapas do 

método da simulação;   

• Módulo III:  Elaboração de cenários (teoria e prática) 

  
 

 

Estratégias de ensino-aprendizagem 

 

Ensino remoto 

O computador desempenha papel importante na aprendizagem, pois, quando 

empregado criteriosamente, se transforma numa ferramenta auxiliar de valor 

inestimável para o aprendizado e numa fonte inesgotável de estímulo à 

criatividade. (SCHUHMACHER, 2004, p. 2). 

 

Dramatização 

A dramatização é o cerne, o núcleo do Psicodrama, colocando o ser humano em 

ação e interação, expressando seu mundo interno e externo como protagonista ou 
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grupo. Dentro da dramatização, os participantes têm muitas possibilidades de 

promover insights, compreensões e relações com o conflito ou tema abordado, 

abrangendo dimensões tanto individual quanto grupal e social. (PONTES, 2018; 

PUTTINI,1997). 

 

Simulação 

Na Simulação, o participante não aprende somente o conhecimento teórico sobre 

o assunto, mas o prático, ou seja, o como fazer. Dessa maneira, é propiciada 

experiência prática, em ambiente seguro, seguida de reflexão guiada, o que tem 

impacto no conhecimento teórico do aluno e na sua prática profissional. (COUTO, 

2014).  

 

Discussões coletivas 

O aprendizado acontece quando se estabelecem determinadas dinâmicas de troca 

e relacionamentos, intelectuais e afetivos, com vistas a alcançar objetivos 

específicos, constituindo-se, assim, as comunidades virtuais, observar-se que as 

interações permitem a discussão de diversos tópicos e ampliam os saberes. 

(SOARES, 2003).  

 

 

Recursos 

• Artigos científicos 

• Plataforma Zoom 

• Power point 

• Centro de Simulação São Camilo 

 

 

Avaliação do curso 

 

Será disponibilizado aos docentes um formulário para que avaliem a proposta 

pedagógica do curso.  APÊNDICE 6 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

Data e hora 

 

Conteúdo 

 

Objetivo 

 

Desenvolvimento da aula 
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Módulo I 

03/03/2021 

 

1º momento  

90 minutos 

 

Experiência 

prática simulada  

 

Vivenciar a 

Simulação nas 

práticas de 

ensino no curso 

técnico em 

enfermagem (em 

cenário 

preparado pela 

Prof. responsável 

pelo curso) 

 

 

Os docentes serão 

encaminhados ao Centro de 

Simulação para participar e 

vivenciar um cenário de 

prática: (Paramentação 

correta dos EPIs para o 

cuidado de pacientes com 

COVID 19). 

 

 

Intervalo – 

30’ 

   

Intervalo 

 

2º momento 

90 minutos 

 

 

  

Ao término da Simulação 

será realizado o debrifieng, 
discutido com os docentes a 

experiencia da Simulação e 

as potencialidades da 

estratégia 

 

 

Módulo II 

10/03/2021 

 

1º Encontro  

90 minutos 

 

Aprendizagem 

baseada em 

simulação, 

métodos de 

simulação e 

modalidades, 

etapas do 

método da 

simulação. 

 

Apresentar a 

estratégia de 

ensino da 

Simulação para 

os docentes do 

curso técnico em 

enfermagem e 

conceder 

embasamento 

teórico-científico 

 

 

Aula remota pela plataforma 

Zoom; 

Orientação prévia para 

leitura de artigos sobre o 

assunto;  

Discussão dos artigos lidos 

seguida de apresentação em 

Power point. 

 

Módulo II 

17/03/2021 

 

2º Encontro 

90 minutos 

 

 

Aprendizagem 

baseada em 

simulação, 

métodos de 

simulação e 

modalidades, 

etapas do 

método da 

simulação; 

  

Os docentes serão divididos 

em duplas, para 

participarem da elaboração 

de um Mapa Conceitual 

acerca da Simulação 

 

Apresentação e discussão 

coletiva dos cenários 

construídos pelas duplas 
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Módulo III 

24/03/2021 

 

1º Momento 

90 minutos 

 

 

 

Elaboração de 1 

cenário de prática 

 

 

Elaborar em 

duplas, 1 cenário 

de prática para 

estudantes do 

curso Técnico 

em Enfermagem. 

. 

 

Serão disponibilizados 

previamente pela plataforma 

Zoom artigos e roteiro sobre 

e para elaboração e 

cenários; 

 

 

 

Intervalo – 

30’ 

   

Intervalo 

 

2º Momento  

90 minutos 

 

 

   

No encontro presencial 

serão discutidos os artigos, 

as etapas de construção do 

cenário, e o processo de 

condução do debriefing. 
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Módulo I: 

COSTA, et. al. O uso da simulação no contexto da educação e formação em 

saúde e enfermagem: uma reflexão acadêmica. Revista espaço para a saúde | 

Londrina | v. 16 | n. 1 | p. 59-65 | jan/mar. 2015 

 

JUNIOR, V.C. A Utilização de Mapas Conceituais como Recurso Didático para a 

Construção e Interrelação de Conceitos, Revista brasileira de educação médica, 

37 (3): 441 – 447; 2013. 

 

OLIVEIRA et. Al. Utilização da simulação no ensino da enfermagem: REVISÃO 

INTEGRATIVA, Revista Mineira Enfermagem. 2014 abr/jun; 18(2): 487-495 

 

Módulo II: 

KANEKO RMU, LOPES MHBM. Realistic health care simulation scenario: what is 

relevant for its design? Revista Escola Enfermagem, USP. 2019;53:e03453. DOI: 

http:// dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2018015703453 

 

Módulo III: 

 SANINO, G.E.C. O uso da simulação em enfermagem no Curso Técnico de 

Enfermagem. Journal Health Inform. Dezembro 2012; 4(Número Especial - 
SIIENF 2012): 148-51 

 

SOUSA et. al. Ensino baseado em simulação: experiência no ensino de primeiros 

socorros em curso técnico. Revista Eixo. Brasília-DF, v. 7, n. 2, julho-dezembro 

de 2018 
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Apêndice 3 – Plano de Aula 
Colégio São Camilo  

Módulo I 
Oficina para docentes do Curso Técnico em Enfermagem para utilização da Simulação como estratégia de ensino e 
aprendizagem 
Data: 03/03/2021 

Duração da aula: 210 minutos                                                                                           

Professora: Clara Regina Reigada 

Objetivo: Vivenciar a Simulação nas práticas de ensino no curso Técnico em Enfermagem  
Horário Desenvolvimento da aula Estratégias  Recursos 

14:00 às 15:30h 
1º momento 

Orientações para os docentes da atividade a ser executada 
(30 minutos) 

Os docentes serão divididos em duplas (4 duplas) para 
participarem de 1 cenário de prática no Centro de Simulação 
(60 minutos) 

 
Simulação 

Dramatização 
 

 
Centro de 
Simulação 

 

15:30 às 16:00h INTERVALO ------------ ----------- 

16:00 às 17:30h 
2º momento 

Discussão do cenário vivenciado pelas docentes em relação a 
experiencia da Simulação e as potencialidades da estratégia 

Discussões 
coletivas 

 

Centro de 
Simulação 

 
Referências utilizadas nesta aula: 
SANINO, G.E.C. O uso da simulação em enfermagem no Curso Técnico de Enfermagem. Journal Health Inform. Dezembro 
2012; 4(Número Especial - SIIENF 2012): 148-51 
SOUSA et. al. Ensino baseado em simulação: experiência no ensino de primeiros socorros em curso técnico. Revista Eixo. 
Brasília-DF, v. 7, n. 2, julho-dezembro de 2018 

 



33 
Apêndices 
 
 

Módulo II - 1º encontro 
Tema: Simulação                                                                                                                                               

Oficina para docentes do Curso Técnico em Enfermagem para utilização da Simulação como estratégia de ensino e 
aprendizagem 
Data: 10/03/2021 

Duração da aula: 90 minutos                                                                                           

Professora: Clara Regina Reigada 

Objetivo: Apresentar a estratégia de ensino da Simulação para os docentes do curso técnico em enfermagem e 
conceder embasamento científico 
 

Horário Desenvolvimento da aula Estratégias  Recursos 
14:00 às 14:40h Brainstorming e discussão dos artigos 

lidos previamente 
Quiz interativo 

 

Ensino Remoto 
Discussões coletivas 

 

Plataforma Zoom 
Artigos científicos 

 

14:40 às 15:00h INTERVALO ------------ ----------- 

15:00 às 15:30h Apresentação da Simulação em 
Power Point 

 

Aula expositiva (Remoto) Power Point – Plataforma 
Zoom 

Referências utilizadas nesta aula: 
COSTA, et. al. O uso da simulação no contexto da educação e formação em saúde e enfermagem: uma reflexão acadêmica. 
Revista espaço para a saúde | Londrina | v. 16 | n. 1 | p. 59-65 | jan/mar. 2015 
OLIVEIRA et. Al. Utilização da simulação no ensino da enfermagem: REVISÃO INTEGRATIVA, Revista Mineira Enfermagem. 
2014 abr/jun; 18(2): 487-495 
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Módulo II - 2º encontro 

Tema: Simulação                                                                                                                                               

Oficina para docentes do Curso Técnico em Enfermagem para utilização da Simulação como estratégia de ensino e 
aprendizagem 
Data: 17/03/2021 

Duração da aula: 90 minutos                                                                                           

Professora: Clara Regina Reigada 

Objetivo: Apresentar a estratégia de ensino da Simulação para os docentes do curso técnico em enfermagem e 
conceder embasamento científico 

Horário 
 

Desenvolvimento da aula Estratégias  Recursos 
 

14:00 às 14:40h Os docentes serão divididos em duplas (4 
duplas) para elaboração do Mapa Conceitual 

sobre Simulação 

Ensino Remoto 
 

 

Plataforma Zoom 
Artigos científicos 

Power Point 
14:40 às 15:00h INTERVALO ------------ ----------- 

15:00 às 15:30h Discussão do Mapa Conceitual entre os 
grupos 

Discussões coletivas 
 

Plataforma Zoom 

Referências utilizadas nesta aula: 
COSTA, et. al. O uso da simulação no contexto da educação e formação em saúde e enfermagem: uma reflexão acadêmica. 
Revista espaço para a saúde | Londrina | v. 16 | n. 1 | p. 59-65 | jan/mar. 2015 
JUNIOR, V.C. A Utilização de Mapas Conceituais como Recurso Didático para a Construção e Interrelação de Conceitos, 
Revista brasileira de educação médica, 37 (3): 441 – 447; 2013 
OLIVEIRA et. Al. Utilização da simulação no ensino da enfermagem: REVISÃO INTEGRATIVA, Revista Mineira Enfermagem. 
2014 abr/jun; 18(2): 487- 495 
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Módulo II   

Tema:  Simulação                                                                                                                                               

Oficina para docentes do Curso Técnico em Enfermagem para utilização da Simulação como estratégia de ensino e 
aprendizagem 
Data: 24/03/2021 

Duração da aula: 210 minutos                                                                                           

Professora: Clara Regina Reigada 

Objetivo: Elaborar 1 cenário de prática para estudantes do curso Técnico em Enfermagem. 

Horário Desenvolvimento da aula Estratégias  Recursos 
14:00 às 15:30h 

1º momento 
Orientações sobre elaboração de cenário (30 

minutos) 
 

Os docentes serão divididos em duplas (4 
duplas) para a elaboração de 1 cenário de 

prática para o curso Técnico em Enfermagem 
(60 minutos) 

Aula expositiva 
 

Discussões coletivas 
 
 

Power Point 
 

Artigos científicos 
Roteiro elaboração de 

cenários 

15:30 às 16:00h INTERVALO ------------ ----------- 

16:00 às 17:30h 
2º momento 

Discussão dos cenários elaborados pelos 
docentes  

Discussões coletivas 
 

Roteiro elaboração de 
cenários 

Referência utilizada nesta aula: 
KANEKO R. M. U.; LOPES M. H. B. M. Realistic health care simulation scenario: what is relevant for its design? Revista Escola 
Enfermagem USP. 2019;53:e03453. DOI: http:// dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2018015703453 
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Apêndice 4 – Construção de 1 cenário de prática 

Nome do cenário 

  

 
 
 

Objetivo Técnico Objetivo não técnico  

    

 

 
 
 
 

Cenário escrito por:   

Produzido em:  

Local do Cenário:  

Tempo do Cenário: Tempo Debriefing:  

Voluntário:  

   

Descrição do Cenário    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
Início do Cenário    
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Informação disponível para facilitador e auxiliar de simulação 
 

          
PERFIL DO PACIENTE 

Nome: Idade: 
Sexo: Peso: 
Perfil físico: Altura 
Perfil psicológico:       
Perfil Técnico:       

Histórico Médico 
                    
(    ) DM       (   )HAS     (    ) ASMA       (      ) ALERGIAS 
_______________________ 
            
(    ) Alcoolismo              (     ) Tabagismo - Qtos maços dia/semana 
____________________ 
            
Outros: 
______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

Acompanhamento 
médico:   

 

  

 

 
 

Medicações em 
uso/tempo:         

 

  

 

 
 

Cirurgias anteriores:          
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FRAMES DO CENÁRIO 
 

Simulador:  
____________________________         
(especificar qual ) 

____________________________  

               

Paciente padronizado: 
_____________________________ 

  
    

 

                   

Como o cenário se inicia:  ( Cadeira? Dispneico? Com dor? Usando telefone? 
Dentro do cenário? Fora do cenário? Ator em maca?) 

 

 
 
 
 

Componentes Etapa 1  Etapa 2 Etapa 3 
 

 
FC        

PA        

SpO2        

FR        

Temperatura        

Outros        

 
Simulador / 
informações oferecidas 
a cada etapa 
 
  

 
      

 

 
 
Facilitador / 
informações que o 
simulador não pode 
passar        

 

 
Observações das Etapas:  

Etapa 1 
 

Etapa 2 
 

Etapa 3  

Falas direcionadoras ou paciente padronizado: 
 

 

Resultado de exames: 
 

 

  
 
  



39 
Apêndices 
 
 

Recursos 

          

Materiais e Equipamentos necessários 
 

Materiais  Equipamentos  
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  Pontos norteadores para o debriefing  
          

Materiais e Equipamentos necessários 
 

  Anotações  

Objetivo Técnico 

  

 

 
 

 
Objetivo não técnico 
 
 
 
 
 
    

 

 
 

 
Segurança do paciente  
 
 
 
 
 
    

 

 
 

 
Protocolos Específicos 

  

 

 
 
 

 
Habilidades 
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Folha de porta / Nome do cenário  
         

Local do cenário: 

         
Descrição do cenário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Início de cenário  
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Apêndice 5 – Vivenciar um cenário de prática no Centro de Simulação 
 

 

Nome do cenário 

Atendimento ao paciente com suspeita de Covid-19  
 
 

Objetivo Técnico  Objetivo não técnico   

 
Identificar a paramentação e 
desparamentação correta dos EPIS no 
atendimento COVID 19 pelos enfermeiros 
  

Comunicação efetiva e empática/ 
Postura profissional/ Negociação 

 

 

 
Cenário escrito por: Clara Reigada   

Produzido em: setembro de 2020  
 

Local do Cenário: Setor Clínica Médica 2 andar   

Tempo do Cenário: 10 minutos  Tempo Debriefing: 20 minutos   

Voluntário: 01 enfermeiro  

 
Descrição do Cenário   

 

João Caxias, 60 anos, com antecedentes pessoais de hipertensão, diabetes, 
asma e obesidade. Está internado há 1 dia na unidade de clínica médica por 
suspeita de Covid-19 em isolamento respiratório. Neste momento, encontra-
se ansioso e preocupado com seu diagnóstico. 
  

 

 

 
 
Início do Cenário   

 

Você é o enfermeiro responsável pelo cuidado do sr. João Caxias. Acabou de 
receber o plantão e foi acionado pelo paciente, pois o mesmo quer conversar 
com você. Para realizar o atendimento é necessário que você se paramente e 
ao término realize a desparamentação correta dos EPIs. 
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Informação disponível para facilitador e auxiliar de simulação 
       

 
          

PERFIL DO PACIENTE 
Nome: João Caxias Idade: 60 anos 
Sexo: masculino  Peso: 90k 
Perfil Físico: obeso  Altura: 1.62 

Perfil Psicológico: Insatisfeito com sua internação, 
ansioso e preocupado com o possível diagnóstico        
Perfil Social: Contador em uma multinacional, com 
reuniões agendadas para o dia seguinte e alta demanda 
de trabalho.        

Histórico Médico 
                    
( x  ) DM       (  x )HAS     (   x ) ASMA       (      ) ALERGIAS : Nega 
            
(    ) Alcoolismo              (     ) Tabagismo - Quantos maços dia/semana 
____________________ 
            
Outros:  Angioplastia em 2019 com 8 stents 
  
Acompanhamento médico: 

Cardiologista há 6 meses  
 

Medicações em uso/tempo: 
Glifage 1x ao dia, Losartana 50mg 1x ao 
dia, Norvasc 10mg 1x ao dia, Aerolin 2 
puff  1x ao dia 

 

Cirurgias anteriores:  
Angioplastia em 10/2019  
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FRAMES DO CENÁRIO 
 

Simulador: NA                                      (especificar qual ) NA  

        
  

     

Paciente padronizado: SIM    
     

                   

Como o cenário se inicia: (Cadeira? Dispneico? Com dor? Usando 
telefone? Dentro do cenário? Fora do cenário? Ator em maca?)  

 

 
Paciente no leito (ator), mantendo acesso venoso periférico, em ar ambiente. 
Encontra-se ansioso, com leve cansaço respiratório.  

 

 
 

Componentes Etapa 1 - Monitorização Etapa 2 Etapa 3 
 

 
FC 85bpm NA NA  

PA 130x80      

SpO2 90%      

FR 22      

Temperatura 37      

Outros Glicemia: 120mg/dl      

 
Simulador / 
informações 
oferecidas a cada 
etapa 
  

NA 

    

 

 
Facilitador / 
informações que o 
simulador não pode 
passar  

Verbalizar sinais vitais 
quando solicitado/ 
Verbalizar que aguarda 
resultado de exame. 
      

 

 
 
Resultado de exames: Aguarda resultado de COVID 19 – PCR 
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Falas direcionadoras para o ator (paciente): 
         

"Olá, tudo bem? Não nos conhecemos ainda, você é o enfermeiro que 

está responsável por mim?" 

"Eu estou internado pois minha esposa me obrigou, não tem essa 

necessidade!" 

"Estou um pouco cansado hoje, mas como sou sedentário e cardíaco 

deve ser por isso, não por conta de Covid!" 

"Tenho certeza que não peguei essa doença. Inclusive coletei exames e 

até agora não saiu, você pode me passar o resultado?" 

"Preciso ir embora, sou gerente da contabilidade e estou com diversas 

reuniões agendadas para amanhã!" 

"Estou ansioso e estressado por estar aqui, quero ir embora!" 

"Independente do resultado do exame, eu vou embora! Vou ligar para a 

minha esposa!" 

         
Caso o voluntário seja empático, se comunique de forma clara e objetiva, 

o ator poderá utilizar frases como: 
           

"Mas você acha que demora muito para sair o resultado?" 

"Caso eu fique bem, eu posso terminar o tratamento em casa?" 

"Você não quer verificar como está minha respiração? Acho que estou 

ansioso e sinto um cansaço a mais!" 

"Obrigado pelo seu atendimento, agora me sinto mais seguro com as 

informações passadas!" 

         
Caso o voluntário não realizar uma comunicação assertiva e empática, o 

ator poderá utilizar frases como: 
           

"Eu acho um absurdo eu estar aqui há 1 dia e não ter o resultado do 

exame. Talvez no hospital público liberasse mais rápido" 

"Você não pode me obrigar a ficar internado, sei dos meus direitos. Como 

eu já te expliquei, tenho uma reunião importante amanhã!" 

"Bom, já que você não consegue resolver minha situação, eu quero falar 

com o seu supervisor!" 
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RECURSOS 

    
          

Materiais e Equipamentos necessários 
 

Materiais  Equipamentos  

cama com travesseiro e lençóis oxímetro de pulso 

 

 

mesa de cabeceira termômetro 

 

 

swab álcool 
aparelho medir pressão 

arterial 

 

 

avental estetoscópio 

 

 

luva   

 

 

máscara N95   

 

 

gorro   

 

 

telefone   

 

 

Acesso venoso periférico com película   
 

Suporte de soro   

 

 
Ator com camisola, pulseira de identificação e 

queda   

 

 

poltrona   
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  PONTOS NORTEADORES PARA O DEBRIEFING  
          

Materiais e Equipamentos necessários 
 

  Anotações  

Paramentação adequada dos 
equipamentos de proteção individual 
antes do atendimento 

  

 

 
 

 
Comunicação assertiva (clara e 
objetiva) e empática com o paciente 

  

 

 
 

 
Postural Profissional 

  

 

 
 

 
Negociação com o paciente 

  

 

 
 
 

 
Meta 1 e Higiene das Mãos 

  

 

 
 
 

Desparamentação adequada dos 
equipamentos de proteção individual 
ao término do atendimento 

  

 

 
 

 

 



48 
Apêndices 
 
 
FOLHA DE PORTA: Atendimento ao paciente com suspeita de Covid-19 

         
Local do cenário: Setor Clínica Médica 2ª andar 

         
Descrição do cenário: João Caxias, 60 anos, com antecedentes pessoais de 
hipertensão, diabetes, asma e obesidade. Está internado há 1 dia na unidade 
de clínica médica por suspeita de Covid-19 em isolamento respiratório. Neste 
momento, encontra-se ansioso e preocupado com seu diagnóstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Início de cenário: Você é o enfermeiro responsável pelo cuidado do sr. João 
Caxias. Acabou de receber o plantão e foi acionado pelo paciente, pois o 
mesmo quer conversar com você. Para realizar o atendimento é necessário 
que você se paramente e ao término realize a desparamentação correta dos 
EPIs. 
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Apêndice 6 – Ficha de Avaliação do Curso 
 

Prezada(o) Professora(r)! 

 

Este é um instrumento para avaliação do Curso de Capacitação 
docente para utilização da Simulação como estratégia de ensino e 
aprendizagem no curso Técnico em Enfermagem que você realizou.  

Sua colaboração é fundamental no preenchimento deste instrumento, 

pois, por meio das respostas, teremos subsídios para rever práticas, conteúdos 

e estratégias. 

Desde já, agradeço sua colaboração!  

Atenciosamente, 

Profª. Enfª. Clara Regina Reigada 

 

Sobre o conteúdo apresentado, avalie: 

 Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

Claro e 

Objetivo 

 

 

   

Aplicável no dia 

a dia 

 

 

   

Artigos 

selecionados 

para leitura 
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Sobre a metodologia aplicada, avalie: 

 Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

Clareza e exposição 

no encontro síncrono 

(ZOOM) 

    

Clareza e exposição 

nos encontros 

presenciais 

    

A elaboração do 

planejamento de um 

cenário de prática foi 

essencial para 

compreensão da 

estratégia de 

Simulação 

    

A vivência do cenário 

de prática 

fundamental para 

compreensão da 

estratégia de 

Simulação 

    

 

Estimulou 

participação 

    

 

Qualidade do 

Material 

    

 

Inovadora 
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Avaliação Geral: 

 Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

A capacitação 

atendeu minhas 

expectativas 

    

A capacitação 

atingiu os objetivos 

declarados na 

proposta do curso 

    

 

Deixe aqui registrado o que você mais gostou:  

 

 

 

 

 

E sob seu ponto de vista, o que pode ser melhorado?  

 

 

 

 

 

Obrigada! 


