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RESUMO 

BATISTA, Viviane Aparecida Faria. Intervenção Pedagógica com Simulação in 

situ: ação com equipe de enfermagem no atendimento pré-hospitalar fixo. 2022 110 
f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.  

 

Introdução: Lacunas na formação e diversidade de perfis profissionais de 
enfermagem que atuam no Sistema Único de Saúde podem causar iatrogenias de 
cuidado. Dada a importância de que se reveste o papel desempenhado por tais 
profissionais no cuidado em saúde, faz-se necessário explorar a contribuição de 
intervenção pedagógica, com simulação in situ, para a equipe de enfermagem que 
atua em unidades de atendimento pré-hospitalar fixa, uma vez que a simulação in 
situ possibilita aprendizagem participativa, inserida na realidade do trabalho, em um 
ambiente seguro. Objetivo: Avaliar o desenvolvimento de uma intervenção 
pedagógica com simulação in situ para a equipe de enfermagem que atua em 
unidade pré-hospitalar fixa. Teve como objetivos específicos: 1) Levantar as 
necessidades de aprendizagem dos profissionais de enfermagem; 2) Planejar as 
oficinas teórico-práticas e a oficina de simulação in situ, de acordo com as 
necessidades de aprendizagem dos profissionais de enfermagem; 3) Realizar o 
trabalho de campo por meio de aplicação da intervenção pedagógica (oficinas 
teórico-práticas e oficina de simulação in situ; 4) Analisar a aprendizagem dos 
profissionais de enfermagem nas oficinas que compõem a intervenção pedagógica. 

Método: Pesquisa aplicada, do tipo intervenção pedagógica, delineamento quase 
experimental para avaliação da aprendizagem dos profissionais de enfermagem, no 
contexto da atividade educativa. O estudo foi desenvolvido em unidade pré-
hospitalar fixa do interior do estado de São Paulo, com a participação de 37 
profissionais de enfermagem. O desenvolvimento da intervenção educativa ocorreu 
em três fases distintas: a primeira foi de natureza exploratória, caracterizada pela: a) 
aproximação do contexto do estudo, b) aprofundamento do conhecimento sobre o 
tema e c) planejamento da intervenção pedagógica; na segunda fase realizou-se o 
trabalho de campo e, na terceira fase, desenvolveu-se a análise dos dados relativos 
à aprendizagem dos participantes com pré e pós-testes nas oficinas 1, 2 e 3, para 
aferir o desempenho e Objective Structured Clinical Examination para avaliar o 
desempenho cognitivo, procedimental e atitudinal, durante a simulação in situ. 

Resultados: com a participação ativa da equipe de enfermagem, durante a fase de 
exploração foram identificadas as principais necessidades de aprendizagem: 
atuação da equipe no atendimento em Parada Cardiorrespiratória causada por 
Infarto Agudo do Miocárdio, com interpretação de Eletrocardiograma e trabalho em 
equipe. Tal informação permitiu aos pesquisadores avançar para a etapa de 
planejamento, na qual a intervenção pedagógica foi desenvolvida com quatro 
oficinas teórico práticas sobre: 1) dor torácica, 2) interpretação de 
Eletrocardiograma, 3) atendimento ao paciente em Parada Cardiorrespiratória e 4) 
trabalho em equipe; ainda nessa fase a simulação in situ foi desenvolvida e avaliada 
em teste piloto. Na fase de trabalho de campo, as oficinas foram realizadas com 
intervalo de 15 dias entre cada uma. As atividades eram iniciadas com apresentação 
da proposta, aplicação do pré-teste (oficinas 1, 2 e 3), desenvolvimento da atividade 
e pós-teste (oficinas 1, 2 e 3). Na oficina 4 (trabalho em equipe) não foi aplicado pós-
teste, contou com avaliação aberta sobre a satisfação dos participantes com as 



 

 

oficinas. Três meses depois do término da série de oficinas, realizou-se a simulação 
in situ, seguindo-se as etapas de pré-briefing, desenvolvimento do cenário e 
debriefing. Para a segunda análise da aprendizagem com a simulação in situ, 
utilizou-se o Objective Structured Clinical Examination. A comparação do 
desempenho dos participantes, nos momentos pré e pós, para as oficinas 1, 2, e 3 
indicou diferença significante (p<0,001). Em relação ao desempenho dos 
participantes na simulação in situ, medida com o Objective Structured Clinical 
Examination, dentre os 25 itens, 18 deles tiveram execuções adequadas superiores 
a 80%. Discussão: ações educativas para e com profissionais da enfermagem 
devem ser desenvolvidas em um processo dinâmico e participativo. Treinamentos 
regulares favorecem o reconhecimento rápido de sinais e sintomas de Parada 
Cardiorrespiratória para iniciar a Reanimação Cardiopulmonar corretamente e 
aumentar as chances de sucesso no atendimento ao paciente. A realização da 
simulação in situ, no mesmo local de trabalho e com as mesmas equipes que atuam 
na unidade, permite avaliar, melhorar o desempenho e a comunicação da equipe, 
aumentando as chances de benefícios se comparado com treinamento em centros 
de simulação. Conclusão: o desenvolvimento de intervenção pedagógica, com 
metodologias ativas e simulação in situ, contribuiu para a aprendizagem da equipe 
de enfermagem. Ao final do estudo, reafirma-se que ações educativas no ambiente 
de trabalho podem favorecer a qualificação da equipe de saúde, pois permitiu 
associar a aprendizagem das oficinas e da simulação in situ com as vivências do 
cotidiano do atendimento na unidade de saúde.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Serviços Médicos de Emergência.  Capacitação 
em Serviço. Treinamento com Simulação de Alta Fidelidade. Ensino. 
 

   

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

BATISTA, Viviane Aparecida Faria. Pedagogical Intervention with in situ 
Simulation: action with the nursing team in pre-hospital care. 2022 110 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022.  
 

Introduction: Gaps in training and the diversity of professional backgrounds that 
work to the Brazilian Health System can cause iatrogenic care. Given the importance 
of the role played by such professionals in health care, it is necessary to explore the 
contribution of a pedagogical intervention with in situ simulation for the nursing team 
that works in pre-hospital care units, since that in situ simulation enables a 
participatory learning, accordingly with the reality of daily work, in a safe 
environment. Aims: This study sought to evaluate the development of a pedagogical 
intervention with in situ simulation for the nursing team working in a pre-hospital unit. 
The specific objectives were: 1) To survey the learning needs of nursing 
professionals; 2) Plan the theoretical-practical workshops and the in situ simulation 
workshop according to the learning needs of nursing professionals; 3) Carry out field 
work through the application of pedagogical intervention (theoretical-practical 
workshops and in situ simulation workshop; 4) Analyze the learning of nursing 
professionals who participated in the pedagogical intervention. Method: Applied 
research, of the pedagogical intervention type, a quasi-experimental design to 
assess the learning of nursing professionals in the context of educational activity. 
The study was carried out in a pre-hospital unit in a city in the interior of the state of 
São Paulo, Brazil, with the participation of 37 nursing professionals. The 
development of the educational intervention took place in three distinct phases: the 
first it was exploratory in nature, characterized by: a) approximation of the study 
context, b) deepening of knowledge on the subject and c) planning of pedagogical 
intervention; in the second phase, field work was carried out; and, in the third phase, 
data analysis was developed, that is, the learning of participants with pre and post-
tests in workshops 1, 2 and 3 to assess performance and Objective Structured 
Clinical Examination on assessing cognitive, procedural performance and attitudinal 
during the in situ simulation. Results: with the active participation of the nursing 
team, during the exploration phase, the main learning needs were identified: the 
team's performance in the care of cardio respiratory arrest caused by Acute 
Myocardial Infarction, including the interpretation of Electrocardiogram and 
teamwork. This information allowed the researchers to advance to the planning stage 
in which the pedagogical intervention was developed with four theoretical-practical 
workshops on: 1) chest pain, 2) electrocardiogram interpretation, 3) patient care in 
cardiac arrest and 4) teamwork; still at this stage, the in situ simulation was 
developed and evaluated in a pilot test. In the fieldwork phase, the workshops were 
held with an interval of 15 days between each one. The activities started with the 
presentation of the proposal, application of the pre-test (workshops 1, 2 and 3), 
development of the activity and post-test (workshops 1, 2 and 3). In workshop 4 
(teamwork) an open assessment of the participants' satisfaction with the workshops 
was applied. Three months after the end of the series of workshops, the in situ 
simulation was carried out, followed by the pre-briefing, scenario development and 
debriefing steps. For the second analysis of the learning of the participants with the in 
situ simulation, the Objective Structured Clinical Examination was used. The 



 

 

comparison of the performance of the participants, in the moments before and after 
for the workshops 1, 2, and 3 indicated a significant difference (p<0.001). Regarding 
the performance of the participants in the in situ simulation measured with the 
Objective Structured Clinical Examination, among the 25 items, 18 of them had 
adequate performances greater than 80%. Discussion: Educational actions for and 
with nursing professionals must be developed in a dynamic and participatory 
process. Regular training favors the rapid recognition of signs and symptoms of 
cardio respiratory arrest to start cardiopulmonary resuscitation correctly and increase 
the chances of successful patient care. Carrying out the in situ simulation in the same 
workplace and with the same teams that work in the unit allows evaluating and 
improving the team's performance and communication, increasing the chances of 
benefits when compared to training in simulation centers. Conclusion: the 
development of a pedagogical intervention with active methodologies and in situ 
simulation contributed to the learning of the nursing team. At the end of the study, we 
reaffirm that educational actions in the work environment can favor the qualification 
of the health team, as it allowed to associate the learning of the workshops and the in 
situ simulation with the daily experiences of care at the health unit. 

KEYWORDS: Nursing. Emergency Medical Services. In-Service Training. Training 
with High Fidelity Simulation. Teaching. 
 

 

 

 

 
 
   
 



 

 

RESUMEN 

 
BATISTA, Viviane Aparecida Faria. Intervención Pedagógica con Simulación In 
situ: actuación con el equipo de enfermería en atención prehospitalaria fija. 2022 

110 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022.  
 

Introducción: Las lagunas en la formación y la diversidad de perfiles profesionales 
que actúan en el Sistema Único de Salud pueden provocar iatrogenia en la atención. 
Dada la importancia del papel que desempeñan tales profesionales en el cuidado de 
la salud, es necesario explorar el aporte de una intervención pedagógica con 
simulación in situ para el equipo de enfermería que actúa en unidades fijas de 
atención prehospitalaria, ya que dicha simulación in situ posibilita una aprendizaje 
participativo, inserto en la realidad del trabajo cotidiano, en un ambiente seguro. 

Objetivo: Este estudio buscó evaluar el desarrollo de una intervención pedagógica 
con simulación in situ para el equipo de enfermería que actúa en una unidad 
prehospitalaria fija. Sus objetivos específicos fueron: 1) Levantar las necesidades de 
aprendizaje de los profesionales de enfermería; 2) Planificar los talleres teórico-
prácticos y el taller de simulación in situ de acuerdo a las necesidades de 
aprendizaje de los profesionales de enfermería; 3) Realizar trabajo de campo 
mediante la aplicación de la intervención pedagógica (talleres teórico-prácticos y 
taller de simulación in situ; 4) Analizar el aprendizaje de los profesionales de 
enfermería en los talleres que componen la intervención pedagógica. Método: 
Investigación aplicada, del tipo intervención pedagógica, diseño cuasi-experimental 
para evaluar el aprendizaje de los profesionales de enfermería en el contexto de la 
actividad educativa. El estudio fue realizado en una unidad prehospitalaria fija del 
interior del estado de São Paulo con la participación de 37 profesionales de 
enfermería. El desarrollo de la intervención educativa se llevó a cabo en tres fases 
bien diferenciadas: la primerafue de carácter exploratorio caracterizada por: a) 
aproximación al contexto de estudio, b) profundización del conocimiento sobre el 
tema yc) planificación de la intervención pedagógica; en la segunda fase se realizó 
el trabajo de campo; y, en la tercera fase, se desarrolló el análisis de los datos, es 
decir, el aprendizaje de los participantes con pre y post test en los talleres 1, 2 y 3 
para evaluar el desempeño y ECOE sobre la evaluación del desempeño cognitivo, 
procedimental y actitudinal durante la simulación in situ. Al finalizar la serie de 
talleres y la simulación in situ, se realizó una evaluación oral de la experiencia. 

Resultados: con la participación activa del equipo de enfermería, durante la fase de 
exploración, fueron identificadas las principales necesidades de aprendizaje: la 
actuación del equipo en el cuidado del paro cardiorrespiratorio causado por Infarto 
Agudo de Miocardio, incluyendo la interpretación del Electrocardiograma y el trabajo 
en equipo. Esta información permitió a los investigadores avanzar a la etapa de 
planificación en la que se desarrolló la intervención pedagógica con cuatro talleres 
teórico-prácticos sobre: 1) dolor torácico, 2) interpretación de electrocardiogramas, 3) 
atención al paciente en paro cardíaco y 4) trabajo en equipo; aún en esta etapa, la 
simulación in situ fuedes arrollada y evaluada en una prueba piloto. En la fase de 
trabajo de campo, los talleres se realizaron con un intervalo de 15 días entre cada 
uno. Las actividades iniciaron con la presentación de la propuesta, aplicación del 
pre-test (talleres 1, 2 y 3), desarrollo de la actividad y post-test (talleres 1, 2 y 3). En 
el taller 4 (trabajo en equipo) se realizaron una evaluación abierta de la satisfacción 



 

 

de los participantes con los talleres. Tres meses después del final de la serie de 
talleres, se llevó a cabo la simulación in situ, seguida de los pasos previos a la 
sesión informativa, el desarrollo de escenarios y la sesión informativa. Para el 
segundo análisis del aprendizaje de los participantes de la intervención pedagógica 
con la simulación in situ se utilizó el Objective Structured Clinical Examination. La 
comparación del desempeño de los participantes, en los momentos antes y después 
de los talleres 1, 2 y 3 indicó una diferencia significativa (p<0,001). En cuanto al 
desempeño de los participantes en la simulación in situ medido con el Objective 
Structured Clinical Examination, entre los 25 ítems, 18 de ellos tuvieron ejecuciones 
adecuadas superiores al 80%. Discusión: Las acciones educativas para y con los 
profesionales de enfermería de ben desarrollarse en un proceso dinámico y 
participativo. El entrenamiento regular favorece el reconocimiento rápido de signos y 
síntomas de paro cardiorrespiratorio para iniciar correctamente la reanimación 
cardiopulmonar y aumentar las posibilidades de éxito en la atención al paciente. La 
realización de la simulación in situ en el mismo lugar de trabajo y con los mismos 
equipos que trabajan en la unidad permite evaluar y mejorar el desempeño y la 
comunicación del equipo, aumentando las posibilidades de beneficios en 
comparación con la capacitación en centros de simulación. Conclusión: el 
desarrollo de una intervención pedagógica con metodologias activas y simulación in 
situ contribuyó al aprendizaje del equipo de enfermería. Al final del estudio, 
reafirmamos que las acciones educativas en el ambiente de trabajo pueden 
favorecer la capacitación del equipo de salud, una vez que permitióasociar el 
aprendizaje de los talleres y la simulación in situ con las experiencias cotidianas de 
atención en la unidad de salud. 

 
PALABRAS CLAVE: Equipo de enfermería. Servicios médicos de emergencia. 
Entrenamiento en servicio. Entrenamiento con Simulación de Alta Fidelidad. 
Enseñando. 
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APRESENTAÇÃO 



 

 

Minha história na Enfermagem começou em 2007, quando assumi minha 

primeira experiência no Hemocentro de Ribeirão Preto como recepcionista. Durante 

a rotina de atendimento pude conhecer mais de perto a profissão do enfermeiro. No 

final do mesmo ano prestei o vestibular, mesmo após ter concluído o colegial há 10 

anos, e consegui ser aprovada no curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Enfermagem. Durante toda a graduação, procurei me envolver com as disciplinas 

pedagógicas, as quais também me influenciaram, enquanto aluna, sobre a 

necessidade constante de capacitação e atualização em inovações e avanços 

voltados para a formação de profissionais. 

Durante o último ano da graduação participei da monitoria para 

estudantes do Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem que estavam 

matriculados na disciplina Educação Profissionais em Enfermagem I. Tive a 

oportunidade de acompanhar, juntamente com os docentes, as atividades 

educativas nas escolas técnicas e nos serviços de saúde, sempre atenta para a 

melhor formação profissional dos alunos. 

Formada em 2012, iniciei meu primeiro trabalho no ano seguinte, em 

2013, no Hemocentro, local onde tudo começou, e ali exerci a enfermagem até 

outubro de 2014, sempre participando de cursos e capacitações. Após esse período, 

fui aprovada em concurso público, para atuar como enfermeira no município de 

Batatais. Trabalhei por 3 anos no Programa de Saúde da Família sempre envolvida 

em projetos educativos, voltados para a população e para a equipe. Em 2017, fui 

transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Batatais, a qual não 

tem uma rotina de treinamento estabelecida, ou seja, cada profissional aplica seu 

conhecimento adquirido na formação ou em experiências prévias em outros locais. 

O ingresso no Mestrado, no Programa de Pós-Graduação Enfermagem 

Fundamental, conquistado no ano de 2020. Foi à realização de um sonho, uma vez 

que me permitiu aplicar o conhecimento científico para uma proposta de qualificação 

aos profissionais de Enfermagem para que, juntos, possamos oferecer o melhor 

atendimento possível na UPA de Batatais. 
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No Brasil, as unidades de atendimento pré-hospitalar fixas são unidades 

de saúde intermediárias, entre a rede de atenção básica e as unidades hospitalares 

(BRASIL, 2013), as quais devem prestar atendimento resolutivo e qualificado aos 

pacientes, ou encaminhá-los para hospitais de maior complexidade. Essas unidades 

integram a Rede de Atenção às Urgências, no Sistema Único de Saúde (SUS), 

instituída pela Política Nacional de Atenção às Urgências (Portaria nº 1.600, de 7 de 

julho de 2011). As unidades devem ofertar atendimento integral aos usuários com 

quadros agudos, as quais funcionam como elos da rede de manutenção da vida, em 

nível crescente de complexidade e responsabilidade (BRASIL, 2011).  

Entre as 14 diretrizes da Rede de Atenção às Urgências (BRASIL, 2011), 

algumas demonstram a relevância das ações educativas com e para a equipe de 

saúde para garantir o cuidado integral, universal e humanizado aos usuários do 

SUS. São elas:  

II - garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às 
urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e 

às relacionadas a causas externas (traumatismos, violências e acidentes); 
 
IV - humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado 
no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde; 
 

V - garantia de implantação de modelo de atenção de caráter 
multiprofissional, compartilhado por trabalho em equipe, instituído por meio 
de práticas clínicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado; 
 

XIV - qualificação da assistência por meio da educação permanente das 
equipes de saúde do SUS na Atenção às Urgências, em acordo com os 
princípios da integralidade e humanização (BRASIL, 2011). 

 

Ademais, as Diretrizes para implantação do Componente Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) definem que desenvolvimento de atividades de formação 

para as equipes de saúde por iniciativa própria ou por meio de cooperação, é um 

dos requisitos obrigatórios para recebimento do incentivo financeiro de custeio 

mensal (BRASIL, 2013). 

Em vista disso, o estudo desenvolvido demonstra interesse em ações 

educativas com os profissionais de Enfermagem que atuam em unidades de 

atendimento pré-hospitalar fixa popularmente conhecida como UPA, uma vez que se 

trata de um espaço de trabalho complexo por atender situações imprevistas de 

urgência e emergência, agudas ou crônicas (BRASIL, 2013). A legislação brasileira 

recomenda que os profissionais de saúde, que atuam em tais unidades devem se 

manter atualizados e em constante processo de formação para a manutenção da 
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qualidade do cuidado aos usuários do SUS (BRASIL, 2013). 

Enquanto membros integrantes da equipe de saúde no Brasil, os 

profissionais de Enfermagem representam mais de 50% da força de trabalho, ou 

seja, são 2.595.811 de profissionais, segundo dados do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN, 2022).  

A Enfermagem é composta pelas categorias de Enfermeiros, Técnicos de 

Enfermagem (TE), Auxiliares de Enfermagem (AE) e Obstetrizes. De acordo o 

COFEN, a contabilização de profissionais com inscrições ativas é de 439.784 AE, 

1.518.249 TE e 637.435 enfermeiros, sendo que profissionais com dupla titulação 

foram contabilizados mais de uma vez (COFEN, 2022). 

Vale destacar que, segundo o COFEN (2022) e a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), a equipe de Enfermagem é fundamental para garantir 

o atendimento qualificado no SUS e sua concretização como uma política pública de 

saúde, uma vez que, em grande parte das ações de saúde, a Enfermagem está na 

linha da frente do cuidado ao paciente, família e comunidade (OPAS, 2019).  

No contexto do cuidado em unidades pré-hospitalares fixas, o profissional 

de Enfermagem tem papel fundamental no primeiro atendimento ao paciente, desde 

sua recepção até a alta ou transferência, sendo esse o único profissional que o 

acompanhará em todas as etapas do atendimento (ROSADO, 2020). Contudo, 

lacunas na formação e a diversidade de perfis profissionais que atuam no SUS, 

podem causar iatrogenias de cuidado e dificuldades no trabalho em equipe (BRASIL, 

2011). 

Cabe ao profissional de Enfermagem manter-se atualizado, articulando 

teorias e práticas transformadoras e reflexivas para melhorar a qualidade de vida da 

população (WINTERS; PRADO; HEIDEMANN, 2016) e o desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos técnicos científicos para o cuidado qualificado (SILVA; 

INVENÇÃO, 2018).  

Quando se trata da atuação em unidades de atendimento pré-hospitalar 

fixas, as ações de cuidado requerem dos profissionais conhecimentos para tomar 

decisões coerentes e conscientes, destreza e habilidade para atuar no inesperado, 

exigindo conduta rápida e trabalho em equipe. Lacunas na formação inicial e 

dificuldades em articular teoria e prática, são consideradas obstáculos no 

atendimento ao paciente em situação crítica, as quais podem ser supridas com 
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ações educativas (ANDRADE; SILVA, 2019). 

Nessa perspectiva, é necessário elaborar meios para manter a equipe de 

enfermagem atualizada, com o objetivo de aprimorar o desempenho e melhorar a 

assistência ao paciente em condição clínica de urgência, uma vez que a eficácia do 

atendimento é proporcional à sobrevida do paciente (SOUZA-SILVA et al., 2018; 

RIBEIRO et al., 2016).  

Contudo, um dos grandes desafios do SUS, principalmente em contexto 

de crises, é a formação de profissionais para assistência qualificada à população. É 

necessário mudar as estratégias de organização e da prática assistencial com 

problematização da realidade vivida dentro no próprio local de trabalho, para que 

sejam identificadas as necessidades de aprendizagem dos profissionais de 

Enfermagem. Ou seja, as demandas não devem ser baseadas somente em 

necessidades individuais ou decididas em níveis centrais, mas principalmente na 

organização coletiva dos trabalhadores de saúde in loco, com alvo na assistência à 

população com qualidade, integralidade e humanização (RIBEIRO, 2020).   

Por esse motivo, acredita-se que ações educativas desenvolvidas no 

ambiente de trabalho são relevantes e necessárias para a qualificação dos 

profissionais de Enfermagem atuantes em unidades de atendimento pré-hospitalar 

fixas, uma vez que permitem relacionar a aprendizagem construída na formação ao 

cotidiano do atendimento na unidade de saúde. 

Dada a importância de que se reveste o papel desempenhado por tais 

profissionais no cuidado em saúde, demonstrou ser necessário explorar uma 

intervenção pedagógica com simulação in situ. Essa intervenção pode ser de grande 

utilidade para a equipe de Enfermagem que atua em unidades de atendimento pré-

hospitalar fixas, uma vez que a simulação in situ tem sido considerada relevante 

para a formação no ambiente de trabalho (SHERWOOD; FRANCIS, 2018). 

Diante do exposto, esse estudo tem como hipótese que uma intervenção 

pedagógica com simulação clínica in situ, estimulará a participação ativa dos 

profissionais de Enfermagem e favorecer a construção de conhecimento.  

Nesse caso, tem-se as seguintes questões de pesquisa: o 

desenvolvimento de uma intervenção pedagógica do tipo oficina, com simulação in 

situ, pode estimular a participação dos profissionais de Enfermagem? A participação 

na oficina favorece a construção de conhecimento imediato aos profissionais de 
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Enfermagem? Os conhecimentos desenvolvidos nas oficinas foram colocados em 

prática, durante a simulação in situ? 

 

1.1 Simulação Clínica  

 

Garantir a segurança do paciente tem sido um grande desafio para as 

organizações de saúde e uma ação prioritária na assistência de Enfermagem, 

conforme orientação do Conselho Regional de Enfermagem (COREN, 2020). A 

simulação clínica pode permitir que a equipe de enfermagem desenvolva 

habilidades, técnicas e não técnicas, em ambiente de ensino/aprendizagem seguro e 

controlado (COREN, 2020), que repercutem no cuidado à população.    

A Simulação Clínica é uma estratégia pedagógica ativa, orientada pela 

aprendizagem experimental, que permite treino de habilidades e aplicação do 

conhecimento idêntico ao da prática real em ambiente estruturado e controlado, 

garantindo a segurança do participante e, consequentemente, do paciente (COREN, 

2020; JEFFRIES, 2005). Esta estratégia tem sido considerada uma das melhores 

formas de apoiar a formação em Enfermagem (ALCONERO-CAMARERO et al., 

2021; NASCIMENTO et al., 2020) pois estimula o desenvolvimento de competência 

e pensamento crítico dos participantes. 

Para aumentar a credibilidade e se aproximar ainda mais da vida real, a 

Simulação Clínica pode utilizar os fatores físicos, conceituais e psicológicos como 

recurso de fidelidade, de acordo com a International Nursing Association for Clinical 

Simulation and Learning (INACSL, 2016; COREN (2020). Contudo, quanto mais 

próximo da realidade, maior deve ser o uso de recursos para aumentar a precisão 

do atendimento (INACSL, 2021). 

Fatores físicos são definidos como o ambiente, os equipamentos e as 

ferramentas relacionadas à Simulação Clínica, pois contemplam toda a estrutura 

física (COREN, 2020; INACLS, 2021) e devem demonstrar a fidelidade do cenário 

simulado: 

• Baixa fidelidade: a reprodução realística oferece limitações de recursos, 

baixa tecnologia como manequins estáticos, sem interação ou resposta com o 

participante; 

• Média fidelidade: cenários um pouco mais complexos, com algum tipo de 
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interação, como o treinamento de habilidades, mas o manequim não é 

responsivo; 

• Alta fidelidade: uso de simuladores de alta tecnologia (robotizados), com 

cenários complexos, respostas e interações bem próximas da realidade 

(COREN, 2020; INACLS, 2021).  

 

É possível ainda o uso de “pacientes simulados” ou “estandardizados”, ou 

seja, atores simulando o papel de pacientes proporcionando replicações autênticas 

de situações clínicas (INACLS, 2021). 

Os fatores conceituais dizem respeito aos elementos apresentados no 

cenário, que se correlacionam com a realidade como, por exemplo, os sinais vitais 

esperados para relacionar a um determinado diagnóstico, devendo ser revisados por 

especialistas para que seja o mais realista possível (COREN, 2020; INACLS, 2021). 

Os fatores psicológicos são as emoções, crenças, motivação, confiança, 

autoconsciência e pensamento do participante na simulação. Essa fidelidade é 

desenvolvida em sinergia com os fatores conceituais e físicos, para envolver o 

participante (COREN, 2020; INACLS, 2021). 

Para o desenvolvimento desse estudo, surgiu o interesse pela simulação 

in situ, entendida como uma estratégia de Simulação Clínica que ocorre no ambiente 

de trabalho. Em conformidade com a American Heart Association (AHA, 2020), tal 

opção baseia-se nas ações de cuidado ao paciente que envolve a própria unidade 

de saúde e os processos organizacionais dentro do contexto real, criando 

experiência de aprendizagem participativa na realidade diária (KANEKO et al., 2015; 

INACLS, 2016; COREN, 2020). 

A simulação in situ pode recriar eventos críticos estressantes, com 

segurança, envolvendo cenários altamente realistas que exigem tomadas de decisão 

e interação complexas (ALKHULAIF et al. 2016). Além disso, a atividade ocorre no 

espaço de atuação profissional do participante em uma realidade de risco palpável, 

compatível com sua rotina, sem grande ônus à instituição, para atender às 

necessidades da equipe no desenvolvimento das competências e habilidades 

esperadas (ALKHULAIF et al., 2016; MELO et al., 2016).  

Nesse aspecto, a simulação passa a ser uma ferramenta para avaliar e 

remediar o desempenho da equipe antes, durante e após o treinamento, servindo 
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como base para desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes pertinentes ao 

seu ambiente profissional (ALKHULAIF et al., 2016). 

Outra vantagem das atividades educativas com simulação in situ é a 

utilização dessa estratégia como um diferencial para implantar protocolos de 

cuidados baseados em evidências. A simulação pode: a) reforçar os conceitos 

importantes sobre situações de saúde de alto risco; b) estimular nos profissionais o 

desenvolvimento de habilidades para melhorar o desempenho; c) facilitar a 

identificação de possíveis falhas do sistema e d) transformar o ambiente para o 

cuidado e segurança do paciente (KANEKO et al., 2015; MELO et al., 2016; HUNT 

et al., 2017). 

No que tange ao atendimento de pacientes em unidades de atendimento 

pré-hospitalar fixas, as atividades educativas sobre situações de urgência 

desenvolvidas com simulação in situ, podem oferecer segurança na aprendizagem 

em ambiente controlado para que os participantes possam desenvolver as 

habilidades e reflexões necessárias para a transformação da realidade (MELO et al., 

2018; SOUZA-SILVA et al., 2018). 

Nessa direção, a AHA (2020, p.28) propõe a simulação in situ para 

treinamento de profissionais de saúde, em ressuscitação cardiopulmonar: 

A simulação in situ refere-se a atividades de treinamento realizadas nas 
áreas reais de atendimento ao paciente, que tem a vantagem de fornecer 
ambiente de treinamento mais realista. Novas evidências mostram que o 
treinamento no ambiente in situ, isolado ou em combinação com o 

treinamento tradicional, pode ter um impacto positivo nos resultados da 
aprendizagem (por exemplo, tempo mais rápido para realização de tarefas 
críticas e desempenho da equipe) e resultados do paciente (por exemplo, 
melhoria da sobrevivência e dos resultados neurológicos).  

 
Considerando a importância do trabalho organizado para obtenção do 

objetivo de eficácia no atendimento, ações educativas com simulação in situ podem 

contribuir para que os profissionais de Enfermagem coloquem em prática situações 

vividas e/ou dificuldades enfrentadas. Conforme o Simulation Innovation Resource 

Center (SIRC, 2016), as atividades podem colaborar para a constante mutação do 

cenário profissional, direcionado para o cuidado ético, qualificado e seguro ao 

paciente (ALKHULAIF et al., 2016). 

 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar o desenvolvimento de uma intervenção pedagógica com 

simulação in situ para a equipe de enfermagem que atua em unidade 

pré-hospitalar fixa.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Levantar as necessidades de aprendizagem dos profissionais de 

Enfermagem; 

 Planejar as oficinas teórico-práticas e a oficina de simulação in situ de 

acordo com as necessidades de aprendizagem dos profissionais de 

Enfermagem;  

 Realizar o trabalho de campo por meio de aplicação da intervenção 

pedagógica (oficinas teórico-práticas e oficina de simulação in situ);  

 Analisar a aprendizagem dos profissionais de Enfermagem nas oficinas 

que compõem a intervenção pedagógica.  
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Diversas evidências científicas justificam a Simulação Clínica como 

estratégia ativa eficiente para a aprendizagem dos participantes (ALCONERO-

CAMARERO et al., 2021). No entanto, para que a aprendizagem seja significativa, é 

necessário o cumprimento das etapas e critérios de boas práticas em simulação 

(ALCONERO-CAMARERO et al., 2021; INACSL, 2021). 

De fato, por acreditar que a simulação in situ deve seguir as boas práticas 

em simulação, o estudo em foco acha-se fundamentado nas recomendações da 

INACSL (2016), com diretrizes baseadas em evidências científicas para 

implementação e treinamento simulados, atuando como referencial teórico e 

metodológico para esse estudo.   

A INACSL é uma associação internacional que visa melhorar a segurança 

do paciente, por meio da excelência em simulação de cuidados em saúde. A referida 

associação tem como objetivos padronizar a terminologia, aprimorar sua 

implementação para melhorar a educação, aumentar a segurança do paciente e 

reduzir a variabilidade nas experiências de simulação (INACLS, 2021).  

Em 2011, a INACSL publicou uma série de estudos científicos intitulada 

“Padrões para as Melhores Práticas em Simulação”, os quais foram elaborados a 

partir de evidências científicas para subsidiar a prática simulada em saúde e a 

melhor obtenção de resultados de aprendizagem.  

Tais padrões são atualizados sempre que necessário, sendo a versão de 

2021 a mais atual (INACLS, 2021). As normas de práticas recomendadas INACSL 

(2021) incluem as seguintes fases: desenvolvimento profissional, pré-briefing, design 

da simulação, facilitação, debriefing, operações, resultados e objetivos, integridade 

profissional, educação interprofissional aprimorada por simulação, avaliação da 

aprendizagem e desempenho e glossário de simulação.  

 

Desenvolvimento profissional 

 

São exigidas formação inicial e continuada como suporte ao responsável 

pela simulação, ao longo de sua carreira. À medida que a prática da educação 

baseada em simulação evolui, permite-se que o responsável pela simulação se 

mantenha atualizado com novos conhecimentos, a partir de experiências de 

simulação de alta qualidade que atendam às necessidades educacionais dos 
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participantes da simulação (INACLS, 2021).  

 

Pré-briefing 

 

Esta fase envolve preparação e briefing, no sentido de garantir que os 

participantes da simulação estejam preparados para o conteúdo educacional e 

tenham ciência das regras básicas para a experiência baseada em simulação 

(INACLS, 2021).  

 

Design da simulação 

 

As experiências baseadas em simulação são projetadas, 

propositadamente, para atender aos objetivos identificados e otimizar o alcance dos 

resultados esperados (INACLS, 2021). Para atender a esse critério é preciso: 

 Conhecer as melhores práticas em educação, pedagogia e prática de simulação; 

 Realizar uma avaliação para identificar as necessidades do participante, para que 

seja oferecida uma experiência baseada em simulação bem projetada para o 

local; 

 Construir objetivos mensuráveis que se baseiam no conhecimento fundamental 

do aluno; 

 Construir a experiência baseada em simulação alinhada à modalidade e aos 

objetivos; 

 Projetar um cenário, caso ou atividade que forneça o contexto para a experiência 

baseada em simulação; 

 Usar vários tipos de fidelidade para criar a percepção de realismo necessária; 

 Planejar uma abordagem favorável, centrada no aluno, orientada pelos objetivos, 

conhecimento e nível de experiência dos alunos e os resultados esperados; 

 Criar um plano de pré-briefing que inclua materiais de preparação e briefing para 

orientar o sucesso do participante na experiência baseada em simulação; 

 Criar uma sessão de debriefing, feedback e/ou um exercício de reflexão guiada, 

para acompanhar a experiência baseada em simulação; 

 Desenvolver um plano de avaliação do aluno e da experiência baseada em 

simulação; 
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 Realizar simulação de teste piloto, antes da implementação completa.  

 

Facilitação 

 

Conforme a INACLS (2021), os métodos de facilitação são variados e a 

escolha depende das necessidades de aprendizagem do aluno e dos resultados 

esperados. A facilitação deve oferecer a estrutura e o processo para orientar os 

participantes a trabalhar de forma coesa deve compreender os objetivos de 

aprendizagem e desenvolver um plano para alcançar os resultados desejados. A 

INACLS (2021) propõe cinco critérios: 

 Requer um facilitador que tenha habilidade e conhecimentos específicos em 

pedagogia de simulação; 

 A abordagem deve ser adequada ao nível de aprendizagem, experiência e 

competência dos participantes; 

 Os métodos de facilitação, antes da experiência baseada em simulação, incluem 

atividades preparatórias e pré-briefing para preparar os participantes para a 

experiência baseada em simulação; 

 Os métodos de facilitação, durante a experiência baseada em simulação, 

envolvem a entrega de recomendações (predeterminadas e/ou não planejadas) 

destinadas a ajudar os participantes a alcançar os resultados esperados; 

 A facilitação antes e depois da experiência baseada em simulação visa apoiar os 

participantes e alcançar os resultados esperados.  

 

Debriefing 

 

Esta fase deve ocorrer em uma sessão planejada nas experiências 

simuladas, com a intenção de aperfeiçoar o desempenho futuro do participante e 

deve ser congruente com os objetivos e resultados da experiência. É realizado após 

a cena e conduzido pelo facilitador, que deve estimular a discussão e reflexão entre 

os participantes, encorajando o feedback da experiência e performance 

econsiderando todos os aspectos da simulação (DAL SASSO et al., 2015; 

JEFFRIES, 2005) para assimilar e consolidar o conhecimento, que poderá ser 

aplicado em situações futuras e reais (OLIVEIRA et al., 2018; DAL SASSO et al., 



Referencial Teórico e Metodológico 33 

 

2015. Os critérios são (INACLS, 2021): 

 Planejada e incorporada à experiência baseada em simulação, de maneira 

apropriada para orientar os participantes a alcançar os resultados desejados de 

aprendizagem ou avaliação; 

 Construída, projetada e facilitada por pessoas competentes em fornecer feedback 

apropriado, debriefing e/ou reflexão guiada; 

 Conduzida de uma maneira que promova a autoanálise da equipe e/ou sistemas. 

Esse processo deve estimular a reflexão, explorar o conhecimento e identificar os 

déficits de desempenho/sistema, mantendo a segurança psicológica e a 

confidencialidade; 

 Planejada e estruturada de forma proposital com base em referenciais teóricos 

e/ou conceitos baseados em evidências; 

 

Nascimento et al. (2020) realizou uma revisão na literatura sobre os 

métodos e técnica de debriefing mais adequados para simulação de Enfermagem. 

Apesar do pouco número de estudos publicados sobre o tema, os principais 

métodos utilizados são mencionados a seguir: 

 Debriefing de aprendizagem significativa: o facilitador não responde diretamente 

às perguntas, mas leva os participantes a uma série de questionamentos para 

que a resposta seja obtida por meio da reflexão sobre a prática clínica; 

 Debriefing baseado em princípios de transferência de aprendizagem, abordando a 

capacidade de generalizar o aprendizado adquirido em situações já vividas ou 

situações que possam surgir, dando sentido aos cenários propostos na 

simulação; 

 Debriefing de raciocínio crítico, reflexão comparativa com o estado clínico atual do 

paciente com o desejável, para levantamento dos diagnósticos e avaliação de 

enfermagem; 

 Debriefing interprofissional, abordagem voltada para a valorização do trabalho da 

equipe de Enfermagem no contexto multiprofissional; 

 Debriefing com bom julgamento, reflexão sobre os dilemas clínicos propostos na 

simulação com resolução através de autorreflexão e mudança comportamental; 

 Debriefing estruturado, tem sido o mais utilizado no ensino/aprendizagem, no 

estilo trifásico, caracterizado pelas etapas de reação, análise e síntese.  
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Na etapa da reação, os participantes expõem suas emoções e 

desconfortos, refletindo sobre a importância desse controle para não afetar o 

julgamento crítico. A análise e a síntese promovem reflexão para que ocorram 

mudanças de comportamento após o aprendizado adquirido, levando a melhores 

práticas profissionais (RUDOLPH et al., 2006; NASCIMENTO et al., 2020).  

 

Operação 

 

As operações de simulação devem contemplar toda infraestrutura, as 

pessoas e os processos necessários para implementar experiências baseadas em 

simulação eficientes. De acordo com a INACSL (2021), estes são os critérios para 

atender a norma: 

 Utilizar um plano estratégico que coordene e ajuste os recursos do programa da 

experiência baseada em simulação para alcançar seus objetivos; 

 Fornecer aos profissionais conhecimentos especializados adequados para apoiar 

e sustentar o programa da experiência baseada em simulação; 

 Usar um sistema para gerenciar recursos físicos, humanos e equipamento; 

 Manter e gerenciar os recursos financeiros para apoiar a estabilidade, a 

sustentabilidade e o crescimento dos objetivos e resultados do programa da 

atividade simulada; 

 Usar um processo formal para integração efetiva de sistemas; 

 Criar políticas e procedimentos para sustentar o programa de experiência 

baseada em simulação.  

 

Resultados e Objetivos 

 

Os resultados são considerados essenciais para a aprendizagem e 

devem ser capazes de mensurar o progresso dos participantes da simulação quanto 

ao cumprimento de um conjunto de objetivos. Os objetivos são ferramentas de 

orientação para facilitar a obtenção de resultados de aprendizagem baseados em 

simulação, consolidando a proposta educacional a ser aplicada (INACLS, 2021).  
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Integridade profissional 

 

Trata-se de comportamento ético a ser mantido e demonstrado por todos 

envolvidos na simulação. Os critérios para atender essa norma são (INACLS, 2021): 

 Seguir e honrar de forma ética a simulação em saúde; 

 Seguir os padrões de práticas, diretrizes, princípios e ética de sua profissão; 

 Criar e manter um ambiente de aprendizado seguro; 

 Proporcionar inclusão respeitando a equidade entre os participantes; 

 Exigir confidencialidade do desempenho e conteúdo do cenário com base na 

política e nos procedimentos da instituição. 

 

Educação Interprofissional Aprimorada por Simulação 

 

Esta fase refere-se à equipe multiprofissional que se envolve na 

experiência simulada para alcançar objetivos e resultados. A INACSL (2016) 

estabelece como critérios: 

 Conduzir a educação interprofissional aprimorada por simulação com base em um 

quadro teórico ou conceitual; 

 Utilizar as melhores práticas no design e desenvolvimento da educação 

interprofissional aprimorada por simulação; 

 Reconhecer e abordar possíveis barreiras para educação interprofissional 

aprimorada por simulação; 

 Incluir um plano de avaliação apropriado. 

 

Avaliação da Aprendizagem e Desempenho 

 

Todas as experiências baseadas em simulação demandam avaliação do 

participante, a qual pode ser formativa ou somativa. A avaliação formativa promove 

o desenvolvimento de crescimento pessoal e profissional. Já a avaliação somativa é 

focada na mensuração dos resultados (INACLS, 2021).  

A avaliação dos participantes deverá incluir como elementos a intenção 

baseada na simulação, já o design deverá incluir o momento da avaliação e 

interpretação dos resultados. Os critérios, de acordo com o INACLS (2021) são: 
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 Determinar o método de avaliação do participante antes da experiência baseada 

em simulação; 

 Experiências baseadas em simulação devem ser planejadas para o momento da 

avaliação; 

 A ferramenta utilizada deve ser válida e confiável; 

 O avaliador deve ser treinado. 

 

Glossário de Simulação 

 

A prática com simulação possui um vocabulário específico. Para tanto, faz 

uso de um Glossário, que trata do uso de terminologia clara e efetiva, padronizada 

na comunicação entre todos os envolvidos na prática. As palavras padronizadas 

devem ser esclarecidas aos participantes, promovendo consistência na educação, 

prática, pesquisa e publicação (INACSL, 2021) 
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4 MÉTODO 
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4.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de pesquisa aplicada, do tipo intervenção pedagógica, a qual 

utilizou um delineamento quase-experimental para avaliação da aprendizagem dos 

profissionais de enfermagem no contexto da atividade educativa, um estudo 

longitudinal. A pesquisa aplicada concentra-se em problemas reais encontrados em 

instituições, organizações e grupos, permite o diagnóstico com identificação dos 

problemas e busca por soluções gerando a aquisição de novos conhecimentos com 

objetivos práticos (FLEURY; WERLANG, 2017).  

A intervenção pedagógica é definida como uma forma de compreender o 

processo de ensino/aprendizagem, por meio de uma ação que proporciona sentido e 

significado ao processo de construção do conhecimento e com participação ativa 

dos sujeitos envolvidos (BASSEDAS et al., 1996). De mais a mais, uma intervenção 

pedagógica também pode diminuir os desníveis de conhecimento entre os 

participantes melhorando assim o desempenho (BRAGA, SILVA, 2015).  

São atitudes importantes para uma intervenção pedagógica valorizar o 

conhecimento prévio dos participantes, respeitar o contexto social, estimular a 

criatividade e criar desafios para se avançar no processo de aprendizagem 

(MÁXIMO; MARINHO, 2021). A abordagem quase-experimental desse estudo 

utilizou o delineamento com um grupo específico, de distribuição não aleatória e 

comparação entre a mesma amostra após tratamento (SELLTIZ, WRIGHTSMAN, 

COOK, 1976).  

 

4.2 Procedimentos Éticos 

 

O estudo teve anuência da Secretaria Municipal de Saúde do município 

(Anexo A) e da instituição de saúde onde ocorreu a coleta de dados e aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto, sob o número CAAE 31526420.2.0000.5393 (Anexo B). 

Conforme previsto na Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

nº 466/2012, (BRASIL, 2012b) os participantes foram convidados a participar do 

estudo e formalizaram o seu aceite mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo C). Foram mantidos o anonimato 
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dos participantes e a confidencialidade dos dados em todas as fases da pesquisa 

além da liberdade de interrupção em qualquer etapa do estudo.  

 

4.3 Local e População do Estudo 

 

O estudo foi desenvolvido na UPA de um município do interior do estado 

de São Paulo, com população estimada em 62.980 pessoas segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020).   

A unidade atende, em média, 280 usuários diariamente. Dispõe de quatro 

leitos de emergência, oito leitos de observação para adultos e quatro pediátricos, 

três consultórios para atendimento de pacientes adultos, um consultório ginecológico 

e dois consultórios pediátricos. A equipe de enfermagem é composta por 12 

enfermeiros e 25 técnicos/auxiliares de enfermagem, oito servidores técnico-

administrativos, três médicos plantonistas no período diurno (12 horas), dois no 

noturno (12 horas) e um vespertino (16 às 22h). Todos os profissionais da área da 

saúde se revezam em escala de plantão.  

Foi feita a opção por amostragem de conveniência do tipo não-

probabilística (SELLTIZ, WRIGHTSMAN, COOK, 1976), a qual é considerada 

adequada e justificável para dados exploratórios, geração de hipóteses e para 

estudos conclusivos nos quais o pesquisador aceita os riscos da imprecisão dos 

resultados (FREITAG, 2018). Para atingir os objetivos do estudo, a pesquisadora 

selecionou os profissionais de saúde a que teve acesso e que se mostraram 

disponíveis para participar do processo (FREITAG, 2018). 

A população deste estudo foi composta por todos os membros da equipe 

de enfermagem da unidade, enfermeiros e auxiliares e/ou técnicos de enfermagem.  

Foram incluídos aqueles que eram efetivos na função e excluídos aqueles que 

estavam afastados de suas atividades durante o período da coleta de dados.  

 

4.4 Desenvolvimento da Intervenção Pedagógica 

 

A intervenção pedagógica foi desenvolvida em três fases distintas: a 

primeira foi de natureza exploratória caracterizada pela a) aproximação do contexto 

do estudo, b) aprofundamento do conhecimento sobre o tema e c) planejamento da 
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intervenção pedagógica; na segunda fase realizou-se o trabalho de campo, ou seja, 

a intervenção pedagógica propriamente dita; e, na terceira fase, desenvolveu-se a 

análise dos dados, ou seja, a aprendizagem dos participantes (MINAYO; GOMES, 

2009). A figura 1, demonstra as fases percorridas durante a intervenção pedagógica.  

 

Figura 1 - Fases percorridas para o desenvolvimento da intervenção pedagógica 

 

 

Fonte: a autora, 2022 
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FASE 1 - Exploratória 

 

A fase exploratória ocorreu entre agosto de 2020 e novembro de 2020, 

três meses.  

 

Aproximação do contexto do estudo  

 

Inicialmente, a pesquisadora reuniu-se com a gestão da unidade para 

aproximação, reconhecimento do contexto e a resposta para a seguinte indagação: 

1) qual é o tema mais relevante a ser trabalhado com os profissionais de 

enfermagem?  

Buscou-se, na pedagogia freiriana, o conceito de construção coletiva da 

aprendizagem para promover a autonomia dos participantes enquanto cidadãos, 

considerando os múltiplos contextos e história de vida dos sujeitos e respeitando a 

curiosidade e inquietude do educando (FREIRE, 2016; FREIRE, 2013).  

Vale destacar que, para identificação do tema, realizou-se um survey para 

levantamento das necessidades de aprendizagem da equipe de enfermagem. 

Survey é um método de pesquisa quantitativa que representa características, ações 

e opiniões de um público-alvo, podendo ser utilizado para coleta das necessidades 

locais desse determinado público (FREITAS et al., 2000). Para cumprir essa etapa, 

todos os profissionais de Enfermagem da unidade foram convidados a responder um 

questionário autoaplicável para identificar suas necessidades de aprendizagem.  

O questionário contou com as ações de Enfermagem mais frequentes na 

unidade, divididas em itens para hipótese diagnóstica (compreendidas aqui como os 

aspectos cognitivos da aprendizagem), cuidados procedimentais, 

atitudinais/gerenciais (Apêndice A). Para construção do questionário, a pesquisadora 

realizou observação não participante por 10 horas, para identificar as ações de 

Enfermagem realizadas na unidade. 

Para avaliação sobre a clareza do conteúdo do questionário, três experts 

da área de urgência e emergência foram convidados pelo método bola de neve. O 

contato foi realizado por e-mail, com 100% de concordância e aprovação na clareza 

de conteúdo. 

A pesquisadora convidou, individualmente, os profissionais de 
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Enfermagem do local de coleta de dados, para participarem dessa fase do estudo. 

Aos que aceitaram participar foi entregue o TCLE (Anexo C), o questionário de 

necessidades de aprendizagem (Apêndice A) com dados sociodemográficos. Foi 

solicitado aos participantes que assinalassem cinco itens de cada categoria, 

atribuindo o valor de 1 (alta prioridade) a 5 (menos prioritário), em que o participante 

tivesse interesse em atividades de formação. Foram realizadas quatro visitas à 

unidade pesquisada, no mês de novembro de 2020, para abordagem de todos os 

profissionais de Enfermagem, dos plantões noturnos e diurnos.  

Os dados foram digitados em planilha de Excel e calculou-se a soma dos 

temas por categoria, identificando-se aqueles mais relevantes para os profissionais. 

Esses dados permitiram à pesquisadora realizar o aprofundamento do tema para 

planejamento da intervenção pedagógica com simulação in situ, descrita a seguir.  

 

Aprofundamento do conhecimento sobre o tema  

 

Nesta fase da pesquisa questionou-se: Como os temas escolhidos podem 

ser abordados e facilitados com a equipe de enfermagem?  

Para responder à pergunta, a pesquisadora realizou uma revisão narrativa 

(HTANALYZE, 2021) em busca de evidências científicas, guidelines da área e 

recomendações nacionais e internacionais para planejar a intervenção pedagógica.  

 

Planejamento da intervenção pedagógica 

 

O planejamento da intervenção pedagógica contou com o 

desenvolvimento de oficinas pedagógicas, sendo quatro delas teórico-práticas e a 

simulação in situ. 

Oficinas pedagógicas foram fundamentadas no ciclo da ação-reflexão-

ação, fazendo com que essa vivência auxiliasse na compreensão do conhecimento, 

a partir de métodos ativos de aprendizagem e na construção de espaços coletivos 

de formação (MARTINS et al., 2018).  Na perspectiva do pensamento freiriano, 

oficinas pedagógicas proporcionam autonomia aos participantes por meio da 

construção dialógica de vivência, experiências e práticas, proporcionado o 

aperfeiçoamento e construção de saberes coletivos, transformando a realidade 



Método  43 

 

(MOITA; ANDRADE, 2006; FREIRE, 2016). 

As primeiras quatro oficinas foram desenvolvidas por meio de atividades 

teóricas e práticas com recursos pedagógicos para estimular a autonomia e 

participação ativa dos profissionais de Enfermagem, para despertar o pensamento 

crítico, raciocínio clínico e tomadas de decisões, com foco no atendimento ao 

paciente do SUS. O conteúdo para cada uma das oficinas foi desenvolvido com 

base na revisão narrativa e incluiu aspectos epidemiológicos, sociais, culturais e 

econômicos relacionados ao tema. A quinta oficina – simulação in situ – contemplou 

todas as fases da simulação: pré-briefing, desenvolvimento da cena, debriefing e 

avaliação.  

 

Instrumentos utilizados nas oficinas teórico práticas 

 

Nesta fase de planejamento da intervenção pedagógica, os questionários 

utilizados como pré e pós testes nas oficinas 1 (Apêndice B), 2  (Apêndice C)e 3  

(Apêndice D)foram construídos. Na oficina 4 não foi aplicado pré e pós teste.  

O questionário relativo à oficina 1 foi avaliado quanto ao conteúdo e 

aparência por sete experts da área; cinco delas aceitaram o convite em participar da 

validação do instrumento. Para seleção dos experts foram utilizados os critérios 

adaptados de Fehring (1987). Esta qualificação exprime que os experts (validadores) 

obtenham no mínimo cinco pontos para serem selecionados, ressaltando que quanto 

maior a pontuação dos experts maior força de evidência (quadro 1). 
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Quadro 1 – Classificação de experts de acordo com os critérios adaptados de 
Fehring (1987).  

 
Experts Pontuação 

Título de pós-doutorado 

 

5 

Título de doutor 
 

4 

Título de mestre 

 

3 

Publicação em periódico indexado sobre uma das temáticas de interesse do estudo 
(simulação clínica, urgência e emergência) 
 

2 

Especialização na temática de interesse do estudo (simulação clínica, urgência e 

emergência) 
 

2 

 

Prática assistencial na área de interesse de no mínimo 2 anos (simulação clínica, 
urgência e emergência) 

 

2 
 

Participação em evento científico nos últimos dois anos sobre a temática de 
interesse do estudo (simulação clínica, urgência e emergência) 

1 

Fonte: a autora, 2022. 

 

No mês de abril de 2021, experts foram convidados por e-mail, o qual 

explicava a intenção e o link para acessar o instrumento disponibilizado no Google 

forms, adaptado em uma escala likert de cinco pontos (discordo fortemente, 

discordo, concordo, concordo fortemente e não sei) e deveriam assinalar a opção 

que melhor representasse a clareza do conteúdo, com espaço para comentários e 

sugestões. A pesquisadora fez dois contatos, com intervalo de uma semana cada, 

para obter a resposta das cinco experts. Na primeira rodada, um dos experts 

solicitou ajustes no texto para uma melhor clareza. Na segunda rodada, obteve-se 

100% de concordância entre os experts. 

As questões utilizadas nas oficinas 2 e 3 não foram avaliadas, pois se 

tratava de questões de concurso disponíveis, em acesso livre, na internet. O time de 

pesquisadores selecionou aquelas questões mais pertinentes ao tema das oficinas. 

 

FASE 2 - Trabalho de campo  

 

Esta fase foi desenvolvida em duas partes: quatro oficinas teórico-práticas 

e simulação in situ.  
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Oficinas teórico-práticas 

 

Todas as oficinas foram realizadas em espaço privativo, com uso de 

recursos multimídia na própria unidade, durante o horário de trabalho. Para atender 

a todos os plantões, as atividades foram realizadas em revezamento da equipe, para 

que não houvesse prejuízo na assistência; cada oficina foi repetida duas vezes, em 

cada plantão, durante quatro dias, totalizando oito repetições para cada tema, com 

uma hora de duração. As quatro oficinas foram realizadas em julho e agosto de 

2021, com intervalo de 15 dias entre cada uma delas para que não interferisse por 

longo períodos na rotina de trabalho.  

 

Simulação in situ 

 

Para atender aos princípios da simulação in situ e estimular que os 

participantes se sentissem próximo da realidade diária foi solicitado autorização dos 

gestores do serviço para que a atividade ocorresse na própria unidade, sem 

atrapalhar a demanda de atendimento. Para organização do cenário simulado, e 

garantia de que os fatores físicos e psicológicos da fidelidade da simulação fossem 

estimulados, também foi solicitado a utilização de materiais da própria unidade para 

caracterização da cena. A simulação ocorreu três meses após o término das 

oficinas, estudos demonstram que ocorre uma degradação do conhecimento após 

esse período (SILVA et al., 2021; GUEDES et al., 2021) 

A simulação clínica seguiu as etapas de pré-briefing, desenvolvimento da 

cena, debriefing e avaliação da atividade, com a orientação do facilitador sobre o 

ambiente e história da paciente.  

 

FASE 3 - Análise da aprendizagem 

 

Para análise da aprendizagem, foram utilizados os dados de pré e pós 

teste e o Objective Structured Clinical Examination - Exame Clínico Objetivo 

Estruturado (OSCE) (Apêndice E). 

O OSCE é considerado uma ferramenta de avaliação para mensurar o 

desempenho de participantes em ambientes simulados para medidas de 
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competências clínicas (EMERICK, 2021; ALVES, 2018). Para esta pesquisa, o 

OSCE  foi elaborado com 25 questões em checklist da seguinte forma:  

 Utilização de 12 questões já elaboradas e validadas por Alves (2018);   

 Elaboração de 13 questões que representavam aprendizagens cognitivas e 

atitudinais para contemplar os temas abordados nas oficinas.  

 

Nesta etapa, as questões foram avaliadas por cinco experts na área de 

urgência e emergência e simulação clínica, selecionados por conveniência a partir 

dos critérios de Fehring (1987), já apresentados. Os experts foram convidados por e-

mail e, ao final de uma semana, todos responderam.  

 

4.5 Análise dos Dados 

 

Os dados sociodemográficos dos participantes foram analisados por meio 

de estatística descritiva, para subsidiar a descrição dos participantes e análise dos 

achados. 

Os dados do pré e pós-testes, aplicados na etapa 2 – oficinas 

pedagógicas, foram duplamente digitados em planilha específica e analisados pelo 

teste T de Student na comparação de duas amostras pareadas (pré e pós teste) e 

Teste de Wilcoxon. A análise foi processada no programa IBM® SPSS® Statistics, 

versão 25, adotando-se o nível de significância α=0,05. 

Para analisar o desempenho dos profissionais de enfermagem, na 

simulação in situ, foi utilizado o OSCE, conforme já descrito. A análise dos dados do 

OSCE foi por descrição de frequência.  
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5 RESULTADOS
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Os dados sociodemográficos dos participantes da survey para 

levantamento das necessidades de aprendizagem segue a sequência de 

desenvolvimento da intervenção pedagógica, ou seja, fase exploratória; trabalho de 

campo e análise da aprendizagem. Não houve nenhum tipo de capacitação na 

unidade nos últimos seis meses. 

Todos os profissionais de enfermagem da unidade foram convidados a 

participar das etapas e não houve nenhuma recusa, conforme apresentado na 

Tabela 1:   

 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos profissionais de enfermagem 
participantes da intervenção pedagógica 2020. 

 
Variáveis n. % 

Sexo 

 
Masculino 
Feminino 
 

15 (41,7%) 
21 (58,3%) 

Idade (anos) 

21 – 25 
26 – 30 
31 – 35 
36 – 40  

41 – 45 
46 – 50 
51 – 55 
56 – 60 

61 – 65 
Não Informado 
 

1 (2,8%) 

1 (2,8%) 
4 (11,2%) 

11 (30,5%) 
8 (22,2%) 
4 (11,2%) 

2 (5,5%) 
1 (2,8%) 
2 (5,5%) 
2 (5,5%) 

Categoria profissional  

Enfermeiros 
Técnicos de enfermagem 

Auxiliares de enfermagem 
 

10 (27,8%) 
23 (64%) 
3 (8,2%) 

Tempo de formação (anos) 

1 – 5 
6 – 10 

11 – 15 
16 – 20  
> 21 
  

4 (11,2%) 
7 (19,4%) 

10 (27,7%) 
11 (30,5%) 

4 (11,2%) 

Tempo de atuação no serviço 

1 – 5 

6 – 10  

Não Informado 

11 (30,5%) 

23 (64%) 

2 (5,5%) 

     Fonte: a autora, 2022. 
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5.1 FASE 1 - Exploratória  
 

Esta fase foi composta por aproximação do contexto do estudo, 

aprofundamento do conhecimento sobre o tema e planejamento da intervenção 

pedagógica.  

 

5.1.1 Aproximação do contexto do estudo 

 

A partir das respostas dos participantes na survey, sobre as necessidades 

de aprendizagem, confirmou-se o Infarto Agudo do Miocárdio como o principal 

problema de saúde vivenciado pela equipe que atua em serviços de pronto 

atendimento, relacionada à alta morbimortalidade da população por doenças 

circulatórias (BRASIL, 2013).  

Ou seja, o tema definido pela maioria dos profissionais participantes foi a 

atuação da equipe no atendimento em Parada Cardiorrespiratória (PCR), causada 

por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) (Figura 2), incluindo-se a interpretação de 

Eletrocardiograma (ECG) (Figura 3) e trabalho em equipe (figura 4).  

 

Figura 2 - Necessidades de aprendizagem de profissionais de Enfermagem sobre 
hipótese diagnóstica, 2020 

 
 

Fonte: a autora, 2022. 
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Figura 3 - Necessidades de aprendizagem de profissionais de Enfermagem sobre 
cuidados procedimentais, 2020 

 

 

Fonte: a autora, 2022. 

 

Figura 4 - Necessidades de aprendizagem de profissionais de Enfermagem sobre 
questões atitudinais e gerenciais, 2020 

 

 

Fonte: a autora, 2022. 
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5.1.2 Aprofundamento do conhecimento sobre o tema 

 

Ao consultar as recomendações e protocolos brasileiros, criados pelo 

Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre o atendimento de 

pacientes em PCR, identificou-se que tais recomendações orientam o uso do 

guideline da AHA (2020).  

A AHA trata-se de uma associação que lidera a área de ciência e 

educação em PCR e reanimação cardiopulmonar (RCP). O guideline de RCP é 

atualizado a cada cinco anos, baseado em pesquisas e experiências por todo o 

mundo, padronizando como referência os procedimentos com maior índice de 

evidência científica para alcançar o melhor resultado (AHA, 2020).  

A AHA (2020) recomenda a simulação in situ para melhorar o 

desempenho da equipe durante um atendimento crítico, como realização mais 

rápida de tarefas e melhor desempenho no trabalho em equipe.  

Para interpretação do ECG, foram utilizadas as diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia sobre Análise e Emissão de Laudos Eletrocardiográficos 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).  

Para abordagem do tema trabalho em equipe, de acordo com as diretrizes 

e princípios do SUS, utilizou-se material disponibilizado pelo Ministério da Saúde, 

“Educação Permanente em Saúde: reconhecer a produção local de cotidianos de 

saúde e ativar práticas colaborativas de aprendizagem e de entrelaçamento de 

saberes” (BRASIL, 2014) e “Política Nacional de Humanização: a Humanização 

como Eixo Norteador das Práticas de Atenção e Gestão em Todas as Instâncias do 

SUS” (BRASIL, 2004). 

 

5.1.3 Planejamento da intervenção pedagógica 

 

As oficinas teórico-práticas foram realizadas pela pesquisadora e 

abordaram assuntos correlacionados aos temas de maior interesse entre os 

participantes, quais sejam: 1) Dor torácica em Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 2) 

interpretação de eletrocardiograma, 3) atendimento ao paciente em Parada 

Cardiorrespiratória (PCR); 4) trabalho em equipe e 5) simulação in situ. 
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Propôs-se que as oficinas 1 a 4 fossem realizadas na própria UPA, em 

sala específica, com uso de recurso multimídia; a quinta oficina – simulação in situ 

foi realizada em sala de atendimento desativada.    

O planejamento didático para todas as oficinas foi elaborado e 

apresentado a todos os participantes, a cada atividade. Para as oficinas 1, 2 e 3 

foram propostos a aplicação de pré e pós-teste. Todas as oficinas foram gravadas 

em áudio e a simulação in situ foi gravada em vídeo. A organização das oficinas de 

intervenção pedagógica está descrita no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Programação para oficina pedagógica realizada em 2021. 

Fonte: a autora, 2022.  

 

 

 

 

Oficina Estratégias de ensino Conteúdo 
Data e Carga 

Horária 

1ª 
Dor torácica 

em IAM 

Pré-teste  e Pós-teste; 

Brainstorming 

Aula expositiva dialogada; 

Dramatização  

Atendimento humanizado, pré-

consulta, sinais e sintomas, 

classificação de risco de acordo 

com protocolo de manchester 

13-16 de julho 

01 hora por grupo 

2ª 
Interpretação 
de ECG 

Pré-teste e Pós-teste; 

Atividade Prática 

ECG; Alterações agudas e 

pontuais; significado dos traçados 

27-30 de julho 

01 hora por grupo 

3ª 
Atendimento 
ao paciente 
em PCR 

Pré-teste e Pós-teste; 

Atividade prática  

Identificação e compressão 

torácica  

 

9 e 10 de agosto  

01 hora por grupo 

4ª  
Trabalho em 

equipe 

Discussão  e Debate; 

Dinâmica de valorização do 

profissional; Avaliação aberta 

da participação nas oficinas 

Situações-problema; Importância 

do trabalhador para SUS; 

Trabalho em Equipe; o paciente 

inserido no SUS 

23 a 27 de agosto 

01 hora por grupo  

5ª 
Simulação in 

situ 

Simulação in situ na sala de 

urgência 

 

Pré-briefing, atividade prática; 

OSCE; Debriefing 

16 e 17 de 

novembro 

01 hora por grupo 
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1ª oficina – Dor torácica em IAM 

Para essa atividade, foi realizado um brainstorming sobre a frequência 

de atendimentos de pacientes com queixa de dor torácica, exposição dialogada 

para articular a discussão prévia com os conteúdos propostos: atendimento 

humanizado, sinais e sintomas para identificação correta do IAM. 

 

2ª oficina – Interpretação de ECG 

O planejamento incluiu uma atividade prática para posicionamento dos 

eletrodos de ECG, em um simulador de baixa fidelidade, aula expositiva dialogada, 

articulando-se a experiência da atividade prática. 

 

3ª oficina – Atendimento ao paciente em PCR 

Para esta oficina teórico-prática foram realizadas as seguintes 

atividades: 1) treinamento em duplas das manobras de ressuscitação 

cardiopulmonar, em simuladores de média complexidade (Torso); 2) explanação 

teórica com articulação da prática vivenciada e participação dos profissionais e, 3) 

repetição do treinamento em duplas. Todas as atividades seguiram as 

recomendações da AHA (2020).  

 

4ª oficina – Trabalho em equipe  

Para esta oficina, foi realizada uma roda de conversa sobre a rotina de 

trabalho da unidade, articulando-a ao trabalho em equipe. A dinâmica chamada 

“Balão de gás”, para fortalecimento e valorização do trabalho em equipe, é descrita 

a seguir: cada participante recebeu um balão de gás (bexiga) e um palito 

pontiagudo, em seguida, o grupo foi informado que o vencedor seria aquele que 

ficasse com o balão inteiro.  

 

5ª oficina –Simulação in situ sobre IAM 

Foi realizada uma simulação in situ, por grupo com até seis participantes. 

Essa atividade foi programada para ter duração máxima de uma hora, foi realizada 

2 vezes por plantão, para revezamento da equipe, sem prejuízo ao atendimento. 

Foi proposta uma simulação in situ que atendesse às necessidades de 

aprendizagem mais frequentes na survey para a hipótese diagnóstica, 
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procedimentos e gestão/atitude.  

Nessa direção, foi proposto o seguinte tema: Parada Cardiorrespiratória 

causada por um Infarto Agudo do Miocárdio (hipótese que mais possibilita ações 

iniciais que atendem a todos os tópicos propostos entre diagnóstico, procedimento 

e gestão), diagnosticada através de ECG, na qual a equipe de enfermagem deverá 

atuar aplicando-se os princípios do trabalho em equipe. 

Para o planejamento dessa oficina de simulação in situ, realizou-se a 

adaptação um cenário criado e validado por Alves (2019) sobre o tema de IAM e 

Ressuscitação Cardiopulmonar. A adaptação foi realizada para incluir a 

identificação aguda de ECG, trabalho em equipe e humanização. O caso clínico de 

Alves (2019) foi adaptado, para refletir uma mulher que chega à unidade de saúde 

com queixas de dor torácica:   

Maria tem 40 anos, toma os remédios somente nos dias em que sente que 
a pressão arterial está alta, tabagista há 20 anos. Apresenta palidez, 
sudorese e dor torácica intensa. Iniciou com dor torácica em aperto e 
queimação, há 30 minutos, após realizar esforço físico durante a faxina da 

casa; em seguida, relatou vômitos, dor epigástrica com irradiação para 
região torácica posterior. Pediu para que o esposo a levasse até a unidade 
de pronto atendimento para ser atendida. Maria estava com muito medo, 
pois nunca tinha sentido nada parecido e estava com medo de morrer. 

 

Os padrões da INACLS (2021) foram aplicados no desenvolvimento do 

cenário de simulação clínica, conforme descritos a seguir:  

Desenvolvimento profissional 

A pesquisadora participou de disciplinas da Pós-graduação, pertinente 

ao tema formação docente e simulação clínica. Também foi monitora do Programa 

de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE), na disciplina de Fundamentos de 

Enfermagem. Para construir conhecimento teórico, a pesquisadora realizou revisão 

da literatura sobre as temáticas abordadas e melhores práticas educativas 

atualizadas, estudo do guideline da INACLS e debate com experts.  

Finalmente, participou do Programa de Formação de Professores da 

USP, na qualidade de monitora, nas disciplinas Estágio Curricular em Educação 

Profissional em Enfermagem integrada com a disciplina de Metodologia do Ensino 

de Enfermagem II, com alunos no 5º ano do curso de Bacharelado e Licenciatura 

em Enfermagem. 
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Pré -briefing 

A pesquisadora realizou visitas com o propósito de conhecer a unidade. 

A simulação in situ foi desenvolvida dentro da unidade, com os mesmos recursos 

disponíveis na rotina diária de trabalho.  

Foram oferecidas quatro oficinas prévias, que abordaram as 

necessidades de aprendizagem dos participantes, as quais foram retomadas 

durante a simulação. Os participantes foram orientados e preparados para a 

atividade simulada. 

 

Design da simulação 

Nesta etapa do planejamento, a pesquisadora realizou a survey sobre as 

necessidades de aprendizagem, já descritas. Com os resultados em mãos, a 

pesquisadora aprofundou a análise sobre os temas identificados na survey e na 

pedagogia da simulação.  

Para que os participantes da simulação realizassem ações de 

enfermagem, com base no conhecimento construído nas oficinas anteriores, foram 

definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Utilizar uma abordagem ética, humanizada e pertinente ao tema de dor torácica, 

relembrando os conceitos da oficina de dor torácica; 

 Aferir sinais vitais e considerar sinais e sintomas associados; 

 Solicitar ajuda, assim que perceber a instabilidade hemodinâmica do paciente; 

 Realizar um atendimento rápido e eficaz, considerando precocemente o risco 

para PCR relembrando conceitos da oficina 1; 

 Iniciar manobras de reanimação assim que checar ausência de pulso; 

 Conduzir o atendimento de forma humanizada e em equipe, para um melhor 

desfecho do atendimento relembrando o conteúdo da oficina do trabalho em 

equipe e humanização. 

 

Após a adaptação do caso clínico, foi descrito o cenário de simulação, 

baseado em outras experiências já descritas na literatura sobre simulação in situ, 

de modo a garantir a contemplação do caso clínico e dos recursos disponíveis na 

unidade à semelhança da rotina de atendimento.  

A simulação in situ foi executada dentro da própria unidade, em uma sala 
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de urgência, com materiais e recursos utilizados na rotina para aumentar a 

fidelidade da simulação.  

O cenário foi construído em uma sala de atendimento da unidade de 

saúde, a qual estava desativada no período em que ocorreu a simulação in situ, 

para estimular os participantes a se sentirem dentro de um ambiente real.  

Utilizou-se uma cadeira de rodas para transporte do paciente até a sala 

de emergência e uma maca para deitar o paciente durante o atendimento; uma 

maca ao lado, com um simulador de parada cardiorrespiratória; um carrinho de 

emergência ao lado do leito; uma prancha rígida; uma escrivaninha; uma cadeira; 

uma prancheta; uma ficha de atendimento; uma caneta e um telefone. 

Foram utilizados atores para interpretação do paciente (paciente 

simulado) e o manequim de um torso para a prática de compressão torácica. Os 

personagens foram uma atriz (pessoa com dor torácica) que chega à sala de 

urgência de cadeira de rodas, trazida por um familiar (ator). A paciente queixou-se 

de muita dor no peito, foi maquiada para simular palidez e com a face úmida para 

sugerir sudorese.  

O pré-briefing incluiu as oficinas pedagógicas prévias e um roteiro para 

orientação dos participantes, antes da simulação. Do mesmo modo, o debriefing 

seguiu um modelo estruturado, o qual será descrito posteriormente. Também foi 

programada uma avaliação da experiência dos participantes na simulação.  

Para garantir a qualidade do cenário de simulação, foi realizado um teste 

piloto, incluindo a aplicação do OSCE, com alunos do último ano do curso de 

graduação em Enfermagem, com aplicação do OSCE, para corrigir possíveis falhas 

na atividade. Participaram oito alunos do último ano de um curso de graduação em 

Enfermagem do município. A atividade durou cerca de 30 minutos, com o 

cumprimento de todas as etapas da experiência de simulação e aplicação do 

OSCE, sem necessidade de ajustes. 

 

Facilitação  

Uma facilitadora, com habilidade e conhecimento específico em 

simulação clínica, foi convidada para guiar a experiência de simulação, uma vez 

que os participantes conheciam a pesquisadora. A facilitadora é docente do curso 

de Enfermagem do município em que ocorreu a pesquisa, realizou doutorado na 
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área de simulação realística e participou de pesquisa na área de simulação e 

robótica.  

Ademais, a experiência baseada em simulação incluiu as atividades 

preparatórias com quatro oficinas prévias e pré-briefing, para preparar os 

participantes para a experiência baseada em simulação.  

Tinha-se a intenção de que os participantes utilizassem o conhecimento 

prévio construído e sintetizado para desenvolver as ações previstas no cenário 

simulado.  

Durante a execução do cenário, a facilitadora estava preparada para 

fornecer orientações de grande utilidade prática, destinadas a ajudar os 

participantes a alcançar os resultados esperados, incluindo:  

 Solicitação de ajuda do profissional médico: a facilitadora informava que o 

profissional já foi acionado;  

 Realização do exame de ECG: a facilitadora informava que o exame já foi 

realizado e entregou o resultado constando alteração sugestiva de IAM.  

 

Debriefing 

O debriefing foi realizado em círculo, com os profissionais que 

participaram da cena e aqueles que observaram o atendimento simulado. Esta 

atividade foi guiada pela facilitadora/pesquisadora convidada.  

Utilizou-se o debriefing estruturado, a partir de uma autoanálise para 

estimular reflexões sobre o conhecimento, relacionada com as oficinas aplicadas, o 

conhecimento adquirido, a prática de rotina realizada, lacunas e resoluções da 

prática realizada.  

A proposta, após a atividade, é que ocorram mudanças de 

comportamento como resultado do conhecimento adquirido, que estimulem os 

profissionais a fazer uso de melhores práticas profissionais (RUDOLPH et al., 2006; 

NASCIMENTO et al., 2020).  

 

Operação 

Toda a infraestrutura utilizada na simulação foi planejada com materiais 

utilizados no próprio serviço de saúde. Os participantes foram divididos em grupos 

menores, para que a participação não prejudicasse o serviço. A sala onde foi 
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realizada a simulação clínica foi organizada previamente para atender às 

necessidades da atividade.  

 

Resultados e Objetivos 

Os objetivos e resultados buscaram atender às necessidades de maneira 

integral e holística, de acordo com os princípios do SUS, alinhando-se ao 

julgamento clínico, ao articular teoria e prática como trabalho em equipe (BRASIL, 

2014).  

Nessa fase, era esperado que os participantes colocassem em prática os 

conceitos e técnicas abordados nas oficinas. 

 

Integridade profissional  

Para garantir a integridade profissional dos participantes da simulação in situ, 

realizou-se pré-briefing para estabelecimento de regras, discussão sobre o respeito, 

papéis e confidencialidade. Foram feitos acordos sobre a importância do sigilo, pois 

a atividade foi replicada várias vezes dentro da instituição para que o maior número 

possível de profissionais pudesse participar.  

O debriefing ocorreu mantendo os princípios da ética e respeito para que os 

profissionais que participaram do atendimento simulado não se sentissem 

desconfortáveis nessa fase da simulação.  

 

Avaliação da Aprendizagem e Desempenho 

Adotou-se a OSCE como ferramenta para avaliar o aprendizado e 

desempenho, contemplando o atendimento humanizado, o trabalho em equipe e 

práticas profissionais trabalhadas nas oficinas.  

Além disso, foi dada aos participantes a oportunidade de relatarem como foi 

a experiência simulada, realizar uma autoanálise sobre a prática, identificar os erros 

e acertos. 

Como desdobramento, foi aberta a oportunidade aos profissionais que 

participaram e observaram a atividade simulada para realizar reflexões sobre o 

atendimento, segundo as oficinas previamente aplicadas, relacionando com a rotina 

da prática profissional e as lacunas que podem afetar a qualidade do atendimento. 

O padrão Educação INACLS (2021) não foi adotado nesse estudo, pois 
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participaram apenas profissionais da Enfermagem.  

 

5.2 FASE 2 – Trabalho de Campo  

 

A fase de trabalho de campo, para a realização da pesquisa, foi 

desenvolvida em duas partes: quatro oficinas teórico-práticas e a simulação in situ.  

 

Oficinas teórico-práticas 

A cada dia, a atividade iniciou por meio da apresentação da proposta, 

aplicação do pré-teste (oficinas 1, 2 e 3) e uso de estratégias de ensino ativas que 

estimulam o trabalho em grupo e autonomia, tais como: retomada de 

conhecimentos prévio por discussão grupal ou treino de habilidades 

procedimentais, breve apresentação teórica e discussão sobre os procedimentos, 

com base nas experiências vividas no mundo do trabalho.  

Ao final, aplicou-se o questionário de pós-teste (oficinas 1, 2 e 3), o qual 

era corrigido coletivamente, para que os participantes já tivessem ciência sobre a 

construção de conhecimento, descrito a seguir.  

As oficinas foram realizadas em todos os plantões, dois diurnos e dois 

noturnos, aplicadas duas vezes em cada plantão, para que a equipe fosse dividida 

e não houvesse prejuízos no atendimento. A atividade foi gravada em áudio com 

autorização prévia dos participantes. A tabela 2 demonstra o número de 

participantes por oficina/turno.  

 

1ª oficina – Dor Torácica em IAM 

No encerramento da atividade, os participantes relataram verbalmente a 

importância da oficina para diminuir os riscos de um atendimento inseguro: a 

correria pode prejudicar o atendimento de um paciente mais grave, pois a dor 

torácica é uma queixa muito comum. O paciente deve ser atendido de forma 

imediata, com o protocolo de IAM,o que melhora muito o prognóstico do paciente. 

 

2ª oficina – Interpretação de ECG 

Apesar de ser um procedimento comumente realizado pela equipe de 

Enfermagem da UPA, observou-se que, durante a prática, os participantes tiveram 
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dificuldades em realizar o procedimento corretamente.  

Durante a aula expositiva, os profissionais participaram ativamente e 

reconheceram as limitações de conhecimento cognitivo e procedimental, tais como 

não saber realizar o procedimento, e/ou realizar sem entender o porquê é realizado 

daquela forma.  

 

3ª oficina – Atendimento ao paciente em PCR 

A oficina teve início com uma atividade prática, na qual todos os 

profissionais realizaram o atendimento ao paciente em PCR, com foco na 

compressão torácica e ventilação, em simuladores de parada cardiorrespiratória, de 

acordo com suas habilidades prévias.  

Observou-se que, mesmo sendo uma prática comum na unidade, os 

profissionais tinham dúvidas quanto à velocidade, profundidade e quantidade da 

compressão torácica e da ventilação.  

Após a revisão teórica, os participantes tiveram, novamente, a 

oportunidade de treinar; todos executaram corretamente as técnicas. Observou-se 

bastante interação entre os profissionais durante a oficina. 

 

4ª oficina – Trabalho em equipe  

Realizou-se a dinâmica de Balão de Gás; ao finalizar, todos tentaram 

estourar o balão do colega, discutiu-se que, se todos se apoiassem e ficassem com 

seus balões inteiros, todos seriam vencedores, fazendo-se a analogia com o 

ambiente do trabalho na unidade.  

Após a dinâmica, foi feita uma roda de conversa, momento em que cada 

profissional pôde expor sua opinião sobre o trabalho em equipe na sua prática 

profissional. Por ser um grupo pequeno, os participantes se sentiram à vontade 

para se posicionar e fazer colocações sobre como se sentem inseridos nesse 

processo e como momentos semelhantes aproximam a equipe. Por se tratar da 

última oficina, antes da simulação in situ, solicitou-se aos participantes para 

escreverem ou verbalizarem como se sentiam ao final do ciclo de oficinas, em uma 

avaliação aberta.   

A maioria deles escolheu a verbalização com manifestações de 

satisfação e relatos sobre a importância em se dar continuidade a atividades 
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educativas, para capacitação profissional da equipe. Alguns comentários 

expressaram a importância de atividades de desenvolvimento profissional e 

construção de segurança no atendimento: “Foi ótimo me trouxe mais segurança e 

melhora profissional”. 

Outros participantes relataram a relevância do trabalho em grupo para 

atendimento ao paciente: “Foi ótimo, pois estimula o aprendizado contínuo e a 

necessidade de trabalho em grupo para obter bons resultados nos atendimentos ao 

paciente”. 

Finalmente, alguns participantes comentaram que atividades educativas 

para a equipe são imprescindíveis para a assistência e devem ser mantidas: 

“Trabalho em equipe e a formação continuada é imprescindível para que a 

assistência prestada ao paciente seja de qualidade e no fim todos saem ganhando. 

Acho fundamental que esse tipo de atividade seja mantido na instituição”. 

 

Tabela 2 - Número de participantes por oficina, 2021 
 

Oficina Turma Diurno 1 

(n.) 

Diurno 2 

(n.) 

Noturno 

1(n.) 

Noturno 

2(n.) 

Total por 

oficina (n.) 

1ª Dor torácica 

em IAM 

1 06 04 03 03 
30(81.1%) 

2 05 03 03 03 

2ª Interpretação 

de ECG 

1 06 04 03 03 
31(86.1%) 

2 06 04 03 02 

3ª Atendimento 

ao paciente em 

PCR 

1 06 03 03 03 

31(81.1%) 2 06 02 04 04 

4ª Trabalho em 

equipe 

1 03 03 05 03 
25(69.4%) 

2 03 -- 04 04 

5ª Simulaçãoin 

situ 

 

1 4 4 5 5 27(75%) 

 2 4 2 -- -- 

 

Fonte: a autora, 2022. 

 

Apesar do número de participantes, em cada oficina, ser menor que o 

número total de profissionais da unidade, cabe esclarecer que não houve recusa 

em participar das oficinas. 
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Na época dessa fase do estudo, muitos profissionais usufruíram de férias 

e folgas, as quais tinham sido suspensas, devido ao surto de Covid-19 na cidade.  

 

Simulação in situ 

A simulação in situ foi desenvolvida em sala de emergência desativada 

da UPA. Para os quatro turnos de simulação as facilitadoras organizaram o cenário 

com materiais e recursos da própria instituição. Em seguida, a facilitadora 

convidada conduziu o pré briefing fazendo as orientações do caso clínico, dos 

equipamentos disponíveis para serem utilizados e o contrato sobre ética e 

confidencialidade. 

Em todos os cenários, os participantes se dispuseram para atuar e 

concluíram a simulação com a realização da Ressuscitação Cardiopulmonar, de 

acordo com as recomendações da AHA (2020). Contudo, algumas turmas tiveram 

dificuldade durante a execução do cenário, tais como: identificação dos sinais de 

PCR (Turma 4); realização das compressões torácicas no manequim posicionado 

no leito ao lado (turma 4 e 5), utilização da prancha rígida e não realizaram a 

hiperextensão do pescoço (turma 5). Para o debriefing foi utilizado o modelo 

estruturado trifásico com as fases de reação, análise e síntese. O sumário do 

debriefing está disposto na figura 5. 
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Figura 5 - Etapas do debriefing Estruturado Trifásico (Rudolph, 2006), facilitado 
com os participantes da simulação in situ, em 2021 

 

 

 
Fonte: a autora, 2022. 
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5.3 FASE 3 – Análise da Aprendizagem 

 

A análise da aprendizagem dos participantes se deu com a comparação 

dos resultados do pré e pós-testes aplicados nas oficinas pedagógicas: 1- Dor 

Torácica em IAM (tabela 3), 2- Interpretação de ECG (tabela 4) e 3- Atendimento ao 

paciente em PCR (tabela 5). Ao comparar o desempenho dos participantes, nos 

momentos pré e pós, em todas as oficinas, o teste de Wilcoxon para amostras 

relacionadas, indicou diferença significante (p<0,001) nas três oficinas 

pedagógicas.  

 

Tabela 3 - Distribuição do percentual de acertos na oficina 1- Dor Torácica em IAM, 
conforme questão do pré-teste e do pós-teste pelo total de 
participantes*, 2021  

 

Questão 
Acertos no 
pré-teste 

n (%) 

Acertos no 
pós-teste 

n (%) 

1. A queixa de dor torácica se refere à dor localizada em qual parte 

do corpo? 

10 (33,3%) 29 (96,7%) 

2. Durante o atendimento ao paciente com dor torácica é 

importante considerar quais aspectos referentes à dor? 

25 (83,3%) 26 (86,7%) 

3. Paciente com dor torácica por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 

apresenta geralmente quais sintomas? 

8 (26,7%) 14 (46,7%) 

4. O que é considerada dor típica em IAM... 22 (73,3%) 28 (93,3%) 

5.O paciente com sintomas sugestivos de IAM deverá ser 

encaminhado imediatamente para... 

22 (73,3%) 27 (90%) 

6. Em relação à gravidade do IAM relacionado a pessoas jovens e 

idosas... 

16 (53,3%) 28 (93,3%) 

7. Sobre a angina em pacientes atendidos na Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA)... 

19 (63,3%) 25 (83,3%) 

8. No atendimento ao paciente com dor torácica, assinale a 

alternativa correta... 

25 (83,3%) 29 (96,7%) 

9. Exames laboratoriais como troponina, creatinofosfoquinase 

(CPK) e creatinofosfoquinase fração MB (CKMB) deverão ser 

solicitados em quais situações? 

17 (56,7%) 26 (96,7%) 

10. O protocolo de IAM deverá ser iniciado sempre que solicitado 

pelo médico e de acordo com sua indicação. Assinale quais são os 

medicamentos que podem ser utilizados na UPA... 

16 (53,3%) 29 (96,7%) 

*30 participantes.  

Fonte: a autora, 2022. 



Resultados 65 

 

 

Observou-se que 25 (83.3%) ou mais participantes acertaram a questão 

no pós-teste, excetuando-se a questão 3. Aparentemente, os participantes 

possuem habilidades e conhecimentos consolidados sobre o acolhimento (questão 

2) e manejo do paciente (questão 8), as quais tiveram acertos semelhantes entre o 

pré e pós-teste.  

As questões com maior variação entre os acertos no pré e pós-teste 

foram as questões 1 e 3. Outros esforços devem ser feitos para melhorar a 

capacidade dos profissionais para identificação dos sintomas associados ao IAM, 

uma vez que os acertos entre o pós-teste foram inferiores a 50%.  Nenhuma 

questão atingiu 100% de acertos no pós-teste.  

 

Tabela 4 - Distribuição do percentual de acertos na oficina 2 - Interpretação de 
ECG, conforme questão do pré-teste e do pós-teste pelo total de 
participantes*, 2021.  

 

Questão 
Acertos no 
pré-teste 

n (%) 

Acertos no 
pós-teste 

n (%) 

1. (ILSL, 2013)
1
 O Eletrocardiograma (ECG) é o registro gráfico 

dos estímulos elétricos que se originam durante a atividade 

cardíaca.  

20 (64,5%) 31(100%) 

2. (FAAP-SP)
2

 Em relação à circulação humana, é incorreto 

afirmar: 

10 (32,3%) 23(74,2%) 

3. (ILSL, 2013)
3
 Para que o coração mantenha seu ritmo, existe 

um complexo sistema excitatório atuando nesse órgão. Uma 

dessas estruturas é conhecida como marcapasso natural.... 

18 (58,1%) 30 (96,8%) 

4. (CONSUPLAN, 2020)
4
O exame eletrocardiográfico é o centro do 

processo decisório inicial em paciente com suspeita de IAM. 

12 (38,7%) 28 (90,3%) 

5. (AOCP, 2018)
5
 Assinale a alternativa que contemple os dois 

ritmos “chocáveis”: 

17 (54,8%) 27 (87,1%) 

 
*31 participantes.  

Fonte: a autora, 2022. 

                                                           
1
ILSL. Concurso para tec enfermagem. Instituto Lauro de Souza Lima (QCONCURSOS, 2021) 

extraído em 05/07/2021. 
2
 FAAP. Concurso para vestibular (BLOG DO BEDUKA, 2019).  

3
 ILSL. Concurso para tec enfermagem. Instituto Lauro de Souza Lima (QCONCURSOS, 2021) 

extraído em 05/07/2021.  
4
 CONSUPLAN4. Concurso para Enfermeiro.  Fundação Estadual de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro, extraído em 05/07/2021. 
5
AOCP. Concurso para médico. Prefeitura de Belém do Pará, extraído em 05/07/2021. 
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Observou-se que, nas questões específicas sobre o sistema circulatório 

(2) e de alteração do ECG (4) – as quais fazem parte da rotina de atendimentos a 

IAM na unidade - tiveram a maior variação de acertos entre o pré e pós-teste. A 

questão 1 atingiu 100% de acerto no pós-teste. 

 

Tabela 5 - Distribuição do percentual de acertos na oficina 3 – Atendimento ao 
Paciente em PCR, conforme questão do pré-teste e do pós-teste pelo 
total de participantes*, 2021.  

 

Questão 
Acertos no 
pré-teste 

n (%) 

Acertos no 
pós-teste 

n (%) 

1. Em uma vítima adulta, quando a Compressão Torácica 

Externa (CTE) é realizada sincronizada com a Ventilação por 

Bolsa-valva-máscara é recomendado... 

22 (71%) 31 (100%) 

2. Na avaliação do pulso e respiração, no reconhecimento da 

Parada Cardiorrespiratória (PCR), o profissional deve... 

10 (32,3%) 25 (80,6%) 

3. O local indicado, no tórax da vítima, para posicionamento das 

mãos do profissional na execução da Compressão Torácica 

Externa (CTE) é... 

1 (3,2%) 19 (61,3%) 

4. A profundidade indicada nas Compressão Torácica Externa 

(CTE) de uma vítima adulta é...  

15 (48,4%) 29 (93,5%) 

5. A frequência, por minuto, indicada na Compressão Torácica 

Externa (CTE) é... 

23 (74,2%) 30 (96,8%) 

  
*31 participantes.  
Fonte: a autora, 2022. 

 

A questão com menor índice de acertos no pré-teste foi a de nº 3 que é 

voltada para o local correto da anatomia para realização da compressão torácica do 

paciente em PCR. Muitas vezes, o profissional realiza um procedimento, mas não 

sabe descrever de forma correta no corpo humano o local. A questão nº1, que 

indaga sobre a sincronia da compressão/ventilação foi de 71% no pré-teste para 

100% de acertos no pós-teste.  

A tabela 6 demonstra a comparação entre as medianas, valores 

máximos e mínimos de acertos entre as questões do pré e pós-teste, por oficina.  
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Tabelas 6 – Medianas e valores máximo e mínimos de acertos por oficinas, 2021 
 

Valores para cada oficina 
Pré 

teste 
Pós-
teste 

Valor p* 

Oficina 1 - Dor Torácica em IAM (10 questões)   <0,001 

Mínimo 2 6  

Máximo 9 10  

Mediana 6 9  

Oficina 2 -  Interpretação de ECG (05 questões)   <0,001 

Mínimo 0 2  

Máximo 5 5  

Mediana 2 5  

Oficina 3 - Atendimento ao paciente em PCR (05 questões)   <0,001 

Mínimo 0 3  

Máximo 5 5  

Mediana 2 5  

Fonte: a autora, 2022. 

 

Para a segunda análise da aprendizagem dos participantes da 

intervenção pedagógica, utilizou-se o OSCE. A dupla de pesquisadoras aplicou o 

instrumento durante a simulação in situ, ou seja, seis simulações, totalizando 12 

profissionais participantes do cenário.  

Em seguida, realizou-se a comparação para garantir a confiabilidade dos 

dados, em situação de divergências, as pesquisadoras assistiram novamente à 

gravação, para estabelecerem o consenso. Foi necessário buscar o consenso 

apenas uma vez para a oficina da turma 4 no item da hipertextenção da cabeça 

durante a ventilação pois no local onde estava uma das avaliadoras dificultou a 

visibilidade do procedimento.  

A maioria dos itens do OSCE foi executado, corretamente, pelos 

profissionais de Enfermagem durante a simulação in situ. Dentre os 25 itens do 

OSCE, 18 deles tiveram execuções adequadas superiores a 80%, destacando-se 

as questões 1, 4, 7, 10, 13, 14, 20, 21 que tiveram 100% de acertos. Apenas a 

questão 23 foi executada, parcialmente, por 33,3% dos participantes e 66,7% não a 

realizaram. 
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Tabela 7 – Distribuição do percentual de acertos pelos profissionais de enfermagem durante a simulaçãoin situ, de acordo com o 
Roteiro de Exame Clínico Objetivo Estruturado (OSCE).          
   

Itens do OSCE 
Executou 

corretamente 

Executou 

parcialmente 

Executou 

incorretamente 

Não 

executou 

1. Acolheu a paciente de forma humanizada. 12(100%)    

2. Verificou sinais e sintomas apresentados pela paciente (coloração da pele, 

sudorese). 
10(83,3%) 2(16,7%)   

3. Associou os sinais e sintomas apresentados pela paciente (coloração da pele, 

sudorese) aos sinais vitais. 
10(83,3%) 2(16,7%)   

4. Interrogou a paciente sobre a dor torácica: localização, irradiação, duração, 

fatores que melhoram ou pioram a dor. 
12(100%)    

5. Interrogou a paciente sobre fatores de risco: morbidades, tabagismo e doenças 

cardíacas. 
10(83,3%) 2(16,7%)   

6. Cogitou a possibilidade de um Infarto Agudo do Miocárdio, com base na 

avaliação clínica. 
8(66,7%) 4(33,3%)   

7. As queixas da paciente foram ouvidas e consideradas. 12(100%)    

8. Considerou a gravidade do paciente e a possibilidade de uma Parada 

Cardiorrespiratória. 
8(66,7%) 4(33,3%)   

9. Solicitou ajuda de outros membros da equipe. 10(83,3%) 2(16,7%)   

10. Utilizou comunicação clara com o paciente. 12(100%)    

11. Utilizou comunicação clara com a equipe de saúde. 10(83,3%) 2(16,7%)   

continua... 
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Itens do OSCE 
Executou 

corretamente 

Executou 

parcialmente 

Executou 

incorretamente 

Não 

executou 

12. Conseguiu trabalhar em equipe. 10(83,3%) 2(16,7%)   

13. Dividiu as tarefas com os demais colegas de forma a garantir a qualidade da 

assistência ao paciente. 
12(100%)    

14. Garantiu a segurança da cena para atendimento da vítima. 12(100%)    

15. Utilizou Equipamento de Proteção Individual (EPI) – luvas de procedimento, 

máscara descartável, óculos. 
8(66,7%) 4(33,3%)   

16. Tocou intensamente ao nível dos ombros e com estímulo auditivo intenso e 

confirmou irresponsividade.  
8(66,7%) 2(16,7%)  2(16,7%) 

17. Avaliou pulso e respiração simultaneamente. 6(50%) 4(33,3%)  2(16,7%) 

18. Posicionou paciente no leito com cabeceira a 0º, sem travesseiro e com 

anteparo (tábua) para início da Compressão Torácica Externa (CTE) 
6(50%)   6(50%) 

19. Posicionou-se paralelo ao tórax da vítima, sobre a escada auxiliar, com braços e 

pernas esticados, pernas afastadas, mãos sobrepostas, região  ipotênar da mão 

sobre o esterno da vítima, dedos entrelaçados, ombro ao nível do tórax da vítima e 

movimentos realizados pela coluna lombar para início da CTE, mediante ausência 

de pulso e respiração.                                                                 

8(66,7%) 4(33,3%)   

20. Realizou a CTE na metade inferior ao Esterno (Linha intermamilar). 12(100%)    

21. Realizou a CTE com profundidade de pelo menos cinco centímetros, mas não 

superior a seis centímetros. 
12(100%)    

continuação... 
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Itens do OSCE 
Executou 

corretamente 

Executou 

parcialmente 

Executou 

incorretamente 

Não 

executou 

22. Realizou a CTE com velocidade de pelo menos 100, mas não mais que 120. 8(83,3%)  2(16,7%)  

23. Elevou a cabeça com hiperextensão do pescoço para permeabilização das Vias 

Aéreas Superiores (VVAA) 
 4(33,3%)  8(66,7%) 

24. Acoplou a máscara na face da vítima com dedo polegar indicador pressionando-

a e demais dedos tracionando a mandíbula, sem escape de ar (Técnica C e E). 
6(50%) 5(41,7%) 1(8,3%)  

25. Realizou ciclo de 30x2 – com CTE, ventilação e posicionamento da máscara 

corretos.  
8(66,7%) 1(8,3%) 3(25%)  

conclusão. 

Fonte: a autora, 2022 
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Este estudo se propôs a avaliar o desenvolvimento de uma intervenção 

pedagógica desenvolvida ao longo de 15 meses, com oficinas teórico-práticas e 

simulação in situ, a partir das necessidades de aprendizagem dos profissionais de 

Enfermagem que atuam em uma unidade pré-hospitalar fixa. Some-se a isso que, 

pré e pós-teste, OSCE e discussão sobre a satisfação com a atividade foram 

utilizados como diferentes métodos de avaliação, o que possibilita uma visão 

ampliada da construção do conhecimento pelos participantes e possível aplicação na 

prática profissional.  

Os participantes deste estudo corroboram com as características comuns 

entre os profissionais de enfermagem brasileiros, ou seja, a maioria de 

auxiliares/técnicos de Enfermagem, são do sexo feminino (COREN, 2022). Grande 

parte dos profissionais de Enfermagem que participaram da pesquisa tinham mais 

de 10 anos de formação, o que justifica a importância de ações para a formação 

profissional (GOMES et al., 2020) e qualificar o cuidado de Enfermagem de acordo 

com as diretrizes do SUS (BRASIL, 2014). 

Constata-se que a Enfermagem é a maior categoria profissional da área 

da saúde, representa mais de 50% de todos os profissionais (COFEN, 2022; OPAS, 

2019); no SUS, a Enfermagem representa 59% entre todos os profissionais da 

saúde (COREN -BA, 2020).  

Diante desse cenário, criar oportunidades para a formação profissional da 

força de trabalho da Enfermagem é crucial na equipe de saúde para garantir o 

cumprimento das diretrizes do SUS (COREN-BA, 2020). Especificamente sobre as 

UPAs, a Enfermagem é o primeiro profissional a ter contato com o paciente neste 

local, pois cabe ao enfermeiro realizar a classificação de risco, definir a prioridade do 

atendimento e tomar decisões baseando-se no conhecimento teórico e prático 

(SANTANA et al., 2021). Nesse sentido, para o bom andamento de uma unidade de 

saúde e melhor prognóstico para os pacientes, é necessária uma equipe qualificada 

(PAIZ et al., 2020). 

Desde a fase 1 – exploratória, este estudo se baseou na crença de que 

ações educativas construídas, coletivamente, têm mais sentido para os profissionais, 

habilitando-os como cidadãos da comunidade (FREIRE, 2016; FREIRE, 2013). De 

fato, a equipe de Enfermagem participou ativamente, desde a discussão da proposta 

de educação até ser concretizada, de modo que correspondesse às expectativas da 
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equipe.  Ações educativas para e com profissionais da Enfermagem devem ser 

desenvolvidas em um processo dinâmico e participativo (FREIRE, 2016; FREIRE, 

2013) para responder às necessidades de aprendizagem e suprir as lacunas de 

formação dos profissionais já inseridos na área, melhorarem o desempenho e a 

qualidade do atendimento ao paciente e família (BRANDÃO et al., 2020; FARIAS et 

al., 2021).  

Os resultados da survey demonstraram que a principal necessidade de 

aprendizagem diz respeito ao cuidado com o paciente, para identificação de IAM e 

atendimento da PCR, em equipe. Apesar do atendimento de paciente com quadro 

de IAM ser um dos mais frequentes na unidade em questão, os resultados não 

causaram surpresa, corroboram com evidências apresentadas em uma revisão 

sobre as dificuldades e deficiências da equipe de Enfermagem para reconhecer e 

atuar no atendimento e identificação de pacientes em PCR. Ao mesmo tempo, 

demonstraram o pouco conhecimento crítico sobre as técnicas de RCP 

(VASCONCELLOS et al., 2021); o estudo evidencia que déficits na formação dos 

profissionais podem ser responsáveis pela assistência não qualificada, ao paciente 

em estado crítico (VASCONCELLOS et al., 2021).  

Treinamentos regulares com a equipe de Enfermagem favorecem o 

reconhecimento rápido de sinais e sintomas de PCR, para iniciar a RCP de forma 

correta e aumentar as chances de sucesso no atendimento ao paciente (SILVA et 

al., 2022; GARCIA; JUNIOR; CAMPOS, 2020) e auxiliar na recuperação de forma 

significativa (GARCIA; JUNIOR; CAMPOS, 2020). Ter participado de algum tipo de 

capacitação, há menos de dois anos, aparentemente, melhora o desempenho do 

enfermeiro no atendimento de paciente em PCR (LOPES; NOGUEIRA, 2021). 

A última fase exploratória da intervenção incluiu o planejamento das 

oficinas teórico-práticas e a oficina de simulação in situ. Esta etapa só foi possível, 

pois contou com a participação ativa dos profissionais de Enfermagem da unidade, 

para revelar as problemáticas do contexto real em que atuam, contribuindo para a 

construção de saberes. De acordo com a pedagogia da autonomia (FREIRE, 2016), 

quando os aprendizes se sentem à vontade para expor suas necessidades, eles 

atuam colaborativamente para e na transformação da realidade. Esta atitude 

potencializa as chances do sucesso da intervenção, pois os profissionais estão 

motivados já que a demanda partiu deles (FREIRE, 2016). O referencial teórico-
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metodológico de Freire contribui no campo da Enfermagem, já que se baseia no 

diálogo crítico/reflexivo, com o intuito de problematizar a realidade, o que gera 

melhor resolutividade com mudanças nos indivíduos e em suas comunidades 

(ALMEIDA et al., 2021). 

Profissionais de Enfermagem que participam, ativamente, de atividades 

educativas melhoraram a autoconfiança, o conhecimento e habilidades para 

desempenho das práticas profissionais (BRANDÃO et al., 2020; LOPES; 

NOGUEIRA, 2021). Para o atendimento efetivo de pacientes em PCR, a construção 

do conhecimento da equipe de Enfermagem, em atividades de formação profissional 

são consideradas imprescindíveis, para qualificar o atendimento e aumentar a 

sobrevida do paciente (GUEDES et al., 2021).  

O planejamento da intervenção pedagógica também contou com o apoio 

de outros profissionais da unidade e pesquisadores, além de parcerias com o 

município e com instituições de Ensino Superior em Enfermagem. Parcerias entre 

gestão, instituição de ensino com participação social possibilitam segurança para 

mudanças reais, nas quais todos os envolvidos contribuem para o avanço e 

implementação transformadora (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). Tais parcerias 

são essenciais para romper o modelo tradicional de saúde, fragmentado e 

biomédico, para favorecer a integralidade da assistência e ações em saúde 

alinhadas aos princípios e diretrizes do SUS (CECCIM; FEUERWERKER, 2004; 

SANTOS; CAVALCANTE; AMARAL, 2019). 

A opção por estratégias ativas para o planejamento das oficinas pode ter 

favorecido a construção de conhecimento cognitivo, procedimental e atitudinal pelos 

participantes, visto que estimulam a prática educativa reflexiva (BARROS; LIMA; 

FREGAROLLI, 2021). Demais a mais, como as atividades foram desenvolvidas em 

grupos de profissionais que já atuavam em equipe, houve oportunidades para 

estimular a convivência, resoluções de problemas em conjunto, o que favorece a 

cooperação e colaboração entre os envolvidos (JACOBOVSKI; FERRO, 2021), 

Durante o planejamento da intervenção pedagógica, os pesquisadores 

optaram por utilizar o guideline estruturada da INACSL, com padrões de boas 

práticas para simulação e garantir a qualidade técnica e científica do cenário de 

simulação (INACLS, 2021). Ao mesmo tempo que vários estudos ratificam a 

simulação como ferramenta de ensino/aprendizagem, que possibilita o treino, de 



Discussão 75 

 

 

forma ética e segura, a simulação deve ser respaldada por referenciais teóricos e 

metodológicos. Só desse modo será efetiva e poderá contribuir para os objetivos de 

aprendizagem, desenvolvendo as habilidades, competências e atitudes requeridas 

para o contexto planejado (BORTOLATO-MAJOR et al., 2021; SCHUELTER et al., 

2021; DELGADO, 2021).  

Cabe destacar também que, durante a fase de trabalho de campo, a 

realização das oficinas e simulação na unidade de saúde garantiram a manutenção 

dos atendimentos à população, de forma que todos os profissionais de Enfermagem 

puderam participar, pois se organizaram e se apoiaram, em esquema de rodízio.   

A realização da simulação in situ, no mesmo local de trabalho e com as 

mesmas equipes que atuam na unidade permite avaliar e melhorar o desempenho e 

a comunicação da equipe, aumenta as chances de benefícios quando comparado 

com treinamento em centros de simulação (COUTINHO, 2022). A aplicação da 

simulação in situ sobre atendimento de PCR é recomendada por diversos estudos 

nacionais e internacionais, como estratégia segura para melhorar o desempenho na 

prática profissional (AHA, 2020; PISCIOTTANI; RAMOS; FIGUEIREDO, 2020; 

MALFUSSI et al., 2021).  

A oficina de simulação seguiu todas as etapas recomendadas, ou seja, 

pré-briefing, role-playing e debriefing, com base nos padrões de boas práticas de 

simulação em saúde (INACLS, 2021). O pré-briefing, possivelmente, aumentou as 

chances sobre o atendimento dos objetivos de aprendizagem (INALCS, 2021; 

BERGAMASCO, 2020) e foi utilizado como um momento para estimular no 

participante o compromisso com a integralidade profissional e o comportamento 

ético, valores que devem ser incorporados à atuação profissional dando sentido à 

simulação (GRAMINHA, 2019). 

A opção em utilizar um paciente simulado, para execução do cenário 

pode permitir que o conhecimento aplicado e aprendido seja replicado, em contexto 

real, de forma muito semelhante (MACEDO et al., 2021). Pacientes simulados 

permitem aos participantes experimentar diversas emoções, envolvendo processos 

afetivo e cognitivo do educando (CRESCÊNCIO et al., 2021).    

O debriefing estruturado permitiu aos participantes relatarem e refletirem 

sobre a experiência ali vivida, a proximidade com a realidade, a tensão de um 

atendimento próximo ao mundo real e a relevância das oficinas prévias, para a 
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intervenção durante a simulação. 

Aparentemente, os achados desse estudo corroboram com outras 

pesquisas, ao demonstrar que o debriefing estruturado promove reflexões para 

construção de aprendizagem significativa, ou seja, os participantes refletem sobre a 

ação consolidando o conhecimento e a mudança de comportamento para oferecer 

um melhor atendimento ao paciente (SILVA et al., 2020a; COUTINHO, 2022; 

CORDEIRO, 2021), bem como criou uma oportunidade para auto avaliação 

(COSTA; REIS; MELO, 2020).  

O convite feito a uma facilitadora externa à pesquisa, com habilidade e 

conhecimentos específicos em pedagogia de simulação para mediar a atividade 

(INACLS, 2021) favoreceu experiências de simulação de alta qualidade, além de 

atender às necessidades educacionais dos participantes da simulação (INACLS, 

2021) sem exercer nenhum poder de hierarquia sobre os participantes.  

Na fase de análise da aprendizagem, os resultados demonstraram que 

houve melhora no desempenho dos participantes entre os resultados do pré e pós-

teste em todas as oficinas, com diferença significativa (p<0,001).  

A Oficina 1 demonstrou que os participantes já possuíam conhecimento 

consolidado, sobre acolhimento e manejo do paciente com dor torácica, uma vez 

que a variação entre os acertos de pré e pós-teste foi menor, o que demonstra um 

bom atendimento (FERREIRA et al., 2021).  Contudo, chamou atenção o fato de que 

a questão 3, relativa aos sintomas de dor torácica, teve menos de 50% de acertos 

no pós-teste, demonstrando a necessidade de qualificação específica voltada para o 

diagnóstico de IAM.  

Apesar da área da Enfermagem não ser responsável pelo diagnóstico 

médico, este profissional é o mais presente no serviço de saúde; é aquele que 

permanece mais tempo ao lado do paciente sendo responsável pela triagem e 

avaliação, ou seja, deverá estar apto para identificar uma parada cardiorrespiratória, 

imediatamente (COREN-BA, 2020; SANTANA et al., 2021).  

A aprendizagem na Oficina 2, sobre ECG, demonstrou um bom 

aproveitamento pelos participantes e se tornou importante para a unidade, pois a 

execução do traçado do Eletrocardiograma é um procedimento de responsabilidade 

da equipe de Enfermagem e considerado de padrão ouro para diagnósticos de 

arritmias cardíacas (RIBEIRO; BARROS, 2021). Quando o profissional da 
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Enfermagem sabe como agir diante da verificação de um traçado anormal, 

aumentam as chances de que o paciente tenha um atendimento rápido e eficaz, 

reduzindo possíveis danos (PINHO PAIXÃO et al., 2021; LIMA, 2021; QUEIROZ et 

al., 2021). 

Os resultados do pré e pós-teste da Oficina 3 mostraram que os 

participantes ainda têm dificuldade em descrever o local anatômico correto para 

compressão torácica. Todavia, durante a atividade prática os participantes 

realizaram a compressão no local recomendado, embora não tenham sido capazes 

de descrevê-lo, utilizando o termo técnico correto. Além disso, apesar de apenas um 

participante ter acertado essa questão, no pré-teste, 19 pessoas acertaram-na no 

pós-teste.  Possivelmente, esse achado corrobora com o fato de que a formação do 

técnico de Enfermagem, muitas vezes, é centrada em procedimentos técnicos, sem 

valorizar a importância do conhecimento cognitivo e reflexão sobre as 

aprendizagens construídas (LIMA et al., 2022).  

Na Oficina 4, sobre o trabalho em equipe, os participantes refletiram sobre 

a importância do desenvolvimento profissional, a relevância do trabalho em grupo e 

a construção de segurança para o atendimento do paciente. O desenvolvimento 

profissional da Enfermagem é impactante para o conhecimento, motivação e 

reconhecimento profissional e deve ser contínuo para diminuir a lacuna entre 

formação e prática e acompanhar atualizações de melhores práticas atualizadas 

(QUEIROZ et al., 2021).  

Os participantes também destacaram a importância do trabalho coletivo 

como uma oportunidade para ação colaborativa, na resolução de problemas, 

favorecer a comunicação e o trabalho em equipe (JACOBOVSKI; FERRO, 2021; 

VALENTIM et al., 2020). Atrelado ao processo, está a construção de segurança para 

o atendimento do paciente, o qual depende de uma equipe sincronizada e preparada 

para o trabalho (SILVA CUNHA et al., 2020). 

Atividades educativas para a equipe são imprescindíveis para a 

assistência e devem ser mantidas, como forma de qualificar e atualizar o processo 

de trabalho visando uma assistência de qualidade e atualizada, principalmente, no 

cuidado de pacientes críticos que dependem de atuações rápidas e corretas (SILVA 

et al., 2022; MALFUSSI et al., 2021).  

Observou-se a satisfação dos participantes desse estudo, o que está em 
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consonância com outras pesquisas que reforçam a importância desse tipo de 

intervenção para melhorar a prática profissional e a interação entre a equipe nos 

atendimentos (VALENTIM et al., 2020; SANTOS et al., 2021).  

A aplicação do OSCE, durante a simulação in situ, confirmou a 

construção do conhecimento pelos participantes, pois a simulação serviu como o 

momento de expor a vivência/experiência/aprendizagem construída nas oficinas 

teórico-pedagógicas (SANTOS et al., 2020; MARTIN; NAZIRUDDIN, 2020).  

Outros estudos também ressaltam o OSCE para avaliação do 

conhecimento no ambiente simulado e como uma estratégia de aprimoramento das 

competências dos profissionais de Enfermagem (KANEKO; LOPES, 2019; SANTOS 

et al., 2020). Pesquisa realizada com 31 profissionais de Enfermagem, que atuavam 

em centro cirúrgico, comparou os resultados de pós-teste e OSCE sobre RCP. O 

pós-teste foi aplicado após uma atividade teórica e o OSCE após uma simulação. Os 

resultados gerais do OSCE foram superiores quando comparado com a avaliação 

teórica do pós-teste, demonstrando que as atividades práticas tiveram melhor 

desempenho que as teóricas (SANTOS et al.,2020). 

Apesar de ter sido possível o suporte na literatura nacional, para discutir 

cada resultado de forma isolada, poucos estudos foram publicados nos últimos anos 

(2019-2021) que utilizaram propostas pedagógicas semelhantes à desenvolvida 

neste estudo, para a formação profissional da equipe de Enfermagem (SILVA et al., 

2021; ALMEIDA et al., 2019).Uma formação que consiste em: 1) uma série de quatro 

oficinas teórico-práticas, desenvolvidas periodicamente, a partir das necessidades 

de aprendizagem dos participantes, as quais utilizaram pré e pós-teste e discussão 

em grupo  para avaliar a construção do conhecimento e 2) simulação in situ com as 

mesmas equipes que atuam no trabalho e OSCE para verificação do desempenho 

dos participantes. Desta forma, esta pesquisa apresentou resultados inéditos que 

podem ser utilizados no desenvolvimento de novas propostas para a equipe de 

Enfermagem.  

Uma atividade educativa sobre Ressuscitação Cardiopulmonar com 

Suporte Básico de Vida e uso do Desfibrilador Externo Automático foi desenvolvida 

para 113 profissionais de Enfermagem, pertencentes à Rede de Urgência e 

Emergência. Os pesquisadores articularam estratégias ativas de 

ensino/aprendizagem, como aula invertida, videoaula, treino de habilidades e 
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simulação clínica. O conhecimento foi medido com pré e pós-teste (SILVA et al., 

2021). A comparação da média de acertos entre o pré e o pós-teste demonstrou 

aumento dos escores de conhecimento (p<0,001), para o desenvolvimento de 

habilidade cognitiva, Suporte Básico de Vida em adultos com uso do DEA, 

possivelmente favorecida pela articulação de estratégias ativas de 

ensino/aprendizagem. 

Almeida et al. (2019) realizaram uma atividade educativa para 103 

enfermeiros, composta por aula teórica, treino de habilidades e simulação de baixa, 

média e alta fidelidade, junto com o paciente simulado sobre o atendimento ao 

paciente crítico, para avaliar a autoconfiança dos participantes ao final das 

atividades. Os resultados da escala de autoconfiança demonstraram que os 

participantes tiveram um aumento significativo na confiança, após a intervenção 

simulada (p <0,001). 

Apesar dos estudos apresentados terem utilizado uma série de 

estratégias de ensino inovadoras, a proposta de intervenção educativa não partiu 

das necessidades de aprendizagem dos participantes. Some-se a isso que, nenhum 

dos estudos buscou incluir, claramente, as aprendizagens atitudinais. Somente um 

dos estudos (SILVA et al., 2021; ALMEIDA et al., 2019) incluiu enfermeiros, 

auxiliares e técnicos de Enfermagem.  

Diferente dos outros estudos e, apesar de não ser a proposta dessa 

pesquisa, optou-se por incluir um intervalo de três meses entre as oficinas e a 

simulação in situ, fazendo com que os resultados do OSCE sejam ainda mais 

significativos, pois podem demonstrar a internalização do conhecimento construído 

nas oficinas e pela aplicação na simulação in situ. Finalmente, nenhum dos estudos 

associou métodos ativos com pré e pós-teste e OSCE.  

Os resultados identificados nestes estudos confirmam que, atividade de 

formação para a equipe de Enfermagem com o uso de estratégias ativas apresenta 

bons resultados imediatos. No entanto, é necessário que tais ações sejam contínuas 

e garantam a manutenção do bom desempenho profissional no atendimento ao 

paciente (COELHO et al., 2021; BACHUR, 2021). 
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Embasado nos resultados desse estudo, é possível concluir que, o 

desenvolvimento de intervenção pedagógica com estratégias ativas e simulação in 

situ contribuiu para a aprendizagem da equipe de Enfermagem que atua na unidade 

pré-hospitalar fixa.  

Os resultados dessa pesquisa demonstram a potencialidade da 

aprendizagem para profissionais da área, quando se agregam as reais necessidades 

dos participantes, o planejamento cuidadoso e qualificado das atividades educativas, 

baseadas em métodos ativos e científicos, e o desenvolvimento do trabalho de 

campo com apoio de diversos setores da sociedade. Todas essas etapas 

culminaram para os resultados positivos nos pós-testes e OSCE.  

Acredita-se que os resultados foram alcançados, a partir do empenho dos 

participantes, que atuaram ativamente desde o levantamento das necessidades até 

a simulação in situ. Não foram encontrados estudos semelhantes a esse, que 

tenham feito o mesmo tipo de levantamento, antes de uma intervenção pedagógica, 

semelhante ao aplicado nesta pesquisa. O planejamento das oficinas teórico-

práticas exigiu tempo, dedicação, esforço e parcerias para que ocorresse de forma 

mais organizada, estruturada, pautada em método científico. O procedimento 

possibilitou o alcance dos resultados positivos nos pós-testes e no OSCE, além da 

avaliação aberta e verbal satisfatória sobre a atividade e dinâmica realizada 

Finalmente, destaca-se o ineditismo dessa pesquisa no Brasil, pois 

nenhum estudo anterior buscou conhecer a necessidade de aprendizagem da 

equipe de Enfermagem para propor: 1) uma série de oficinas teórico-práticas que 

incluísse conteúdos cognitivos, procedimentais, atitudinais, pré e pós-testes; 2) 

simulação in situ e OSCE como uma possibilidade para verificar a aplicação do 

conhecimento construído ao longo das oficinas.  

No que tange à contribuição para a comunidade, o feedback dos 

profissionais que participaram da pesquisa demonstrou satisfação e desejo de 

continuidade desse tipo de intervenção pedagógica.   

Na busca por responder à hipótese proposta inicialmente pela pesquisa, 

os resultados obtidos deixam claro que a participação na oficina favoreceu a 

construção de conhecimento imediato dos profissionais de Enfermagem, os quais 

foram demonstradas pelos resultados de pré e pós-teste e OSCE. Em relação à 

hipótese sobre a aplicação dos conhecimentos desenvolvidos nas oficinas, durante a 
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simulação in situ, os dados do OSCE demonstraram que os participantes foram 

capazes de colocar em prática o conhecimento cognitivo, procedimental e atitudinal 

desenvolvido nas oficinas.  

Entre as limitações do estudo, aponta-se que a escala de revezamento 

dificultou a participação da equipe em sua totalidade, bem como as folgas e férias. 

Os resultados deste estudo refletem uma realidade local, não podem ser 

comparados com estudos internacionais, tendo em vista que toda a intervenção 

pedagógica foi desenvolvida para profissionais de Enfermagem brasileiros, 

considerando a formação inicial da Enfermagem, as diretrizes e princípios do SUS.  

Conforme já posto nesse estudo, ações educativas com e para a equipe 

de saúde podem garantir o cuidado integral, universal e humanizado aos usuários do 

SUS. Nesse caso, reitera-se a relevância de ações educativas qualificadas para a 

Enfermagem, que representa quase 60% dos profissionais de saúde do SUS.  

Ao final do estudo, é adequado reafirmar que, ações educativas no 

ambiente de trabalho podem favorecer a qualificação da equipe de saúde, posto que 

permitiu associar a aprendizagem das oficinas e da simulação in situ com as 

vivências do cotidiano do atendimento na unidade de saúde.  

Sugere-se a realização de pesquisas semelhantes e mais abrangentes, 

para confirmar os resultados encontrados neste estudo, bem como estudos futuros 

para verificar a retenção do conhecimento pelos participantes e a aplicação do 

conhecimento construído no trabalho, na unidade pré-hospitalar fixa.  
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