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RESUMO 

 
NASCIMENTO, J. S. G. Efetividade do co-debriefing na simulação clínica do 
Suporte Básico de Vida: estudo-piloto randomizado. 2021. 429f. Tese (Doutorado) 
- Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2021. 
 

Introdução: A simulação clínica é uma estratégia de ensino e aprendizagem que 
replica situações clínicas reais, em ambiente seguro e controlado, composta pelas 
etapas de preparação, participação e debriefing. O debriefing caracteriza-se por um 
processo de discussão/reflexão capaz de potencializar as competências clínicas do 
aprendiz. O co-debriefing é um processo de discussão que une a expertise de dois ou 
mais facilitadores, ainda pouco explorado na enfermagem. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do co-debriefing para desenvolver competências clínicas – habilidades 
cognitivas (conhecimentos), psicomotoras (procedimentais) e afetivas 
(atitudes/comportamentos/sentimentos) – no atendimento simulado da parada 
cardiorrespiratória no adulto, intra-hospitalar, com Suporte Básico de Vida por 
estudantes de graduação em enfermagem. Método: Estudo-piloto, do tipo ensaio 
clínico randomizado, controlado, monocego, realizado de acordo com as 
recomendações do Consolidated Standards of Reporting Trials, em uma universidade 
de Minas Gerais, com 17 estudantes de enfermagem do último período. O grupo 
intervenção foi composto por nove estudantes submetidos ao co-debriefing e o 
controle, por oito estudantes submetidos ao debriefing com um facilitador. Realizou-
se um workshop intitulado: “Ressuscitação Cardiopulmonar com Suporte Básico de 
Vida no adulto e uso do DEA”. Adotaram-se nove instrumentos: formulário para 
caracterizar o perfil do estudante; pré e pós-teste; Exame Clínico Objetivo Estruturado, 
Escala de Satisfação de Estudantes e Autoconfiança na Aprendizagem; Escala de 
Experiência com o Debriefing; cenário simulado; roteiro da etapa de preparação; 
roteiro do debriefing com um facilitador e roteiro do co-debriefing. Para avaliar o 
conhecimento e as habilidades psicomotoras intragrupo, empregou-se o teste de 
Wilcoxon. O teste de Mann-Whitney foi adotado para comparar grupos controle e 
intervenção nas amostras independentes, e também, na avaliação da satisfação, da 
autoconfiança e da experiência com o debriefing. Considerou-se significância de 0,05. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o número 3.826.306 e 
registrado na plataforma para Ensaios Clínicos, sob o código RBR-4kzzcr3. 
Resultados: Validaram-se os roteiros da etapa de preparação; do debriefing com um 
facilitador e do co-debriefing, incluindo-se 16 experts. Todos os roteiros apresentaram 
Índice de Validade de Conteúdo acima de 0,90. O conhecimento do estudante quanto 
ao atendimento da parada cardiorrespiratória com Suporte Básico de Vida aumentou 
em ambos os grupos, após o debriefing, revelando resultados estatisticamente 
significativos (grupo controle=0,011 e grupo intervenção=0,007), no entanto, a 
avaliação intergrupos, obteve desfechos superiores para o co-debriefing, com valor de 
p=0,021. Apesar dos resultados apresentados quanto às habilidades procedimentais 
sobre o Suporte Básico de Vida terem sido significativos em ambos os grupos (grupo 
controle com p=0,008 e grupo intervenção=0,006), o co-debriefing foi superior, com 
valor de p<0,001. A análise da satisfação resultou em valor de p=1,00; a autoconfiança 
em p=0,12 e a experiência com o debriefing em p=0,29. Dessa forma, ambas as 
técnicas de debriefing foram semelhantes e capazes de desenvolver as habilidades 
afetivas exploradas. Conclusão: O co-debriefing parece ser mais efetivo que o 



debriefing com um facilitador para desenvolver as competências clínicas voltadas ao 
atendimento simulado da parada cardiorrespiratória no adulto, intra-hospitalar, com 
Suporte Básico de Vida e uso do Desfibrilador Externo Automático, principalmente 
para as habilidades cognitivas e psicomotoras, por estudantes de enfermagem. 
 
Descritores: Simulação. Reanimação Cardiopulmonar. Competência Clínica. 
Estudantes de Enfermagem. Efetividade.



ABSTRACT 

 
NASCIMENTO, J.S.G. Effectiveness of co-debriefing in the clinical simulation of 
Basic Life Support: a randomized pilot-study. 2021. 429f. Thesis (Doctorate) – 
School of Nursing of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 
 
Introduction: Clinical simulation is a teaching and learning strategy that replicates real 
clinical situations, in a safe and controlled environment, comprising the steps of 
preparation, participation and debriefing. Debriefing is characterized by a process of 
discussion/reflection capable of enhancing the learner's clinical skills. Co-debriefing is 
a discussion process that unites the expertise of two or more facilitators, still little 
explored in nursing. Objective: Evaluate the effectiveness of co-debriefing to develop 
clinical skills - cognitive (knowledge), psychomotor (procedural) and affective 
(attitudes/behavior/feelings) skills - in the simulated care of cardiorespiratory arrest in 
in-hospital adults with Basic Life Support with students degree in nursing. Method: 
Pilot study, of the randomized, controlled, single-blind clinical trial type, carried out in 
accordance with the recommendations of the Consolidated Standards of Reporting 
Trials, at a university in Minas Gerais, with 17 nursing students from the last period. 
The intervention group consisted of nine students who underwent co-debriefing and 
the control, by eight students who underwent debriefing with a facilitator. A workshop 
was held entitled: “Cardiopulmonary Resuscitation with Basic Life Support in adults 
and use of the AED”. Nine instruments were adopted: a form to characterize the 
student's profile; pre and post-test; Objective Structured Clinical Examination, Student 
Satisfaction and Self-Confidence in Learning Scale; Experience Scale with Debriefing; 
simulated scenario; script of the preparation stage; debriefing script with a facilitator 
and co-debriefing script. To assess intragroup psychomotor knowledge and skills, the 
Wilcoxon test was used. The Mann-Whitney test was used to compare control and 
intervention groups in independent samples, and also to assess satisfaction, self-
confidence and experience with debriefing. A significance of 0.05 was considered. The 
study was approved by the Research Ethics Committee, under number 3,826,306, and 
registered on the Clinical Trials platform, under code RBR-4kzzcr3. Results: The 
scripts for the preparation stage were validated; debriefing with a facilitator and co-
debriefing, including 16 experts. All scripts had Content Validity Index above 0.90. The 
student's knowledge about the care of cardiac arrest with Basic Life Support increased 
in both groups after the debriefing, revealing statistically significant results (control 
group with 0.011 and intervention group with 0.007), however, the intergroup 
evaluation obtained outcomes higher for the code-debriefing, with a value of p=0.021. 
Although the results presented regarding the procedural skills on Basic Life Support 
were significant in both groups (control group with p=0.008 and intervention group with 
0.006), the co-debriefing was superior, with a value of p<0.001. The satisfaction 
analysis resulted in a value of p=1.00; self-confidence at p=0.12 and experience with 
debriefing at p=0.29. Thus, both debriefing techniques were similar and capable of 
developing the affective skills explored. Conclusion. Co-debriefing seems to be more 
effective than debriefing with a facilitator to develop clinical skills aimed at simulated 
in-hospital cardiac arrest in adults with Basic Life Support and use of Automatic 
External Defibrillator, especially for cognitive skills and psychomotor, by nursing 
students. 
 
Descriptors: Simulation. Cardiopulmonary Resuscitation. Clinical Competence. 
Nursing Students. Effectiveness. 



RESUMEN 

 
NASCIMENTO, J.S.G. Efectividad del co-debriefing en la simulación clínica de 
Soporte Vital Básico: un estudio-piloto aleatorizado. 2021. 429f. Tesis (Doctorado) 
- Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2021. 

 
Introducción: La simulación clínica es una estrategia de enseñanza y aprendizaje 
que replica situaciones clínicas reales, en un entorno seguro y controlado, que 
comprende los pasos de preparación, participación y debriefing. El debriefing se 
caracteriza por un proceso de discusión / reflexión capaz de mejorar las habilidades 
clínicas del alumno. El co-debriefing es un proceso de discusión que une la 
experiencia de dos o más facilitadoras, aún poco explorada en enfermería. Objetivo: 
Evaluar la efectividad del co-debriefing para desarrollar habilidades clínicas - 
cognitivas (conocimientos), psicomotoras (procedimentales) y afectivas (actitudes / 
comportamiento / sentimientos) - en la atención simulada de paro cardiorrespiratorio 
en adultos hospitalizados con Soporte Vital Básico con estudiantes Licenciatura en 
Enfermería. Método: Estudio piloto, de tipo ensayo clínico aleatorizado, controlado, 
simple ciego, realizado de acuerdo con las recomendaciones de los Estándares 
Consolidados de Reporte de Ensayos, en una universidad de Minas Gerais, con 17 
estudiantes de enfermería del último período. El grupo de intervención estuvo formado 
por nueve estudiantes que se sometieron a co-debriefing y el control, por ocho 
estudiantes que se sometieron a debriefing con un facilitador. Se realizó un taller 
titulado: “Reanimación Cardiopulmonar con Soporte Vital Básico en adultos y uso del 
DEA”. Se adoptaron nueve instrumentos: un formulario para caracterizar el perfil del 
alumno; prueba previa y posterior; Escala de Examen Clínico Estructurado Objetivo, 
Satisfacción del Estudiante y Autoconfianza en el Aprendizaje; Experiencia con 
Debriefing Scale; escenario simulado; guión de la etapa de preparación; guión de 
debriefing con un facilitador y guión de co-debriefing. Para evaluar el conocimiento y 
las habilidades psicomotoras intragrupales se utilizó la prueba de Wilcoxon. La prueba 
de Mann-Whitney se utilizó para comparar los grupos de control e intervención en 
muestras independientes, y también para evaluar la satisfacción, la confianza en uno 
mismo y la experiencia con el debriefing. Se consideró una significancia de 0.05. El 
estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación, con el número 
3.826.306, y registrado en la plataforma de Ensayos Clínicos, con el código RBR-
4kzzcr3. Resultados: Se validaron los guiones para la etapa de preparación; 
debriefing con un facilitador y co-debriefing, incluidos 16 expertos. Todos los guiones 
tenían un índice de validez de contenido superior a 0,90. El conocimiento del 
estudiante sobre la atención de paro cardiorrespiratorio con Soporte Vital Básico 
aumentó en ambos grupos después del debriefing, revelando resultados 
estadísticamente significativos (grupo control con 0.011 y grupo de intervención con 
0.007), sin embargo, la evaluación intergrupal obtuvo resultados más altos para el 
debriefing de código, con un valor de p = 0,021. Aunque los resultados presentados 
en cuanto a las habilidades procedimentales sobre Soporte Vital Básico fueron 
significativos en ambos grupos (grupo control con p = 0,008 y grupo intervención con 
0,006), el co-debriefing fue superior, con un valor de p <0,001. El análisis de 
satisfacción resultó en un valor de p = 1,00; autoconfianza en p = 0,12 y experiencia 
con el debriefing en p = 0,29. Así, ambas técnicas de debriefing fueron similares y 
capaces de desarrollar las habilidades afectivas exploradas. Conclusión: El co-



debriefing parece ser más efectivo que el debriefing con un facilitador para desarrollar 
habilidades clínicas dirigidas a un paro cardíaco intrahospitalario simulado en adultos 
con Soporte Vital Básico y uso de Desfibrilador Externo Automático, especialmente 
para habilidades cognitivas y psicomotoras, por estudiantes de enfermería.  

 
Descriptores: Simulación. Reanimación Cardiopulmonar. Competencia Clínica. 
Estudiantes de Enfermería. Efectividad. 
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Foi cursando o primeiro ano da graduação em enfermagem que descobri meu 

propósito de vida – aprender, ensinar e assim, evoluir. Durante as apresentações dos 

trabalhos, notava que a maioria dos alunos não queria se expor, enquanto, para mim, 

era uma satisfação falar daquilo que havia aprendido. E lá estava eu, estudando, 

falando e sem perceber, treinando o que eu desempenharia em um futuro próximo – 

ser docente. 

Minha primeira oportunidade profissional foi em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Adulto (UTI-A), no interior do estado de São Paulo. Logo percebi, envolta 

naquele ambiente, que, por mais que eu tivesse sido uma boa aluna, havia muito, 

muito para aprender. Foi nessa UTI-A que descobri minha segunda paixão – cuidar 

de pacientes críticos, vê-los entrando na UTI-A, quase sempre tão graves, e saindo, 

tantas vezes, como se tivessem ganhado a chance de um “recomeço”. Esse ambiente 

me transformou enquanto ser humano, com suas diferentes nuances e peculiaridades, 

entre elas a valsa que dança a equipe de saúde durante uma ressuscitação 

cardiopulmonar, quando os profissionais estão alinhados e preparados para esse 

momento crítico. Diante disso, notei que me faltava preparo e quis unir em um só 

compasso a arte de ensinar e a necessidade de difundir conhecimento sobre o 

cuidado voltado aos pacientes graves. 

Fiz especializações e Mestrado e comecei a dar aulas em um curso de 

graduação em enfermagem em Minas Gerais. Faltava um sonho – o de fazer 

Doutorado – aprender sobre pesquisa e mergulhar fundo neste universo científico, 

mas não poderia ser em qualquer temática ou em qualquer lugar. Eu queria fazer 

direito e me transformar, de fato, durante a caminhada. Então, procurei o site da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e a listagem de orientadores no âmbito da 

Urgência e Emergência. 

Como nada no universo é escolha do acaso, a professora Maria Celia Barcellos 

Dalri respondeu, gentilmente, o meu e-mail e agendou uma reunião. Lembro como se 

fosse hoje que aguardei em um banquinho no corredor, próximo à querida sala 66 – 

que nunca imaginei frequentar – quando ela passou e me disse (com seu olhar 

acolhedor, o mesmo olhar que me acompanhou durante quatro maravilhosos anos de 

estudo e crescimento): – Você está me esperando?. Durante essa reunião, expliquei 

à professora que ministrava aulas sobre a assistência de enfermagem a pacientes 

críticos e gostaria de estudar ressuscitação cardiopulmonar de pacientes adultos. 
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Ela, sabiamente, provocou-me a voltar com um projeto que abordasse um 

experimento e envolvesse um tema inédito nesse âmbito. O desafio estava lançado! 

E uma estrada de possibilidades, de repente, descortinou-se aos meus olhos. 

Confesso que fiquei um bom tempo lendo sobre a ressuscitação cardiopulmonar, até 

que, numa determinada noite, deparei-me com a palavra “debriefing”. Ah... o 

debriefing! Naquele instante, eu nem imaginava que alimentaria um amor imenso por 

esse processo, e ele estaria comigo, dali para frente, numa busca constante por 

conhecimento. 

Instigada por seu significado, fui apresentada, em minhas leituras, ao universo 

da simulação clínica, e aí se deram, de fato, as razões por escolher estudar essa 

temática. Hoje, mais do que um assunto, tornou-se um propósito. A simulação clínica, 

suas etapas e, principalmente, o objeto de estudo desta tese – o debriefing – me 

provocaram um turbilhão de incertezas. Comecei a questionar como eu havia 

ministrado minhas aulas, até aquele momento, apenas com treinamentos de 

habilidades? (não menos importante, no entanto, não tão reflexivo como a estratégia 

da simulação clínica). Sem demagogia, li muito sobre o tema e, a cada artigo ou livro, 

percebia que nada sabia. 

Eu precisava me apropriar desse conhecimento, ter certeza das diferenças 

conceituais de tantas terminologias que essa temática expõe, para refletir e escrever. 

Porém, esse aprofundamento só foi possível, por uma característica rara que a 

professora Maria Celia possui: quando ela confia em seu aluno, permite seu voo, e 

eu, envolta em suas asas encorajadoras, iniciei a elaboração de artigos de revisão, 

capazes de me proporcionar o arcabouço de conhecimento necessário. 

Assim, elaboramos, durante esta caminhada, 17 artigos que compuseram a 

presente tese, e até então, publicamos 10 deles em revistas científicas. Quando 

vislumbrei essa produção, senti a vontade de organizar este estudo, articulando os 

manuscritos que desenvolvemos sobre simulação clínica, as técnicas de debriefing 

adotadas, os referenciais teóricos e os resultados obtidos, na pretensão de construir 

um trabalho científico dinâmico, produtivo para a comunidade científica e sociedade, 

de fácil entendimento, aplicável a outras realidades e capaz de fomentar a ciência da 

enfermagem, da ressuscitação cardiopulmonar e da simulação clínica. 

Durante este processo, veio a pandemia da doença pelo coronavírus 2019 

(Covid-19) e com ela, a angústia e a incerteza sobre a coleta de dados. Iniciamos uma 

luta diária para concretizar este estudo e este sonho, já que as atividades presenciais, 
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com estudantes, estavam paralisadas nas universidades. Isso me preocupou, mas 

não me desanimou! Havia sempre uma fagulha de fé que me dizia: “Vai dar certo!” E 

deu! A coleta de dados foi transformadora. Os alunos, sedentos por atividades 

práticas, absorveram cada gota do que pudemos proporcionar, e eu vi, na prática, o 

quanto a simulação clínica e o debriefing são recursos pedagógicos inovadores e 

repletos de potencial. 

Este é um estudo-piloto, que pretendeu analisar se o co-debriefing, 

caracterizado como um processo analítico de reflexão/discussão realizado por mais 

de um facilitador, geralmente após a execução do cenário clínico, é mais efetivo do 

que o debriefing, realizado por um único facilitador no desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, psicomotoras e atitudinais, para o atendimento da parada 

cardiorrespiratória no adulto, em ambiente intra-hospitalar, com Suporte Básico de 

Vida, por estudantes de graduação em enfermagem, unindo o amor pelo ensino, pela 

simulação clínica, pelo debriefing, pela pesquisa e pela enfermagem, numa simbiose 

de crescimento e evolução, que são, afinal, objetivos maiores de um Doutorando, em 

minha perspectiva.  

Espero, com o coração repleto de luz, que este estudo possa contribuir para 

enfermagem e para a pesquisa em simulação clínica, ensino e assistência e dissemine 

todo o conhecimento que me proporcionou. 
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1.1 TRANSFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM E AS TENDÊNCIAS 

CONTEMPORÂNEAS 

 

O resgate da história e da evolução dos mecanismos de disseminação do saber 

em enfermagem, enquanto ciência em constante transformação, associado à 

necessidade de justificar o cuidado como a essência da profissão, culmina em uma 

variedade de estudos contemporâneos, que intencionam fortalecer o processo de 

ensino e aprendizagem em enfermagem (BECERRIL, 2018; FURBY et al., 2020; 

STRICKLER, 2017). 

Os primórdios da educação em enfermagem possuem raízes 

hospitalocêntricas, baseadas, exclusivamente, nas necessidades assistenciais dos 

doentes, na ausência de um local físico para estabelecer processos educacionais e 

de condições acadêmicas e administrativas necessárias (BECERRIL, 2018). 

A partir do momento em que as estudantes de enfermagem eram aceitas, 

direcionavam-se ao hospital para observarem como os pacientes eram atendidos e, 

embora não existissem programas acadêmicos formais, ensinavam-lhes sobre 

anatomia, fisiologia, higiene e curativos; com enfoque biologicista e individual, que 

restringia o papel do enfermeiro ao apoio médico em ações curativas (BECERRIL, 

2018). 

O rompimento desta forma de ensinar e o surgimento da enfermagem moderna 

foi presenciado no século 19, por meio da profunda contribuição de Florence 

Nightingale para estabelecer as bases técnico-administrativas da profissão e 

sistematizar um arcabouço de conhecimento, baseado em evidências e estatística, 

que exigiu um processo de educação formal, organizado e científico em enfermagem 

(STRICKLER, 2017). 

Nas últimas décadas do século 19, foram criadas as primeiras escolas de 

enfermagem na América Latina, ainda impulsionadas por profissionais de medicina, 

enfermeiras inglesas e americanas, ou instituições católicas e protestantes, 

resultantes da necessidade de satisfazer as demandas de assistência aos doentes 

(BECERRIL, 2018). 

No Brasil, a educação em enfermagem desenvolveu-se no século 20, imersa 

em um contexto desenhado por múltiplos aspectos sociais, políticos, complexidades 

econômicas e numerosos desafios existentes nos sistemas educacionais e de saúde, 

que valorizavam o ensino voltado ao cuidado de pessoas que enfrentavam problemas 
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sociais, soldados que retornavam da guerra e em más condições de vida, associadas 

à rápida migração das áreas rurais para as cidades (VILA et al., 2018). 

Em 1926, inaugurou-se a primeira escola oficial de enfermagem no Brasil, 

denominada Escola Ana Nery, em homenagem a uma figura histórica brasileira que 

cuidou de soldados feridos na guerra com o Paraguai, fundamentada no modelo 

Nightingale de educação em enfermagem para o contexto brasileiro (VILA et al., 

2018). 

A consolidação de um Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil foi a precursora 

da transição de um modelo de educação biomédico, caracterizado pela atenção a 

cuidados agudos, para um modelo mais integrado, holístico e abrangente de ensinar 

e cuidar, capaz de fomentar um amplo debate quanto ao processo de ensino e 

aprendizagem em enfermagem (NASCIMENTO, 2017). 

Embasados nas premissas dispostas pelo SUS, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs), promulgadas em 2001 e no parecer técnico de 2018 que aborda 

as recomendações do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para os cursos de 

graduação em Enfermagem, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) e as 

universidades têm realizado um esforço coletivo para construir, o que consideram uma 

enfermagem transformadora, capaz de transpor as barreiras impostas pela adoção 

exclusiva de um ensino tradicional (NASCIMENTO, 2017). 

Almeja-se, dessa forma, a constante atualização e a inovação nos cursos de 

graduação em enfermagem, compatíveis com os anseios e as características da nova 

geração de alunos, sem se apropriar, apenas, de recursos pedagógicos 

fundamentados em métodos tradicionais, como a leitura de livros didáticos e aulas 

expositivas, baseadas na transmissão passiva das informações, já que, as evidências 

científicas sugerem que, essa prática exclusiva pode ser insuficiente para desenvolver 

competências clínicas fundamentais a práxis da enfermagem (MARQUES, 2018; 

STAYKOVA; STEWART; STAYKOV, 2017; WARD; KNOWLTON; LANEY, 2018). 

A necessidade de envolver os estudantes de enfermagem em seu aprendizado 

e mantê-los focados impulsiona os professores a implementar novas estratégias de 

ensino (STAYKOVA; STEWART; STAYKOV, 2017), subsidiadas por um modelo 

pedagógico que reflita a noção freiriana de conscientização em processos de ensino 

construtivistas, metodologias ativas de aprendizagem, modalidades criativas de 

entrega e sistemas de avaliação formativa (TYO; MCCURRY, 2018). 
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As metodologias ativas de ensino e aprendizagem caracterizam-se como 

processos educacionais baseados em estratégias que fortalecem a formação de 

vínculos democráticos na relação entre professor, alunos e conteúdo, apoiando-se na 

aprendizagem significativa por descoberta e criatividade na construção de soluções, 

fundamentadas em concepções pedagógicas crítico-reflexivas (FREIRE, 1996) e 

crítico-social dos conteúdos (LIBÂNEO, 1984), que permitem ao aluno conhecer, 

criticar e modificar a realidade (KIM, 2018). 

Além de romperem o tradicionalismo com novas perspectivas de ensinar e 

aprender, as metodologias ativas de ensino e aprendizagem propiciam ao estudante 

de enfermagem um leque de conteúdos que, talvez, não seria adequadamente 

explorado nos métodos tradicionais – ou, se fosse explorado, não teria significado 

para o estudante (GHEZZI et al., 2017). 

Incentiva-se também a adoção de estratégias ativas de ensino em 

enfermagem, por considerar que essas ferramentas ou percursos educacionais 

possibilitam o desenvolvimento de competências, ao articular as habilidades 

cognitivas (conhecimento/reflexão/pensamento), psicomotoras (procedimentais) e 

afetivas (atitudes/comportamentos/sentimentos) de estudantes e profissionais (AHPA, 

2009). 

Entre as práticas pedagógicas que contribuem para a formação ativa do 

estudante de enfermagem, destaca-se na atualidade, a simulação clínica, uma 

estratégia de ensino e aprendizagem que, embora apresente desafios referentes à 

sua inserção e à aplicabilidade, já evidencia contribuições significativas no processo 

educacional dos estudantes, na construção de profissionais críticos, reflexivos, 

capacitados e aptos para lidar com situações reais (GABA, 2004). 

 

1.2 SIMULAÇÃO: CONTEXTO HISTÓRICO, DEFINIÇÃO, MODALIDADES E 

ETAPAS 

 

A simulação apresenta raízes históricas em diferentes campos, como a 

aviação, área militar, educação, ciências da saúde e enfermagem. A identificação de 

sua aplicabilidade nos diversos âmbitos pode auxiliar na compreensão do papel 

crucial que ela desempenha quanto à segurança dos pacientes e à previsão sobre o 

que o futuro reserva para educação em enfermagem (AEBERSOLD, 2016). 
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Entre 1940 e 1990, calculava-se que entre 65% e 70% dos acidentes aéreos 

eram atribuídos a algum tipo de erro humano. Após a década de 1990, esse número 

caiu para menos de 30%, e isso só foi possível pelo investimento maciço em 

simuladores de voo de alto realismo (KNEEBONE, 2016). 

Durante a Segunda Guerra Mundial, produziram-se simuladores de voo em 

larga escala, para treinar a habilidade individual e em equipe de um grande número 

de indivíduos, atingindo seu auge em 1979, quando a indústria desenvolveu padrões 

para os simuladores, na intencionalidade de obter consistência, efetividade no 

treinamento e acurácia na avaliação (HÁ; LIM, 2018). 

O setor de aeronáutica continuou avançando no âmbito da simulação, ao 

desenvolver programas de gerenciamento e trabalho em equipe capazes de identificar 

e corrigir deficiências em pilotos juniores, transformando-os em profissionais mais 

assertivos e menos autoritários, por incentivar suas potencialidades e lapidar 

fragilidades por meio da simulação (AEBERSOLD, 2016). 

Na atualidade, os conceitos e a metodologia dos programas de simulação para 

o trabalho em equipe iniciados na aviação são difundidos para o treinamento de 

equipes na saúde, principalmente na área da urgência e emergência e gestão de 

crises (KNEEBONE, 2016). 

Já no campo militar, há muito tempo, jogos de simulação e guerra são 

apreciados para engajar estratégias de batalha. Os militares utilizam a estratégia da 

simulação e os jogos baseados no ambiente virtual de treinamento em computadores 

e outros dispositivos tecnológicos para desenvolvimento dos soldados (HÁ; LIM, 2018; 

AEBERSOLD, 2016). 

Foi somente em meados dos anos 1990 que o médico anestesiologista David 

Gaba, na Califórnia, Estados Unidos, apropriou-se dos conhecimentos originários da 

simulação na área da aviação e militar, levando-os para o campo da saúde, 

especificamente para as salas cirúrgicas, com o objetivo de treinar anestesiologistas 

e manter a segurança dos pacientes (GABA, 2004). 

No contexto da enfermagem, o primeiro manequim utilizado para treinar 

habilidades foi uma boneca em tamanho natural, chamada Sra. Chase, construída em 

1911 por Martha Jenkins Chase, uma fabricante de bonecas, para o Hospital Hartford, 

para treinar enfermeiras como vestir, virar e transferir pacientes (AEBERSOLD, 2016). 

Em 1914, uma versão atualizada, denominada Arabella, permitiu aos 

enfermeiros praticar injeções e, em 1940, uma versão masculina desse manequim foi 
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requisitado pelo exército dos Estados Unidos para ensinar aos médicos técnicas e 

cuidados hospitalares (KNEEBONE, 2016). 

A Laerdal Medical apresentou, em 1960, um manequim intitulado Resusci-

Anne, elaborado pelo empresário norueguês, fabricante de brinquedos de plástico 

Asmund Laerdal, a pedido dos anestesiologistas Bjorn Lind e Peter Safar, com o 

objetivo de ajudar os médicos a entender e praticar a respiração boca a boca e, 

depois, as compressões torácicas manuais (AEBERSOLD, 2016).  

Hoje, várias empresas produzem simuladores de baixa, média e alta fidelidade, 

que oferecem opções que atendem às necessidades de estudantes e profissionais de 

saúde (AEBERSOLD, 2016). 

Neste ínterim, a simulação voltada aos cuidados em saúde vem ganhado 

espaço na área da educação, como ocorreu na aviação e no campo militar, quando 

ficou claro o elo entre o treinamento baseado em simulação e a segurança dos 

indivíduos (OLIVEIRA et al., 2018a). 

Na Europa, Estados Unidos e Canadá, os centros de simulação se fazem 

presentes em diversas instituições de ensino superior em que essa estratégia 

pedagógica é difundida e estudada (AEBERSOLD, 2016). No contexto brasileiro, 

observa-se tendência crescente na implantação de centros de simulação, entretanto, 

os custos elevados com a construção de estruturas físicas, aquisição de simuladores 

e contratação de pessoal qualificado é um fator limitante dessa expansão (OLIVEIRA 

et al., 2018b). 

David Gaba (2004) caracterizou a simulação no ensino em saúde como um 

processo educativo que substitui parcialmente o encontro com o paciente real por 

modelos artificiais, atores ou pacientes virtuais, auxiliando os estudantes a 

desenvolver a habilidade de reconhecer as próprias limitações, sem colocar o paciente 

em risco. 

Nessa perspectiva, no que tange à enfermagem e a suas tendências 

pedagógicas, há uma sinalização para a adoção da simulação para desenvolver 

competências clínicas (COSTA et al., 2016), em especial a simulação clínica (CANT; 

COOPER, 2017; DOOLEN et al., 2016; DUFF; MILLER; BRUCE, 2016; OMER, 2016). 

Desta forma, para melhor compreensão, as principais modalidades e classificações 

da simulação, adotadas para a enfermagem, foram apresentadas na Figura 1. 

 

30



Figura 1 – Apresentação das principais modalidades de simulação em enfermagem e 

suas classificações. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Para a presente pesquisa, adotou-se a modalidade da simulação clínica, 

realizada em ambiente intra-hospitalar, porém fora do local de prática clínica (em uma 

sala de aula), com um simulador de baixa fidelidade e uma única categoria profissional 

– critérios que instigam aprofundamento conceitual. 

A simulação clínica define-se como uma estratégia de ensino e aprendizagem 

fundamentada, geralmente, pela aprendizagem experiencial, que replica alguns ou 

quase todos os aspectos essenciais de uma situação clínica real, capaz de 

desenvolver competências clínicas em enfermagem, de modo seguro, em um 

ambiente controlado (KIM; PARK; SHIN, 2016; LAMÉ; DIXON-WOODS, 2020; OMER, 

2016; SILVA et al., 2020). 

É considerada uma solução eficaz para complementar as horas de prática de 

estudantes de enfermagem, preparando-os melhor para a assistência e a tomada de 

decisão e para auxiliar no desafio que os cursos de graduação e os profissionais de 

enfermagem enfrentam, quando são submetidos a oportunidades inadequadas de 

aprendizado clínico (OMER, 2016). 
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De acordo com o ambiente em que é realizada, a simulação clínica é 

classificada como intra-hospitalar, porém, fora do local de prática assistencial, quando 

for desenvolvida em uma sala ou ambiente do hospital, mas não no local onde o 

cuidado do paciente acontece de fato, diferenciando-se, assim, da simulação in situ 

(KANEKO; LOPES, 2019; SORENSEN et al., 2017). 

A simulação clínica também pode ser classificada de acordo com o recurso que 

propicia a execução do cenário proposto – nesse caso, manequins ou simuladores de 

baixa, média ou alta fidelidade (ALSALEMI et al., 2018; JESUS et al., 2017; RIBERIO 

et al., 2018). Os simuladores classificam-se de acordo com sua capacidade de 

reproduzir precisamente sons, imagens e situações clínicas. A baixa fidelidade 

acompanha os simuladores menos realísticos e usados para procedimentos 

específicos, como, por exemplo, os manequins de espuma, usados para a prática de 

injeção intramuscular, ou torsos que viabilizam as manobras de Ressuscitação 

Cardiopulmonar (RCP) (COELHO et al., 2017). 

Já, os simuladores de moderada fidelidade são mais realísticos, pois podem 

oferecer ausculta de sons respiratórios, cardíacos, pulsação ou a identificação de 

diferentes diagnósticos, e os simuladores de alta fidelidade são manequins 

extremamente realísticos, com movimentação torácica, olhos funcionais que piscam 

e reagem com a luz, sons cardíacos, pulmonares, gastrintestinais e vocais, 

sangramentos e secreções, reagindo de acordo com as intervenções realizadas 

(COELHO et al., 2017). 

Cabe esclarecer, no entanto, que a adoção de um simulador de baixa, média 

ou alta fidelidade, como recurso para viabilizar a simulação clínica, deve ser 

condizente e guiada pelo cenário clínico escolhido e pelos objetivos de aprendizagem 

pretendidos, e que, o realismo da simulação não é atrelado somente à existência de 

simuladores de alta fidelidade, mas à complexidade do cenário, que determinará a 

fidelidade dos recursos a serem utilizados (ALSALEMI et al., 2018). 

Apesar do uso de diferentes tipos de simuladores apresentar grande potencial 

no ensino de enfermagem, o preparo docente e o referencial pedagógico adotados 

são essenciais para sustentar uma aprendizagem experiencial (OLIVEIRA; PRADO; 

KEMPFER, 2014). 

A simulação clínica também pode ser classificada quanto à categoria 

profissional envolvida, realizada na presente pesquisa, com uma única vertente – o 

estudante de graduação em enfermagem (KHAN; SHAHNAZ; GOMATHI, 2016). 
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Neste caso, os objetivos de aprendizagem são exclusivamente voltados para as 

competências clínicas inerentes a essa profissão, o que facilita a manipulação e a 

avaliação do cenário (OLIVEIRA et al., 2018b). 

Independente da modalidade de simulação adotada, essa estratégia de ensino 

e aprendizagem é dividida em três etapas: (1) preparação; (2) participação e (3) 

debriefing, como evidencia-se, a seguir, na figura 2. 

 

Figura 2 – Apresentação das etapas da simulação. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

 

 Fonte: próprio autor. 

A etapa de preparação caracteriza as atividades iniciais e preparatórias 

realizadas em uma simulação clínica, composta por duas fases, denominadas pré-

simulação e pré-briefing/briefing. A pré-simulação abrange o preparo prévio do 

aprendiz por meio da disponibilização de referenciais e materiais para estudo da 

temática desejada, e também treinamento de habilidades específicas, que antecede 

a realização do cenário clínico e viabiliza que as atividades sejam corretamente 

executadas (TYERMAN et al., 2019). 

A fase de pré-briefing/briefing, considerados sinônimos, envolve a orientação 

dos participantes, imediatamente antes da cena proposta, quanto aos objetivos de 

aprendizagem, componentes do cenário clínico, materiais, equipamentos e os papéis 

de cada indivíduo na simulação (PALAGANAS; FEY; SIMON, 2016; TYERMAN et al., 
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2019). Já, na etapa de participação, ocorre a realização do cenário de simulação em 

si, e em sequência, realiza-se o debriefing (PALAGANAS; FEY; SIMON, 2016; 

TYERMAN et al., 2019) objeto de estudo da presente tese, explorado a seguir. 

 

1.3 DEBRIEFING: CONCEITO, PRINCIPAIS FATOS HISTÓRICOS E CRITÉRIOS 

PARA EXECUÇÃO 

 

A International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning 

(INACSL), em 2016, definiu o debriefing, em seus padrões de boas práticas para 

simulação em enfermagem, como uma sessão de discussão e reflexão planejada que 

objetiva melhorar o desempenho futuro do aprendiz (INACSL, 2016). 

Afirmou também que, a aprendizagem se consolida na articulação da 

experiência com a reflexão, e que o debriefing pode potencializar esse processo por 

favorecer o desenvolvimento das habilidades cognitivas 

(conhecimento/pensamento/reflexão); psicomotoras (procedimentais) e afetivas 

(atitudes/comportamento/sentimentos) de um indivíduo (INACSL, 2016). 

Historicamente, o debriefing teve origem na década de 1940, durante a 

Segunda Guerra Mundial, utilizado, primeiramente, no treinamento militar, para 

reflexão e educação dos soldados, frente às ações tomadas em combate, na intenção 

de proporcionar a melhoria das estratégias, das tomadas de decisão e do sucesso 

das missões (SAWYER et al., 2016). 

Na década de 1970, outros contextos como a área da psicologia e da aviação, 

apropriaram-se desse processo analítico como intervenção terapêutica, adotado para 

tratamento das pessoas que experimentavam eventos estressantes e traumáticos, 

como desastres naturais e assaltos (AL SABEI; LASATER, 2016). 

A inserção do debriefing na saúde e na educação foi realizada pelos médicos 

David Gaba e Ruth Fanning, na década de 1980, movidos pela preocupação com a 

segurança dos pacientes, tornando-o alvo de interesse de pesquisadores na área da 

saúde e da educação até a contemporaneidade (FANNING; GABBA, 2007). 

Na educação em enfermagem, a INACSL definiu cinco principais critérios que 

sustentam um padrão de boas práticas para o debriefing: (1) o debriefing deve ser 

facilitado por uma pessoa competente, para promover o processo de reflexão; (2) o 

debriefing deve ser conduzido em um ambiente propício ao aprendizado, que apoie a 

confidencialidade, confiança, abertura, comunicação, autoanálise, feedback e 
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reflexão; (3) esse processo deve ser conduzido por uma pessoa que tenha dedicado 

atenção suficiente durante a execução do cenário simulado e que seja capaz de relatar 

a experiência vivenciada; (4) o debriefing deve obter embasamento em uma estrutura 

teórica, de maneira proposital; (5) ele deve ser um processo de reflexão coerente com 

os objetivos de aprendizagem e resultados da experiência baseada em simulação 

(INACSL, 2016). O Quadro 1, a seguir, apresenta as ações que viabilizam cada critério 

apresentado. 

 

Quadro 1 – Ações que sustentam o debriefing, de acordo com o padrão de boas 

práticas da International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning. 

Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

Critérios essenciais para o debriefing Ações que viabilizam cada critério 

- O debriefing deve ser facilitado por uma 
pessoa competente para promover o 
processo de reflexão 

- Implementar as melhores práticas de 
debriefing, baseando-o em uma 
estrutura que facilite e organize o 
processo; 
- Adquirir educação e treinamento 
específico por meio de um curso de 
formação para facilitadores; 
- Buscar feedback dos participantes e 
facilitadores experientes; 
- Manter as habilidades de debriefing 
ativas por meio do envolvimento em 
experiências baseadas em simulação; 
- Validar o processo de reflexão, por 
meio de um instrumento. 

- O debriefing deve ser conduzido em um 
ambiente propício ao aprendizado e que 
apoie a confidencialidade, a confiança, a 
abertura, a comunicação, a autoanálise, 
o feedback e a reflexão 

- Orientar os participantes sobre o 
processo de debriefing; 
- Comunicar a confidencialidade do 
desempenho dos participantes e o 
conteúdo do debriefing; 
- Definir regras (código) de conduta 
construtivas, que abordem honestidade 
e respeito diante dos comentários e 
depoimentos; 
- Identificar as emoções dos 
participantes e suas preocupações antes 
da fase de análise da vivência; 
- Demonstrar consideração positiva 
pelos participantes; 
- Direcionar a reflexão para os fatores 
que impactaram a tomada de decisão, 
como experiência, cultura, formação, 
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personalidade, habilidades e 
conhecimento; 
- Oferecer apoio verbal e não verbal 
durante a discussão; 
- Desenvolver observadores e 
participantes no debriefing para apoiar a 
aprendizagem colaborativa; 
- Gerenciar respostas inesperadas dos 
participantes; 
- Garantir a participação equilibrada de 
todos os participantes na discussão; 
- Ajustar o nível de facilitação ao grupo; 
- Realizar o debriefing em uma sala de 
conferências separada de onde a 
simulação ocorreu, quando possível ou 
conforme apropriado; 
- Facilitar o debriefing imediatamente 
após a experiência simulada. 

- O debriefing deve ser conduzido por 
uma pessoa que tenha dedicado 
atenção durante o cenário simulado e 
seja capaz de relatar a experiência. 

- A atenção concentrada é alcançada 
quando o facilitador não se distrai ao 
executar várias funções e papéis durante 
o cenário (por exemplo, reproduzir a voz 
do paciente, controlar o cenário);  
- Estabelecer um clima de respeito e 
confidencialidade relacionado ao 
conteúdo da discussão; 
- Garantir suporte tecnológico adequado, 
que permita ao facilitador se concentrar 
no aluno; 
- Questionar como os participantes 
analisam criticamente seu desempenho 
e o de seus colegas; 
- Escolher uma técnica de debriefing 
apropriada aos objetivos de 
aprendizagem e a maneira de avaliação 
e mensuração dos resultados; 
- Propiciar o envolvimento dos 
participantes no debriefing; 
- Expor exemplos concretos sobre o 
desempenho dos participantes; 
- Ajustar o nível de facilitação durante o 
debriefing ao nível dos participantes; 
- Realizar feedback formativo com base 
nos objetivos de aprendizagem, 
decisões e ações dos participantes, 
reforçar comportamentos positivos, 
corrigir mal-entendidos e esclarecer 
quadros cognitivos que levaram a 
decisões incorretas; 
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- Auxiliar os participantes a conceituar 
suas ações durante o debriefing e como 
esse aprendizado pode ser aplicado em 
situações clínicas futuras; 
- Incluir discussão de tópicos 
inesperados, conforme necessário; 
- Facilitar a reflexão sobre o 
desempenho individual e da equipe para 
alcançar melhoria de desempenho 
direcionada; 
- Proporcionar pensamento crítico 
apropriado, julgamento clínico, 
raciocínio, reflexão e pensamento 
reflexivo; 
- Permitir que a facilitação seja 
modificada com base nas necessidades 
dos participantes e no impacto da 
experiência; 
- Resumir o aprendizado no final do 
debriefing, para fechar as lacunas de 
conhecimento e o raciocínio. 

- O debriefing deve obter embasamento 
em uma estrutura teórica de maneira 
proposital. 

- Considerar os objetivos de 
aprendizagem e os resultados da 
experiência de simulação, ajustando-os 
ao debriefing; 
- Identificar as lacunas de desempenho 
dos participantes com base nos 
resultados esperados para a experiência 
baseada em simulação. 

Fonte: INACSL, 2016. 

 

No presente estudo, para padronizar os conceitos existentes sobre o debriefing, 

considerou-se como “método de debriefing” o modelo adotado para fundamentar o 

processo de discussão e como “técnica de debriefing”, a estratégia utilizada para 

viabilizar esse modelo (WAZNONIS, 2014). 

Na literatura, é possível identificar uma variedade de métodos e técnicas de 

debriefing, mas é importante compreender que a escolha do método e da técnica deve 

embasar-se, principalmente, nos objetivos de aprendizagem pretendidos para a 

simulação (COYNE et al., 2018; DANSKI et al., 2017; WAZNONIS, 2014). 

Dessa forma, considerou-se para este estudo um método de debriefing capaz de 

atingir os objetivos de aprendizagem propostos, voltados ao processo de ensino e 

aprendizagem do atendimento da PCR no adulto, em ambiente intra-hospitalar, por 

meio de Suporte Básico de Vida (SBV) – o Debriefing Structured and Supported 
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(G.A.S debriefing) e a técnica de debriefing tradicional, denominada debriefing oral 

orientado por um único facilitador e o co-debriefing, realizado também verbalmente, 

no entanto, por mais de um facilitador. 

 

1.4 O DEBRIEFING NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO SUPORTE 

BÁSICO DE VIDA 

 

Conceitua-se PCR como ausência de atividade mecânica efetiva do coração e 

cessação súbita do débito cardíaco e da ventilação espontânea, além de 

irresponsividade da vítima, pulso central não detectável, ou ainda, presença de 

respirações agonizantes. A PCR é considerada um grave problema de saúde pública, 

devido à sua alta taxa de mortalidade/letalidade (AEHLERT, 2015; ACOSTA et al., 

2019; CARVALHO et al., 2020; MORAES; PAIVA, 2017). 

A PCR intra-hospitalar ocorre com mais frequência do que a extra-hospitalar 

(entre um e cinco adultos em cada mil internações), visto que, entre 0,4% e 2% dos 

pacientes hospitalizados necessitam de tratamento cardiopulmonar, apesar do 

ambiente hospitalar ainda ser o melhor cenário para sobreviver a uma PCR (ACOSTA 

et al., 2020). 

Atualmente, sabe-se que, para a reversão da PCR, devem ser iniciadas 

imediatamente as ações referentes ao SBV (MORAES; PAIVA, 2017). As medidas de 

SBV consistem nas primeiras condutas aplicadas às vítimas de PCR e configuram-se 

em identificação correta da PCR; acionamento do serviço de emergência, 

compressões e ventilações de alta qualidade e desfibrilação precoce (AHA, 2020). 

Se a PCR ocorrer em ambiente hospitalar, a vítima será assistida por 

profissionais de saúde, sendo identificada quase sempre pela equipe de enfermagem 

por sua permanência constante à beira do leito do paciente, provendo a assistência e 

a gestão do cuidado (SÜSS-HAVEMANN et al., 2020; TORKSHAVAND; KHATIBAN; 

SOLTANIAN, 2019). 

Dessa forma, e apesar dos avanços científicos no atendimento de vítimas de 

PCR, ainda há uma grande variabilidade na probabilidade de sobrevivência, que não 

pode ser atribuída exclusivamente às características do paciente, mas também aos 

aspectos organizacionais e procedimentais das instituições, expondo a necessidade 

de treinamentos efetivos em RCP, baseados em princípios educacionais que 
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traduzam o conhecimento científico em prática (AHA, 2015; MOHAMMED; JAMES, 

2019). 

A American Heart Association (AHA) (2020) considera o debriefing um 

componente essencial do aprendizado experiencial, em que os alunos têm a 

oportunidade de refletir sobre seu desempenho e melhorar a prática futura. 

O debriefing realizado após a execução de um cenário simulado de RCP, tem 

sido associado com a melhora no atendimento das vítimas de PCR, redução do 

estresse dos profissionais de saúde e aperfeiçoamento na condução de 

ressuscitações difíceis, ao permitir que os participantes analisem pensamentos e 

ações, identifiquem as lacunas de conhecimento e melhorem seu desempenho, pela 

consolidação de habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas, pertinentes à RCP 

de uma vítima adulta (EPPICH; CHENG, 2015; KESSLER; CHENG; MULLAN, 2015). 

A AHA (AHA, 2020) recomenda a adoção do Debriefing Structured and 

Supported, um método estruturado de discussão/reflexão, centrado no aluno, que 

incentiva a descrição de seus pensamentos, ações e condutas, o porquê e como os 

implementaram e se poderiam melhorá-los, em um ambiente seguro de aprendizado 

(KIM; YOO, 2020; KIM et al., 2017; O'DONNELL et al., 2009; PHRAMPUS; 

O'DONNELL, 2013). 

Este modelo segue um formato trifásico abrangente e eficaz, composto pelas 

fases Gather (G), Analyze (A) e Summarize (S) ou, em português, reunir, analisar e 

resumir, comumente chamado de G.A.S debriefing, caracterizado como uma pedra 

angular da aprendizagem experiencial na RCP (ABULEBDA; AUERBACH; LIMAIEM, 

2019; KIM; YOO, 2020; O'DONNELL et al., 2009). 

 

1.5 TÉCNICAS DE DEBRIEFING ADOTADAS PARA O PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DO ATENDIMENTO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA NO 

ADULTO, EM AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR, COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA: 

JUSTIFICATIVA E QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Tanto o método de debriefing quanto a técnica selecionada para sustentar o 

processo de ensino e aprendizagem em enfermagem, na simulação clínica, 

associados à expertise do facilitador, são as bases para promover resultados de 

aprendizagem eficazes e duradouros (HÁ; LIM, 2018). 
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Para alcançar os objetivos de aprendizagem pretendidos quanto ao SBV por 

meio do debriefing, a técnica comumente adotada é chamada de debriefing oral 

orientado por um único instrutor/facilitador, com variações de terminologia para 

debriefing oral, debriefing oral sozinho e debriefing oral padrão (HÁ; LIM, 2018). 

O debriefing oral orientado por um único facilitador, caracteriza-se pela 

realização de um processo analítico de discussão/reflexão, realizado por um 

facilitador, adotando-se o recurso verbal para garantir a exploração dos eventos 

ocorridos durante a execução do cenário de simulação e tendo seu sucesso e 

qualidade dependentes, diretamente, do preparo do facilitador para conduzir a sessão 

de debriefing (ISARANUWATCHAI et al., 2016; OSTOVAR et al., 2018; ROH; KELLY; 

HA, 2016). 

Mesmo considerada uma técnica tradicional de debriefing e apesar de ser 

amplamente praticado para a aprendizagem do SBV, o debriefing oral realizado com 

um facilitador, ainda não é sustentado por evidências científicas conclusivas quanto à 

sua efetividade nesse âmbito, sendo uma condição que inspira investigações, visto 

que os resultados dos estudos disponíveis foram, na maioria das vezes, inconclusivos 

(BOET et al., 2011; CHERTZER; WASEEM, 2020; CHRONISTER; BROWN; GRANT, 

2012; FAROOQ et al., 2017; HÁ; LIM, 2018; LEE et al., 2020; NIEMANTS et al., 2016; 

REED; ANDREWS; RAVERT, 2013; ROH; KELLY; HA, 2016; SAVOLDELLI et al., 

2006; WELKE et al., 2009). 

Torna-se útil, portanto, considerando o ensino do SBV simulado, o 

aprofundamento científico sobre a técnica de debriefing oral realizada com um 

facilitador, para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas 

de estudantes em enfermagem, na intencionalidade de analisar sua efetividade diante 

desse contexto (KANG, YU, 2018; NIEMANTS et al., 2016). 

A técnica de debriefing oral com um facilitador já foi comparada em outros 

estudos científicos, metodologicamente bem delineados, que abordaram técnicas 

diversas de debriefing, sobretudo o self-debriefing, ou auto-debriefing; o peer-led 

debriefing, ou debriefing conduzido por pares; o peer-led written debriefing, ou 

debriefing escrito por pares, e o video-assisted debriefing ou debriefing video-assistido 

(FAROOQ et al., 2017; HÁ; LIM, 2018; KANG; YU, 2018; ROH; KELLY; HA, 2016; 

OSTOVAR et al., 2018). 

Em contrapartida, é notável a ausência de estudos científicos que compararam 

a efetividade do debriefing oral realizado por um facilitador com a técnica de debriefing 
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realizada por mais de um facilitador, denominada co-debriefing, para o processo de 

ensino e aprendizagem, em especial voltado à enfermagem (CHENG et al., 2015). 

Na educação sobre a RCP, a técnica de co-debriefing foi abordada por um 

estudo observacional prospectivo, realizado em 2016, na Unidade de Emergência do 

Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP), com o objetivo de identificar as 

ameaças de segurança existentes em um programa de treinamento, que combinava 

simulação in situ com treinamento baseado em tarefas autodirigidas (COUTO et al., 

2018). 

Do mais, o co-debriefing foi explorado pela literatura científica, com mais 

profundidade, pelo estudo de Cheng et al., em 2015 e de forma mais superficial, em 

estudos descritivos (FRASER et al., 2018; GREIFF et al., 2015; KROGH; BEARMAN; 

NESTEL, 2016; MAESTRE et al., 2019) e em um artigo do tipo quase-experimental 

(BROWN; WONG; AHMED, 2018). 

Os benefícios da adoção da técnica de co-debriefing são, principalmente, a 

potencialização do processo de discussão/reflexão, devido à articulação de um 

conjunto de conhecimento e experiências dos facilitadores; à soma de diferentes 

pontos de vistas e perspectivas sobre a vivência pretendida; ao maior gerenciamento 

de conflitos em um debriefing considerado difícil; às expectativas e necessidades dos 

participantes; ao apoio mútuo para auxiliar e resolver situações desafiadoras e 

questões pertinentes ao debriefing; ao aperfeiçoamento das habilidades, como o 

trabalho em equipe, a comunicação, a negociação e a oportunidade de aprimorar o 

corpo de facilitadores/instrutores/docentes para o debriefing  (CHENG et al., 2015). 

Tendo em vista os benefícios já descritos sobre essa técnica de debriefing para 

o processo de ensino e aprendizagem e ainda diante do aumento exponencial do uso 

da simulação clínica, em especial, para o ensino da RCP, nem sempre é possível 

encontrar educadores que, ao mesmo tempo, são especialistas na área específica de 

treinamento proposto e dominam a estratégia da simulação, o que relaciona-se 

diretamente com a necessidade de investigar a potencialidade da união de diferentes 

expertises para promover um debriefing excelente (BULLARD et al., 2019; MAESTRE 

et al., 2019). 

Associa-se a esse contexto o número incipiente de pesquisas que abordam a 

adoção do co-debriefing, capazes de analisar a efetividade dessa técnica quanto ao 

processo de ensino e aprendizagem do SBV (COUTO et al., 2018), por meio de 

simulação em enfermagem. Esse contexto instigou a seguinte pergunta de pesquisa: 
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O co-debriefing realizado com dois facilitadores é mais efetivo do que o debriefing 

realizado com um facilitador, para desenvolver competências clínicas – habilidades 

cognitivas (conhecimento), psicomotoras (habilidades procedimentais) e 

afetivas(atitudes/comportamento/sentimentos) – no atendimento simulado da PCR no 

adulto, em ambiente intra-hospitalar, com SBV, por estudantes de graduação em 

enfermagem? 

Dessa forma, desenvolveu-se um estudo-piloto, apropriando-se de roteiros 

elaborados e validados pela presente pesquisa, para condução da simulação clínica 

proposta e das técnicas de debriefing adotadas, propondo o aprofundamento dessa 

temática, por meio de revisões de literatura, na intenção de estruturar um arcabouço 

de conhecimento sobre a simulação clínica e o debriefing e avaliar a potencialidade 

do co-debriefing diante do processo de ensino e aprendizagem do SBV. 

Na sequência, é possível observar que esta tese foi estruturada em seis eixos: 

(1) eixo referente à revisão de literatura, composto de três artigos; (2) eixo dos 

referenciais teórico-metodológicos, composto de sete artigos; (3) eixo dos objetivos; 

(4) eixo referente ao percurso metodológico adotado na presente pesquisa; (5) eixo 

dos resultados e da discussão, composto de sete artigos e (6) eixo da conclusão e 

considerações finais (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Apresentação dos eixos da presente tese e as informações principais 

sobre os manuscritos que a compuseram. Ribeirão, SP, Brasil, 2021. 

Eixos Título do artigo Periódico e ano de 
publicação  

1 - Revisão de 
literatura 

1 - Simulação clínica para desenvolvimento 
de competência em enfermagem na 
ressuscitação cardiopulmonar: revisão 
sistemática da literatura. Acesso em: 
https://www.scielo.br/j/rlae/a/GPrsPKFMs5
S3JLw5cjTXJKb/?lang=pt 

Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem 
(RLAE), 2020. 
 

 2 - Competência clínica em enfermagem 
para a ressuscitação cardiopulmonar de 
alta qualidade: revisão integrativa da 
literatura. 
Acesso em: 
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/reco
m/article/view/3949 

Revista de 
Enfermagem do 
Centro Oeste 
Mineiro (RECOM), 
2021. 

 3 - Métodos e técnicas de debriefing 
utilizados em simulação na enfermagem: 
revisão integrativa de literatura. Acesso 
em: 

Revista Gaúcha de 
Enfermagem 
(RGE), 2020. 
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https://www.scielo.br/j/rgenf/a/fjCyqcxZmZ
k87vcVfr9QPXy/?lang=pt 

2 - 
Referenciais 
teórico-
metodológicos 
 

4 - Simulação clínica em enfermagem à luz 
da aprendizagem experiencial: revisão 
sistemática 

Enviado a Revista 
de Enfermagem do 
Centro Oeste 
Mineiro (RECOM), 
2021, aguardando 
os pareceristas. 

 5 - Desenvolvimento de competência 
clínica em enfermagem na simulação: a 
perspectiva da taxonomia de Bloom 
Acesso em: 
https://www.scielo.br/j/reben/a/zgmY8gmZ
F3Q98JrxzLdCLrC/?lang=pt&format=pdf 

Revista Brasileira 
de Enfermagem – 
(REBEn), 2021. 

 6 - Análise de um método de debriefing 
para a simulação da ressuscitação 
cardiopulmonar: revisão integrativa. 
Acesso em: 
https://acervomais.com.br/index.php/enfer
magem/article/view/8777 

Revista Eletrônica 
Acervo 
Enfermagem 
(REAenf), 2021. 

 7 - Pré-simulação, pré-briefing ou briefing 
na simulação em enfermagem: quais as 
diferenças? Acesso em: 
https://revistas.ufg.br/fen/article/view/6017
1 

5- Revista 
Eletrônica de 
Enfermagem (REE), 
2020. 

 8 - Qualidade metodológica da validação 
de estudos sobre cenários simulados em 
enfermagem. Acesso em: 
http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/5831
1/1/2021_art_jsgnascimento.pdf 

Revista da Rede de 
Enfermagem do 
Nordeste (RENE), 
2021. 

 9- Técnica de debriefing oral orientada por 
instrutor na simulação clínica em 
enfermagem: revisão integrativa. Acesso 
em: 
https://www.scielo.br/j/reben/a/mCvpmCW
8q6WzdJskGbF4wjF/?lang=pt&format=pdf 

Revista Brasileira 
de Enfermagem – 
(REBEn), 2021. 

 10 - Técnica de co-debriefing: elementos, 
benefícios e desafios para simulação 
clínica em saúde. 
 

Enviado a Revista 
Latino-Americana 
de Simulación 
Clínica (2021), 
aguardando a 
decisão final da 
revista. 

3 – Objetivos 

4 - Percurso metodológico 

5 - Resultados 
e discussão 

11. Simulação clínica: construção e 
validação de roteiro para o Suporte Básico 
de Vida no adulto. Acesso em: 
https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/vie
w/54578 

Revista de 
Enfermagem de 
Santa Maria 
(UFSM), 2021. 
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 12. Debriefing: desenvolvimento e 
validação de um roteiro para a simulação 
do Suporte Básico de Vida. 

Enviado para a 
Revista de 
Enfermagem 
(COGITARE), 2021. 
aguardando a 
decisão final da 
revista 

 13. Desenvolvimento e validação de um 
roteiro de co-debriefing para o suporte 
básico de vida simulado. Acesso em: 
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/reco
m/article/view/4085 

Revista de 
Enfermagem do 
Centro Oeste 
Mineiro (RECOM), 
2021. 

 14. Efetividade do co-debriefing para 
desenvolver conhecimento sobre o suporte 
básico de vida: estudo-piloto randomizado 

 

 15. Efetividade do co-debriefing para o 
desempenho psicomotor no suporte básico 
de vida: estudo-piloto randomizado 

 

 16. Efetividade do co-debriefing para 
satisfação e autoconfiança no suporte 
básico de vida: estudo piloto randomizado 

 

 17. Efetividade do co-debriefing para 
desenvolver competências clínicas no 
suporte básico de vida: estudo-piloto 
randomizado 

 

6- Conclusão e considerações finais 

Fonte: próprio autor 

 

A seguir, apresenta-se o primeiro eixo: o capítulo de revisão de literatura sobre 

a simulação clínica e o debriefing. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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O eixo de revisão da presente tese contemplou estudos do tipo revisão 

integrativa e sistemática da literatura, sobre as seguintes temáticas: (1) a efetividade 

da simulação clínica para o processo de ensino e aprendizagem da RCP; (2) as 

competências clínicas necessárias para o atendimento da PCR no adulto, com SBV 

(3) os principais métodos e técnicas de debriefing, adotados na simulação clínica em 

enfermagem. Em seguida, apresenta-se o primeiro manuscrito. 

 

2.1 ARTIGO INTITULADO: “SIMULAÇÃO CLÍNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIA EM ENFERMAGEM NA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR: 

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA” 

 

Desenvolvido no intuito de comparar a efetividade da simulação clínica para 

desenvolver as competências da RCP com outras estratégias de ensino e 

aprendizagem, geralmente adotadas na educação de graduandos em enfermagem. 

Segundo as evidências obtidas, a simulação clínica mostrou-se efetiva nesse 

propósito, instigando a dúvida de qual técnica de debriefing poderia ser capaz de 

potencializar esse efeito. Artigo publicado na Revista Latino-Americana de 

Enfermagem (RLAE) em 2020. 
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Introdução

A adoção de novas estratégias de ensino e 

aprendizagem em enfermagem é de grande importância 

para a excelência no desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes dos estudantes(1-2). Nessa 

perspectiva, a simulação clínica, configurada como 

um mecanismo pedagógico de ensino e aprendizagem 

em saúde, que imita atendimentos clínicos reais, 

tem ganhado espaço na educação em enfermagem, 

caracterizando-se como estratégia experiencial, 

interativa, colaborativa e centrada no aprendiz(3).

Especificamente quanto ao ensino e à 

aprendizagem da ressuscitação cardiopulmonar (RCP) 

para enfermagem, estratégias frequentemente adotadas 

por educadores estão ainda pautadas em abordagens 

tradicionais, como aulas expositivas com suporte 

de apresentações em PowerPoint® e treinamento 

de habilidades em laboratório, orientado por um 

instrutor(4-5).

Esse padrão clássico de capacitação em RCP 

mostra resultados ineficazes para a qualidade do 

atendimento, como queda da habilidade cognitiva e 

psicomotora dos indivíduos após um mês da conclusão 

dos cursos ministrados(6-7). Porém, não está claro, ainda, 

se novas estratégias de ensino e aprendizagem, como 

a simulação clínica, são mais efetivas para desenvolver 

a competência de estudantes de enfermagem para 

atendimento da RCP(4,8).

A avaliação do desenvolvimento de competência 

clínica, definida como a aplicação de habilidades em 

todos os domínios da prática, articulando conhecimentos, 

habilidades e atitudes nos diversos contextos clínicos(7,9), 

é considerada tema complexo e de difícil manipulação. 

Sua adoção no ensino da RCP para estudantes de 

enfermagem foi verificada em estudos cujos desfechos 

foram variados e nem sempre conclusivos quanto à sua 

efetividade(10-12).

Este estudo teve como objetivo identificar a 

efetividade da simulação clínica para o desenvolvimento 

de competência quanto à RCP em comparação com 

diferentes estratégias de ensino e aprendizagem 

utilizadas na educação de graduandos em enfermagem.

Método

Trata-se de revisão sistemática da literatura, 

elaborada de acordo com a estratégia Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analysis (PRISMA)(13), de julho a outubro de 2019. 

Para cumprimento desta revisão sistemática, 

seguiram-se sete etapas: (1) definição da pergunta de 

pesquisa, especificando a população e a intervenção 

de interesse; (2) identificação das bases de dados, dos 

descritores, das palavras-chave e das estratégias de 

busca; (3) estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão; (4) busca nas bases de dados com até dois 

pesquisadores independentes; (5) comparação das 

buscas dos examinadores e definição da seleção inicial 

dos estudos; (6) aplicação dos critérios de inclusão e 

justificativa das possíveis exclusões, junto da análise 

crítica de todos os estudos incluídos na revisão; (7) 

elaboração de um resumo crítico, sintetizando as 

informações disponibilizadas pelos artigos incluídos na 

revisão, e apresentação de conclusão, que informasse a 

evidência sobre os efeitos da intervenção(14).

Definiu-se a questão de pesquisa por meio da 

estratégia Patient-Intervention-Comparison-Outcomes 

(PICO)(15) com os seguintes elementos: o acrônimo P 

referiu-se aos estudantes de graduação em enfermagem, 

I à simulação clínica, C às diferentes estratégias 

de ensino e aprendizagem, O ao desenvolvimento 

de competência clínica para RCP. Dessa forma, a 

seguinte questão norteadora foi estruturada: Qual a 

efetividade da simulação clínica em comparação com 

diferentes estratégias de ensino e aprendizagem para 

o desenvolvimento de competência quanto à RCP em 

graduandos de enfermagem?

Definiram-se as seguintes bases como fonte 

de dados: PubMed®/MEDLINE®, Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scopus, Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL) e Web of Science. 

De acordo com a base de dados, foram utilizados 

descritores e estratégias de busca específicos. Na PubMed® 

e no Scopus, foram usados os descritores encontrados no 

Medical Subjects Headings (MESH): “Students, Nursing”, 

“Simulation Training”, “Teaching”, “Clinical Competence” 

e “Cardiopulmonary Resuscitation”. Já as estratégias 

de busca foram P versus I − (“Students, Nursing” OR 

“Pupil Nurses” OR “Student, Nursing” OR “Nurses, 

Pupil” OR “Nurse, Pupil” OR “Pupil Nurse” OR “Nursing 

Student” OR “Nursing Students”) AND (“Training, 

Simulation” OR “Interactive Learning” OR “Learning, 

Interactive”) − e I versus C versus O − (“Training, 

Simulation” OR “Interactive Learning” OR “Learning, 

Interactive”) AND (Teaching OR “Training Techniques” 

OR “Technique, Training” OR “Techniques, Training” OR 

“Training Technique” OR “Training Technics” OR “Technic, 

Training” OR “Technics, Training” OR “Training Technic” 

OR “Pedagogy” OR “Pedagogies” OR “Teaching Methods” 

OR “Method, Teaching” OR “Methods, Teaching” OR 

“Teaching Method” OR “Academic Training” OR “Training, 

Academic” OR “Training Activities” OR “Activities, Training” 
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OR “Training Activity” OR “Techniques, Educational” 

OR “Technics, Educational” OR “Educational Technics” 

OR “Educational Technic” OR “Technic, Educational” OR 

“Educational Techniques” OR “Educational Technique” OR 

“Technique, Educational”) AND (“Clinical Competence” 

OR “Competency, Clinical” OR “Competence, Clinical” 

OR “Clinical Competency” OR “Clinical Competencies” 

OR “Competencies, Clinical” OR “Clinical Skill” OR “Skill, 

Clinical” OR “Skills, Clinical” OR “Clinical Skills”) AND 

(“Clinical Competence” OR “Competency, Clinical” OR 

“Competence, Clinical” OR “Clinical Competency” OR 

“Clinical Competencies” OR “Competencies, Clinical” OR 

“Clinical Skill” OR “Skill, Clinical” OR “Skills, Clinical” OR 

“Clinical Skills”) AND (“Cardiopulmonary Resuscitation” 

OR “Resuscitation, Cardiopulmonary” OR CPR OR 

“Cardio-Pulmonary Resuscitation” OR “Cardio Pulmonary 

Resuscitation” OR “Resuscitation, Cardio-Pulmonary” 

OR “Code Blue” OR “Mouth-to-Mouth Resuscitation” OR 

“Mouth to Mouth Resuscitation” OR “Mouth-to-Mouth 

Resuscitations” OR “Resuscitation, Mouth-to-Mouth” OR 

“Resuscitations, Mouth-to-Mouth” OR “Basic Cardiac Life 

Support” OR “Life Support, Basic Cardiac”).

No CINAHL, os descritores foram “Students, 

Nursing”, “Simulations”, “Teaching”, “Clinical 

Competence” e “Resuscitation, Cardiopulmonary”, 

identificados em títulos, e as seguintes estratégias 

de busca foram aplicadas: P versus I − (“Students, 

Nursing”) AND (Simulations) − e I versus C versus O − 

(Simulations) AND (Teaching OR “Models, Educational”) 

AND (“Clinical Competence”) AND (“Resuscitation, 

Cardiopulmonary”).

Na Web of Science, utilizaram-se os descritores 

“Students, Nursing”, “Simulation Training”, 

“Teaching”, “Clinical Competence” e “Cardiopulmonary 

Resuscitation”. A estratégia de busca configurou-se do 

seguinte modo: (“Students, Nursing” AND “Simulation 

Training” AND Teaching AND “Clinical Competence” AND 

“Cardiopulmonary Resuscitation”).

Na LILACS, foram buscados os Descritores de 

Ciências da Saúde (DeCS) “Estudantes de Enfermagem”, 

“Treinamento por Simulação”, “Ensino”, “Competência 

Clínica”, “Reanimação Cardiopulmonar”, e suas versões 

em inglês e espanhol, com a seguinte estratégia 

de busca: (“Students, Nursing”) AND (“Simulation 

Training”) AND (Teaching) AND (“Clinical Competence”) 

AND (“Cardiopulmonary Resuscitation”) (“Estudiantes 

de Enfermería”) AND (“Entrenamiento Simulado”) 

AND (Enseñanza) AND (“Competencia Clínica”) AND 

(“Reanimación Cardiopulmonar”) (“Estudantes de 

Enfermagem”) AND (“Treinamento por Simulação”) 

AND (Ensino) AND (“Competência Clínica”) AND 

(“Reanimação Cardiopulmonar)”.

Foram incluídos estudos primários, do tipo ensaio 

clínico, aleatorizados ou não, que apresentassem 

a comparação da efetividade da simulação clínica 

para desenvolver competência sobre RCP em adultos 

com outras estratégias de ensino e aprendizagem 

aplicadas para graduandos em enfermagem, sem 

recorte temporal delimitado, publicados nos idiomas 

português, inglês e espanhol, em periódicos científicos 

e disponíveis eletronicamente. Foram excluídos estudos 

que abordassem profissionais de enfermagem, RCP 

neonatal e pediátrica, revisões da literatura, editoriais, 

resenhas, relatos de experiências, estudos de caso, 

reflexões teóricas, dissertações, teses, monografias e 

resumos publicados em anais de eventos.

Os estudos foram identificados nas fontes de 

informação selecionadas por dois pesquisadores 

independentes, previamente treinados para avaliar 

títulos e resumos, por meio de um programa de revisão 

gratuito da web de versão única chamado Rayyan 

Qatar Computing Research Institute (Rayyan QCRI)(16), 

identificado no link https://rayyan.qcri.org/.

O Rayyan QCRI auxilia autores de revisões 

sistemáticas a realizarem seu trabalho de maneira 

rápida, fácil e agradável, permitindo a exportação 

dos estudos de uma base de dados determinada para 

o programa e a exposição de títulos e resumos, com 

o cegamento do pesquisador auxiliar, o que garante 

fidedignidade na seleção das informações, acurácia e 

precisão metodológica(16). 

Os 12 estudos que apresentaram divergência foram 

encaminhados a um terceiro pesquisador, especialista na 

temática, responsável por tomar a decisão de inclusão 

ou exclusão. Em seguida, realizou-se análise crítica dos 

artigos na íntegra. Após ser observada a incipiência 

de estudos selecionados, procedeu-se à análise das 

referências dos artigos incluídos, sem resultar, porém, 

em novos acréscimos na amostra final.

Na coleta dos dados, utilizaram-se critérios 

presentes em um instrumento validado(17), abordando 

título, autores, ano de publicação, origem do estudo, 

idioma, periódico, objetivos, delineamento metodológico, 

resultados e conclusão. Também se classificou o Nível 

de Evidência(18), demonstrando-se a seleção e a inclusão 

dos estudos a partir as recomendações do Preferred 

Reporting Items for Systematic Review and Meta-

Analyses - PRISMA(13).

A avaliação metodológica dos estudos selecionados 

foi realizada de acordo com os instrumentos de 

avaliação crítica do Instituto Joanna Briggs(19) e do 

Medical Education Research Study Quality Instrument 

(MERSQI)(20). Optou-se pela adoção de ambos, 

para obtenção de um amplo cenário de avaliação 
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da qualidade metodológica dos artigos, visto que 

os instrumentos adotados possuem perspectivas e 

critérios de avaliação diferentes. 

O instrumento referente ao Instituto Joanna 

Briggs possui nove itens de avaliação metodológica 

voltados a estudos quasi-experimentais e 13 para 

os experimentais, considerando se estão presentes, 

ausentes, se há clareza ou não se aplicam(19). Já o 

MERSQI é constituído por seis domínios, compostos 

por critérios que avaliam a qualidade metodológica 

dos estudos, a saber: (1) desenho do estudo (apenas 

um grupo ou um pós-teste, 1 ponto; pré-teste e pós-

teste de um grupo único, 1,5 ponto; dois grupos não 

randomizados, 2 pontos; e estudo randomizado, 3 

pontos); (2) amostra (uma instituição estudada, 0,5 

ponto; duas instituições, 1 ponto; três instituições 

estudadas, 1,5 ponto; e a taxa de resposta da 

amostra <50%, 0,5 ponto; 50% a 74%, 1 ponto; e 

>75%, 1,5 ponto); (3) tipo de dados (avaliação feita 

pelos participantes, 1 ponto; e avaliação objetiva, 2 

pontos); (4) validade do instrumento de avaliação 

(estrutura interna não relatada, zero ponto; relatada, 

1 ponto; conteúdo não relatado, zero ponto; conteúdo 

relatado, 1 ponto; relações com outras variáveis não 

relatadas, zero ponto; e relações relatadas, 1 ponto); 

(5) análise de dados (inadequada para o desenho do 

estudo ou tipo de dados, zero ponto; apropriada para o 

desenho do estudo, 1 ponto; apenas análise descritiva, 

1 ponto; além da análise descritiva, 2 pontos); e (6) 

resultados (obtenção de conhecimentos e habilidades, 

1,5 ponto; satisfação, atitudes, percepções, opiniões, 

fatos gerais e confiança, 1 ponto). A pontuação 

máxima é 18(20). Estudos são avaliados segundo os 

seguintes escores: ≤10 são considerados de baixa 

qualidade; de >10 a <15 são de qualidade moderada; 

e ≥15, alta qualidade(21).

Artigos identificados por meio de
pesquisas nas fontes de informação

(n=887)
PubMed®/MEDLINE=193

*CINAHL=500
Scopus=191

†LILACS=0
Web of Science=3

Registros após eliminar
os duplicados

(n=705)

Artigos para leitura
de títulos e resumos

(n=705)

Relatos excluídos
(n=694)

Motivos:
232 não eram estudos experimentais
159 não abordavam a enfermagem
303 não comparavam a simulação em
‡RCP com outra estratégia educativa

Artigos completos excluídos
(n=6)

Motivo:
não comparavam a simulação em
‡RCP com outra estratégia educativa

Artigos completos avaliados
para elegibilidade

(n=11)

Estudos incluídos na revisão
(n=5)
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Fonte: Moher, et al.(13)

*CINAHL = Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; †LILACS = Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; ‡RCP = 
Ressuscitação cardiopulmonar

Figura 1 - Fluxograma do processo de identificação, seleção e inclusão dos estudos, adaptado do Preferred Reporting 

Items for Systematic Review and Meta-Analyses (PRISMA). Apesar da adoção do instrumento de avaliação crítica dos 

estudos do Instituto Joanna Briggs, não foi registrado um protocolo para a presente revisão sistemática1. Ribeirão 

Preto, SP, Brasil, 2019

1 Destaca-se que, apesar da adoção do instrumento de avaliação crítica dos estudos do Instituto Joanna Briggs, não foi registrado um protocolo para a 
presente revisão sistemática. Obteve-se financiamento próprio e não houve conflitos de interesse.
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Resultados

Demonstra-se, a seguir, na Figura 1, a seleção e 

a inclusão dos estudos da presente pesquisa, seguindo 

as recomendações do Preferred Reporting Items for 

Systematic Review and Meta-Analyses- PRISMA(13).

A Figura 2, a seguir, apresenta a avaliação 

crítica da qualidade metodológica dos estudos quasi-

experimentais, de acordo com o instrumento de 

avaliação do Instituto Joanna Briggs(19).

A Figura 3 apresenta a avaliação crítica da qualidade 

metodológica dos estudos experimentais, de acordo 

com o instrumento de avaliação do Instituto Joanna 

Briggs(19). 

Os estudos quasi-experimentais incluídos na 

presente revisão atenderam à maioria dos quesitos de 

avaliação de qualidade indicados pelo instrumento do 

Instituto Joanna Briggs, sendo considerados de boa 

qualidade. Apenas o critério que aborda a utilização 

de múltiplas medições de resultados em pré e pós-

intervenção/exposição ao longo do tempo não foi 

atendido em dois estudos(23-24).

Já quanto aos estudos experimentais, apesar 

da maioria dos critérios indicados para a avaliação de 

qualidade ter sido atendida, observou-se fraqueza 

metodológica significativa quanto ao cegamento do 

pesquisador, dos participantes, dos responsáveis por 

fornecer o tratamento e dos avaliadores de resultados 

quanto à alocação do tratamento. 

O MERSQI também foi utilizado para avaliação 

da qualidade metodológica dos estudos incluídos na 

amostra, exposta na Figura 4.

Pergunta Bruce, et al.(22) Ackermann(23) Akhu-Zaheya, et al.(24)

1. Está claro no estudo o que é a “causa” e o que é o “efeito”, ou seja, não há 
confusão sobre qual variável vem primeiro?

Sim Sim Sim

2. Os participantes incluídos nos grupos têm características semelhantes para 
comparação?

Sim Sim Sim

3. Os participantes incluídos nos grupos receberam tratamento semelhantes 
na intervenção de interesse?

Sim Sim Sim

4. Houve grupo controle? Sim Sim Sim

5. Existiram múltiplas medições do resultado pré e pós-intervenção/exposição 
ao longo do tempo?

Sim Não Não

6. O acompanhamento foi completo e, caso contrário, as diferenças entre os 
grupos foram descritas e analisadas de forma adequada?

Sim Sim Sim

7. Os resultados dos participantes, em quaisquer comparações, foram medidos 
da mesma maneira?

Sim Sim Sim

8. Foram medidos os resultados de maneira confiável? Sim Sim Sim

9. Foram usadas análises estatísticas apropriadas? Sim Sim Sim

Figura 2 - Avaliação dos estudos quasi-experimentais incluídos na revisão, de acordo com o instrumento de avaliação 

de qualidade metodológica do Instituto Joanna Briggs. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019

Perguntas Aqel, et al.(25) Tawalbeh, et al.(26)

1. A aleatorização foi utilizada para alocar os participantes aos grupos de tratamento? Sim Sim

2. O pesquisador responsável pela alocação nos grupos de tratamento estava cegado? Não está claro Não está claro

3. Os grupos de tratamento foram semelhantes? Sim Sim

4. Os participantes foram cegados na alocação do tratamento? Não está claro Não está claro

5. Os responsáveis por fornecerem o tratamento estavam cegados? Não está claro Não está claro

6. Os avaliadores de resultados estavam cegados quanto à alocação do tratamento? Não está claro Não está claro

7. Os grupos de tratamento foram tratados de forma idêntica à intervenção de interesse? Sim Sim

8. O acompanhamento foi concluído e, se não, as diferenças entre os grupos, em termos de 
acompanhamento, foram adequadamente descritas e analisadas?

Sim Sim

9. Os participantes foram analisados nos grupos para os quais foram alocados? Sim Sim

10. Os resultados foram mensurados da mesma maneira para os grupos de tratamento? Sim Sim

11. Os resultados foram mensurados de maneira confiável? Sim Sim

12. Foi utilizada a análise estatística apropriada? Sim Sim

13. O desenho do estudo foi apropriado, e houve qualquer desvio do desenho padrão do ECR* na 
condução e análise?

Sim Sim

*ECR = Ensaio clínico randomizado

Figura 3 - Avaliação da qualidade metodológica dos estudos experimentais incluídos na revisão, de acordo com o 

instrumento de avaliação crítica do Instituto Joanna Briggs. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019
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Por meio da utilização do MERSQI, é possível afirmar 
que os estudos incluídos na amostra da presente revisão 
possuíam moderada qualidade metodológica (10 < n < 
15), com escore médio de 12,5 pontos, valor mínimo de 
11 e máximo de 14,5 pontos. Os critérios responsáveis 
por conferir fraqueza metodológica foram a execução 
dos estudos em um único centro/instituição e o não 
esclarecimento quanto à validade dos instrumentos de 

avaliação destacados por esses manuscritos.

Os artigos incluídos na revisão estão resumidos 
na Figura 5. Todos eram publicações internacionais 
e possuíam o inglês como idioma. Os autores 
identificaram que a simulação clínica foi uma 
estratégia de ensino e aprendizagem eficaz para 
desenvolver competência clínica em estudantes de 
enfermagem para ressuscitação cardiopulmonar, 
quando comparada a outros mecanismos pedagógicos 
de ensino.

Domínios Bruce, et al.(22) Ackermann(23) Akhu-Zaheya, et al.(24) Aqel, et al.(25) Tawalbeh, et al.(26)

Desenho do estudo Não randomizado: 2 
pontos

Não randomizado: 2 
pontos

Não randomizado: 2 
pontos

Estudo randomizado: 
3 pontos

Estudo randomizado: 
3 pontos

Amostra (número de 
centros em que o 
estudo foi realizado e 
taxa de resposta)

Uma única instituição: 
0,5 ponto
50%-74% de taxa de 
resposta: 1 ponto

Uma única 
instituição: 0,5 ponto
>75% de taxa de 
resposta: 1,5 ponto

Uma única instituição: 
0,5 ponto
50%-74% de taxa de 
resposta: 1 ponto

Uma única instituição: 
0,5 ponto
>75% de taxa de 
resposta: 1,5 ponto

Uma única instituição: 
0,5 ponto
>75% de taxa de 
resposta: 1,5 ponto

Tipo de dados/
avaliação

Avaliação subjetiva: 
1 ponto 
Objetiva: 2,0 pontos

Avaliação objetiva: 
2,0 pontos

Avaliação objetiva: 2,0 
pontos

Avaliação objetiva: 2,0 
pontos

Avaliação objetiva: 2,0 
pontos

Validade do 
instrumento de 
avaliação

Estrutura interna, 
conteúdo, relações 
com outras variáveis 
não relatadas: 0 ponto

Estrutura interna e 
conteúdo relatados: 
1 ponto
Relações com 
outras variáveis não 
relatadas: 0 pontos 

Estrutura interna e 
conteúdo relatados: 1 
ponto
Relações com outras 
variáveis não relatadas: 
0 ponto

Estrutura interna, 
conteúdo, relações 
com outras variáveis 
não relatadas: 0 ponto

Estrutura interna e 
conteúdo relatados: 
1 ponto
Relações com 
outras variáveis não 
relatadas: 0 ponto

Análise de dados Apropriada para o 
desenho do estudo: 
1 ponto
Além da análise 
descritiva:
2 pontos

Apropriada para o 
desenho do estudo:
1 ponto
Além da análise 
descritiva:
2 pontos

Apropriada para o 
desenho do estudo:
1 ponto
Além da análise 
descritiva:
2 pontos

Apropriada para o 
desenho do estudo
1 ponto:
Além da análise 
descritiva:
2 pontos

Apropriada para o 
desenho do estudo:
1 ponto
Além da análise 
descritiva:
2 pontos

Resultados Conhecimentos e 
habilidades: 1,5 pontos
Satisfação, atitudes, 
percepções, opiniões, 
fatos gerais e 
confiança: 1 ponto

Conhecimento e 
habilidades: 1,5 
ponto

Conhecimentos e 
habilidades: 1,5 pontos
Satisfação, atitudes, 
percepções e confiança: 
1 ponto

Conhecimentos e 
habilidades: 1,5 ponto

Conhecimentos e 
habilidades: 1,5 pontos
Satisfação, atitudes, 
percepções e 
confiança: 1 ponto

Escore total 11,0 12,5 13 11,5 14,5

Figura 4 - Avaliação da qualidade metodológica dos estudos, segundo o Medical Education Research Study Quality 

Instrument. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2019

Autoria, ano 
e país Objetivos Método Resultados/conclusão Nível de 

Evidência
Bruce, et al.(22) 
2009, Estados 
Unidos

Comparar a eficácia da 
simulação clínica em 
laboratório e um jogo 
virtual em computador, 
quanto ao desenvolvimento 
de competência para 
RCP* em estudantes de 
enfermagem 

Quasi-experimento. Curso de 
graduação em enfermagem de uma 
universidade americana. O grupo 
controle teve simulação clínica 
presencial, e o experimental teve jogo 
virtual em computador para RCP 

Os escores quanto ao conhecimento 
cognitivo foram significativos em ambas as 
estratégias de ensino (p=0,000), enquanto 
que os escores de confiança pós-simulação 
virtual não foram estatisticamente 
significativos (p=0,177). O uso da simulação 
virtual em RCP é eficaz, mas é necessária 
a simulação presencial para desenvolver 
confiança nos estudantes

3

Ackermann(23) 
2009, Estados 
Unidos

Comparar a efetividade 
da simulação clínica de 
RCP para estudantes 
de enfermagem com 
estratégia tradicional de 
ensino para RCP

Quasi-experimento. Curso de 
graduação em enfermagem (65 
estudantes americanos). O grupo 
experimental teve aula, treinamento 
de habilidades e simulação clínica em 
RCP, enquanto o controle teve aula e 
treinamento de habilidades

O grupo experimental demonstrou-se 
estatisticamente mais significativo no 
desenvolvimento de competência clínica 
em RCP quando comparado à estratégia 
tradicional. Ensinar RCP por meio de 
simulação clínica é efetivo para enfermagem

3

Akhu-Zaheya, 
et al.(24), 2013, 
Jordânia

Examinar a efetividade 
da simulação clínica para 
RCP quanto à aquisição 
de conhecimento, retenção 
de conhecimento e 
autoeficácia de estudantes 
de enfermagem da 
Jordânia

Quase-experimento. Curso de 
graduação em enfermagem da Jordânia 
(110 estudantes). O grupo experimental 
(n=52) teve aula em PowerPoint, 
treinamento de habilidades e simulação 
clínica, enquanto o controle (n=58) teve 
aula em PowerPoint e treinamento de 
habilidades

O grupo experimental alcançou pontuações 
mais altas quanto aos conhecimentos 
adquiridos e retidos de RCP e maior 
percepção de autoeficácia. Os estudantes 
de enfermagem devem ser educados com 
tecnologias mais realistas, como a simulação

3

(a Figura 5 continua na próxima página)
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Discussão

Três estudos quasi-experimentais(22-24) e dois 

experimentais(25-26) foram incluídos na amostra da 

presente revisão. Apesar de todos os autores apontarem a 

simulação clínica como estratégia eficaz para desenvolver 

competência clínica para ressuscitação cardiopulmonar 

em estudantes de enfermagem, a escassez de estudos 

identificados demonstra a necessidade de exploração 

científica mais aprofundada nesse âmbito(9). 

A maioria(22-23,25-26) dos estudos comparou a 

simulação clínica em RCP com estratégias de ensino 

e aprendizagem tradicionais para enfermagem, como 

a aula expositiva com suporte de apresentações 

em PowerPoint e o treinamento de habilidades em 

laboratório com uso de manequim de baixa fidelidade. 

Obtiveram resultados estatisticamente significativos 

para a simulação clínica em RCP diante de outros 

métodos expostos, o que pode subsidiar sua adoção na 

educação em enfermagem(9,22-23). 

Corrobora tal afirmação um estudo experimental 

randomizado, realizado com 31 enfermeiros 

chineses, que comparou a efetividade da simulação 

para desenvolver competência em enfermagem 

com estratégias tradicionais de ensino, destacando 

resultados estatisticamente significativos para o 

aumento de habilidades cognitivas e psicomotoras 

(p=0,001), a redução dos níveis de estresse (p=0,011) 

e a elevação da confiança (p=0,026)(27). Outros estudos 

também apontaram a simulação clínica como estratégia 

pedagógica inovadora para o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas em 

enfermagem, afirmando sua efetividade para o 

desenvolvimento de competência clínica(25,28-30).

A presente revisão utilizou dois instrumentos(19-20) 

distintos para avaliação da qualidade metodológica 

da amostra de artigos selecionada. O instrumento do 

Instituto Joanna Briggs apontou a boa qualidade dos 

estudos de cunho quasi-experimental e experimental, 

mas ressaltou o critério do cegamento como fraqueza 

metodológica importante nos estudos experimentais. 

A ausência de cegamento, seja do observado, do 

observador ou do estatístico, em um estudo científico, 

pode comprometer a qualidade metodológica por 

propiciar comportamentos tendenciosos dos envolvidos 

e viés de pesquisa, o que afeta a validade interna 

das investigações e torna incerta a efetividade do 

experimento. Cabe evidenciar, no entanto, a dificuldade 

existente para realizar o cegamento em experimentos 

educacionais, principalmente pela impossibilidade de 

garantir a ausência de troca de informações entre os 

participantes envolvidos(19,31-36).

Outro instrumento adotado na presente pesquisa, 

o MERSQI, é descrito como fidedigno por conferir 

acurácia na identificação da qualidade metodológica 

dos artigos(37). Esse instrumento de avaliação identificou 

um nível de qualidade moderado nas pesquisas que 

compuseram a amostra, destacando como principais 

fragilidades a execução dos estudos em um único 

centro/instituição e o não esclarecimento da validade 

dos instrumentos adotados.

Assemelha-se a esse resultado um estudo de revisão 

sistemática sobre educação baseada em simulação em 

enfermagem, o qual também utilizou o MERSQI e apontou 

moderada qualidade metodológica para uma amostra de 

26 artigos, além da necessidade de aperfeiçoamento na 

elaboração de estudos de intervenção educacional na 

enfermagem, principalmente por serem realizados em 

um único centro e não considerarem a validação prévia 

dos instrumentos utilizados(37).

Apesar de os ensaios clínicos multicêntricos serem 

considerados padrão-ouro em pesquisa, por atenderem 

comunidades distintas e reduzirem o tempo de 

experimento, tratam-se de estudos geralmente onerosos 

Autoria, ano 
e país Objetivos Método Resultados/conclusão Nível de 

Evidência
Aqel, et al.(25), 
2014, Jordânia

Examinar a eficácia da 
simulação clínica da RCP 
para o desenvolvimento e 
a retenção de competência 
em estudantes de 
enfermagem

Experimento randomizado. Curso de 
graduação em enfermagem na Jordânia 
(90 estudantes). O grupo experimental 
teve aula em PowerPoint e simulação 
clínica de RCP, e o grupo controle teve 
aula com PowerPoint e treinamento de 
habilidades para RCP 

Identificaram-se diferenças significativas 
em favor do grupo experimental no 
desenvolvimento de competência para RCP. 
Os resultados desse estudo favorecem a 
adoção da simulação para o ensino em 
enfermagem

2

Tawalbeh, et 
al.(26), 2014, 
Jordânia

Examinar o efeito da 
simulação clínica no 
conhecimento cognitivo, na 
retenção de conhecimento 
e na confiança de 
estudantes de enfermagem 
sobre RCP 

Experimento randomizado (100 
estudantes). Curso de graduação em 
enfermagem na Jordânia. O grupo 
experimental (n=50) teve simulação de 
RCP, apresentação em PowerPoint e 
treinamento de habilidades. O grupo 
controle teve aula em PowerPoint e 
treinamento de habilidades para RCP

O grupo experimental apresentou maior 
conhecimento sobre RCP e confiança, 
em comparação ao controle. A simulação 
é significativamente mais eficaz que o 
treinamento tradicional para ensino de 
estudantes em enfermagem

2

*RCP = Ressuscitação cardiopulmonar

Figura 5 - Caracterização dos estudos que compuseram a amostra da presente revisão sistemática. Ribeirão Preto, 

SP, Brasil, 2019
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e complexos, o que torna sua execução difícil e pode 

justificar o fato de a maioria das publicações científicas 

sobre intervenções pedagógicas em enfermagem ser 

realizada em um único centro(38).

Já a validação de instrumentos é critério de qualidade 

metodológica fundamental, por conferir a confiabilidade 

dos achados pretendidos. A ausência de esclarecimento 

desse quesito, nos estudos que compuseram a amostra 

desta revisão, pode comprometer a fidedignidade das 

conclusões estatísticas das pesquisas e justificar sua 

moderada qualidade metodológica(39). 

Este estudo apresentou duas principais limitações: 

a incipiência de artigos quasi-experimentais e 

experimentais sobre a efetividade da simulação para 

desenvolver competência clínica em RCP; e a dificuldade 

para comparar os resultados dos estudos que 

compuseram a amostra, tendo em vista a abordagem 

de diferentes instrumentos de avaliação. 

Com base nos achados desta revisão sistemática 

é possível agregar evidências científicas capazes de 

fundamentar o processo de ensino e aprendizagem 

da RCP na graduação em enfermagem por meio de 

simulação clínica, indicando sua efetividade, com 

enfoque na qualidade metodológica dos estudos, que é 

um recurso importante ante o crescimento acelerado da 

informação.

Conclusão

Identificaram-se cinco estudos que confirmam 

a efetividade da simulação clínica para desenvolver 

competência na ressuscitação cardiopulmonar para 

enfermagem, diante de outras estratégias pedagógicas. 

O instrumento de avaliação metodológica do Instituto 

Joanna Briggs demonstrou boa qualidade dos estudos 

selecionados, e o Medical Education Research Study 

Quality Instrument apontou qualidade metodológica 

moderada. 

Este estudo contribui para o ensino, a pesquisa e a 

assistência em enfermagem, por mostrar a efetividade 

da simulação como estratégia de ensino e aprendizagem, 

indicando-a como uma possibilidade pedagógica para 

desenvolver competência clínica na ressuscitação 

cardiopulmonar.
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2.2 ARTIGO INTITULADO: “COMPETÊNCIA CLÍNICA EM ENFERMAGEM PARA A 

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR DE ALTA QUALIDADE: REVISÃO 

INTEGRATIVA DA LITERATURA” 

 

Artigo sobre o desenvolvimento de competências clínicas para o atendimento 

da PCR no adulto, em ambiente intra-hospitalar, com SBV, realizado por meio de uma 

revisão integrativa de literatura. 

Para abordar o desenvolvimento de competências clínicas sobre a temática 

proposta, por meio das técnicas de debriefing sugeridas na presente tese, foi preciso, 

primeiramente, compreender quais eram as habilidades cognitivas, psicomotoras e 

afetivas que emergem desse contexto, voltadas à enfermagem. Além de sintetizar as 

competências, este estudo contribuiu, principalmente, identificando a necessidade de 

valorizar a avaliação das habilidades afetivas/atitudinais/comportamentais no 

processo de ensino e aprendizagem da RCP, por estarem, geralmente, em detrimento 

das habilidades cognitivas e psicomotoras e serem fundamentais para o 

desenvolvimento de competências clínicas em enfermagem. Publicado na Revista de 

Enfermagem do Centro Oeste Mineiro (RECOM) em 2021. 
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Competência clínica em enfermagem para a ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade: 

revisão integrativa da literatura 
 

Clinical competence in nursing for high quality cardiopulmonary resuscitation: an integrative 
literature review 

   

Competencia clínica en enfermería para la reanimación cardiopulmonar de alta calidad: revisión 
integradora de la literatura 

 
RESUMO 

Objetivo: Identificar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre as 
habilidades necessárias ao desenvolvimento de competência clínica em Suporte 
Básico de Vida para enfermagem. Método: Revisão integrativa, nas fontes National 
Library of Medicine (NLM), National Institutes of Health (NIH), Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Web of Science e SCOPUS. Utilizou-se o Rayyan 
para a seleção e a Análise Temática. Resultados: Identificaram-se 753 estudos e cinco 
compuseram a amostra. Elaboraram-se duas categorias; habilidades cognitivas e 
psicomotoras para o Suporte Básico de Vida e as habilidades afetivas. Conclusão: As 
habilidades cognitivas e psicomotoras abordam, desde a capacidade de definir a 
parada cardiorrespiratória e compreender o Suporte Básico de Vida, até as ações 
necessárias ao atendimento. A literatura explora essa categoria, em detrimento às 
habilidades afetivas, uma lacuna científica, já que são essenciais para a qualidade da 
ressuscitação cardiopulmonar.  
Descritores: Enfermagem; Competência Clínica; Reanimação Cardiopulmonar; 
Aprendizagem; Ensino. 

 
ABSTRACT 

Purpose: To identify the scientific evidence available in the literature on the skills 
needed to develop clinical competence in Basic Life Support for nursing. Method: 
Integrative review, in the sources National Library of Medicine (NLM), National 
Institutes of Health (NIH), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Web 
of Science and SCOPUS. Rayyan was used for selection and Thematic Analysis. Results: 
753 studies were identified and five comprised the sample. Two categories were 
elaborated; cognitive and psychomotor skills for Basic Life Support and affective skills. 
Conclusion: Cognitive and psychomotor skills range from the ability to define the 
cardiorespiratory arrest and understand the Basic Life Support, to the actions 
necessary for care. The literature explores this category, to the detriment of affective 
skills, a scientific gap, as they are essential for the quality of cardiopulmonary 
resuscitation. 
Descriptors: Nursing; Clinical Competence; Cardiopulmonary resuscitation; Learning; 
Teaching. 

 
RESUMEN 

Objetivo: Identificar la evidencia científica disponible en la literatura sobre las 
habilidades necesarias para desarrollar la competencia clínica en Soporte Vital Básico 
para enfermería. Método: Revisión integrativa, en fuentes Biblioteca Nacional de 
Medicina (NLM), Institutos Nacionales de Salud (NIH), Índice Acumulado de Literatura 
de Enfermería y Afines en Salud (CINAHL), Literatura Latinoamericana y Caribe en 
Ciencias de Salud (LILACS), Web of Ciencia y SCOPUS. Rayyan se utilizó para selección 
y análisis temático. Resultados: Se identificaron 753 estudios y cinco conformaron la 
muestra. Se elaboraron dos categorías; Habilidades cognitivas y psicomotoras para 
soporte vital básico y habilidades afectivas. Conclusión: Las habilidades cognitivas y 
psicomotoras van desde la capacidad para definir el paro cardiorrespiratorio y 
comprender el Soporte Vital Básico, hasta las acciones necesarias para el cuidado. La 
literatura explora esta categoría, en detrimento de las habilidades afectivas, un vacío 
científico, ya que son fundamentales para la calidad de reanimación cardiopulmonar. 
Descriptores: Enfermería; Competencia Clínica; Reanimación Cardiopulmonar; 
Aprendizaje; Enseñanza. 
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INTRODUÇÃO 

A parada cardiorrespiratória (PCR) define-
se pela cessação da atividade mecânica do 
coração, confirmada pela ausência de sinais de 
circulação, restabelecida por meio da 
ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de alta 
qualidade, composta, a priori, por um conjunto de 
medidas e procedimentos técnicos para o suporte 
à vida de uma vítima, denominado Suporte Básico 
de Vida (SBV)(1).  

É indiscutível o impacto positivo da 
identificação precoce de uma PCR, acionamento 
do serviço médico de emergência e de uma RCP 
bem-sucedida, com SBV e desfibrilação, já que o 
comprometimento neuronal da vítima ocorre 
após dois minutos de PCR(2). Diante da 
importância do SBV, a American Heart Association 
(AHA) aborda a necessidade de investir no 
desenvolvimento de competência clínica dos 
profissionais de saúde para a RCP, na 
intencionalidade de torná-los aptos e seguros 
quanto à tomada de decisão, aprimorar o seu 
conhecimento teórico-prático e o equilíbrio 
emocional(3-4). 

O profissional enfermeiro possui um papel 
fundamental neste contexto, principalmente, por 
ocupar uma posição de liderança perante a sua 
equipe e pela proximidade com o paciente, o que 
permite uma observação mais atenta, quanto aos 
sinais de deterioração fisiológica que precede a 
PCR, sua atuação precoce e organização do 
atendimento, condição que lhe exige 
competência clínica para aplicar o SBV de forma 
eficaz(3). Neste estudo, considerou-se como 
competência clínica à enfermagem no SBV, um 
saber agir complexo, baseado na tríade: 
habilidades cognitivas (conhecimento), 
habilidades psicomotoras (prática) e habilidades 
afetivas (comportamento)(5), que possibilitam o 
atendimento eficaz baseado em um julgamento 
clínico sólido(6). 

A problemática existente, quanto ao 
desenvolvimento de competência clínica na 
enfermagem, especificamente para o SBV, está, 
principalmente, em como estruturá-la, mensurá-
la e avaliá-la, o que indica a necessidade de obter 
clareza sobre quais são as habilidades necessárias 
para um SBV de alta qualidade(7-11). No entanto a 
escassa exploração científica sobre o tema, 
somada à sua fundamentalidade, para o processo 
de ensino e aprendizagem em enfermagem e a 
segurança dos pacientes(12), instiga e justifica o 
aprofundamento científico neste âmbito. Este 

estudo apresentou como objetivo identificar as 
evidências científicas disponíveis na literatura 
sobre as habilidades necessárias ao 
desenvolvimento de competência clínica em SBV 
para enfermagem. 

 
MÉTODO 

Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura, realizada de março a agosto de 2020, 
em uma universidade pública do interior de São 
Paulo, Brasil, cujo desenvolvimento percorreu as 
seguintes etapas: identificação do tema e questão 
norteadora; busca e seleção dos estudos na 
literatura; categorização dos estudos; análise dos 
estudos selecionados e apresentação da 
revisão(13), adotando-se a recomendação 
PRISMA(14), configurada por um checklist de 27 
itens e um fluxograma de quatro etapas, que 
subsidiaram o rigor e qualidade metodológica 
desta revisão.  

Utilizou-se a estratégia Patient-
Intervention-Outcomes- PIO, uma variação da 
estratégia Patient-Intervention-Comparation-
Outcomes-PICO(15), para elaborar a questão de 
pesquisa. O acrônimo P (população) foi 
representado por estudantes de enfermagem e 
profissionais enfermeiros, o acrônimo I 
(intervenção) pela identificação das habilidades 
necessárias ao desenvolvimento de competência 
clínica para o SBV de vítimas adultas e o acrônimo 
O (desfecho) a realização de um SBV de alta 
qualidade. 

Desta forma, obteve-se a seguinte pergunta 
norteadora de pesquisa: Quais as evidências 
científicas disponíveis na literatura sobre as 
habilidades necessárias ao desenvolvimento de 
competência clínica no SBV para a enfermagem? 

Determinaram-se os seguintes critérios de 
inclusão: estudos primários, que respondessem à 
questão norteadora, sem delimitação de idioma, a 
partir de 2015, ano que contemplou atualizações 
substanciais, nas diretrizes da ressuscitação 
cardiopulmonar em adultos, como também 
estudos publicados em periódicos científicos e 
disponíveis eletronicamente. Revisões da 
literatura, estudos de caso, dissertações, teses, 
monografias, resumos publicados em anais de 
eventos, manuscritos que abordassem o processo 
de ensino e aprendizagem do SBV neonatal e 
pediátrico e para pessoas leigas foram excluídos. 

Realizou-se a busca dos estudos, em junho 
de 2020, nas bases de dados: National Library of 
Medicine (NLM), National Institutes of Health 
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(NIH), Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature (CINAHL), Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), Web of Science e SCOPUS.  

Na PubMed® e Scopus, determinaram-se 
descritores controlados, na língua inglesa, 
identificados no Medical Subjects Headings 
(MeSH): Nurses; “Students, Nursing”;   “ Clinical 
Competence”; “Cardiopulmonary Resuscitation”. 
Realizaram-se as estratégias: (Nurses OR Nurse OR 
“Personnel, Nursing” OR  “Nursing Personnel” OR 
“Registered Nurses” OR  “Nurse, Registered” OR 
“Nurses, Registered” OR  “Registered Nurse” AND 
“Students, Nursing” OR “Pupil Nurses” OR 
“Student, Nursing” OR  “Nurses, Pupil” OR “Nurse, 
Pupil” OR  “Pupil Nurse” OR “Nursing Student” OR 
“Nursing Students” AND “Clinical Competence” OR 
“Competency, Clinical” OR “Competence, Clinical” 
OR “Clinical Competency” OR “Clinical 
Competencies” OR “Competencies, Clinical” OR 
“Clinical Skill” OR “Skill, Clinical” OR  “Skills, 
Clinical” OR “Clinical Skills” AND 
“Cardiopulmonary Resuscitation” OR 
“Resuscitation, Cardiopulmonary” OR CPR OR 
“Cardio-Pulmonary Resuscitation” OR “Cardio 
Pulmonary Resuscitation” OR “Resuscitation, 
Cardio-Pulmonary” OR “Code Blue” OR “Mouth-to-
Mouth Resuscitation” OR “Mouth to Mouth 
Resuscitation” OR “Mouth-to-Mouth 
Resuscitations” OR “Resuscitation, Mouth-to-
Mouth” OR  “Resuscitations, Mouth-to-Mouth” OR 
“Basic Cardiac Life Support” OR  “Life Support, 
Basic Cardiac”). 

Na CINAHL, os descritores controlados 
foram identificados em Títulos, na língua inglesa: 
Nurse;   “ Students, Nursing”;   “ Clinical 
Competence”; “Resuscitation, Cardiopulmonary”. 
Procedeu-se à estratégia: (Nurse AND  “Students, 
Nursing” AND “Clinical Competence” OR “Nursing 
Skills” AND “Resuscitation, Cardiopulmonary”). 

Na Web of Science, adotaram-se os 
seguintes descritores, na língua inglesa: Nurses; 
“Students, Nursing”; “Clinical Competence”; 
“Resuscitation, Cardiopulmonary” e a estratégia 
utilizada foi: (Nurses AND “Students, Nursing” 
AND “Clinical Competence” AND “Resuscitation, 
Cardiopulmonary”). 

Na LILACS, os descritores controlados 
estavam presentes no Descritores de Ciências da 
Saúde (Decs), em inglês: Nurses;  “Students, 
Nursing”; “Clinical Competence”; “Resuscitation, 
Cardiopulmonary”, com a estratégia: Nurses AND 
“Students, Nursing” AND “Clinical Competence” 

AND  “Resuscitation, Cardiopulmonary”. Em 
português: “Enfermeiras e Enfermeiros”; 
“Estudantes de Enfermagem”; “Competência 
Clínica”; “Reanimação Cardiopulmonar”, com a 
estratégia: “Enfermeiras e Enfermeiros” AND 
“Estudantes de Enfermagem” AND Competência 
Clínica AND Reanimação Cardiopulmonar” e, em 
espanhol,: “Enfermeras y Enfermeros”; 
“Estudiantes de Enfermería”; "Competencia 
clínica"; "Reanimación cardiopulmonar", com a 
estratégia:  “Estudiantes de Enfermería” AND 
"Competencia clínica" AND "Reanimación 
cardiopulmonar". Utilizaram-se os operadores 
booleanos AND e OR, capazes de realizar as 
combinações pretendidas entre os descritores na 
busca, sendo AND uma combinação restritiva e 
OR uma combinação aditiva(15). 

Foram identificados 753 estudos, 
submetidos à primeira etapa de seleção por dois 
profissionais, de forma independente, pela leitura 
de títulos e resumos, por meio de um programa 
de revisão gratuito da web de versão única 
denominado Rayyan Qatar Computing Research 
Institute (Rayyan QCRI)(16), encontrado no link 
https://rayyan.qcri.org, que exporta os estudos 
identificados, em uma base de dados 
determinada e permite sua seleção rápida e 
organizada, com o devido cegamento do 
pesquisador auxiliar, o que garante a precisão 
metodológica deste processo(16). 

Apresentaram divergência entre a avaliação 
dos pesquisadores onze estudos, encaminhados a 
um terceiro, responsável por decidir sua inclusão 
ou a exclusão e, em seguida, realizou-se a leitura 
na íntegra, para definir a amostra final. Cabe 
ressaltar que procedeu-se a uma pesquisa 
manual, para analisar as listas de referências dos 
estudos, que compuseram a amostra da presente 
pesquisa, na intenção de identificar manuscritos 
que pudessem ser incluídos na seleção, no 
entanto nenhum outro estudo foi considerado 
elegível. Desta forma, extraíram-se as 
informações, utilizando-se um instrumento 
validado(17), que priorizou os seguintes critérios: 
autores; ano, origem do estudo; objetivo; tipo de 
estudo; amostra; resultados, conclusões, além da 
classificação do nível de evidência(18). 

Os achados foram analisados, por meio dos 
pressupostos da Análise Temática(19) cumprindo-
se três etapas: a pré-análise, configurada pela 
leitura flutuante das evidências e organização das 
informações convergentes, denominadas como 
unidades de registro; em seguida, a exploração do 
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material com o agrupamento minucioso das 
unidades de registro identificadas e tratamento 
dos dados, determinando-se as categorias.  

Em consonância com os aspectos éticos e 
legais da Resolução nº 466/2012(20), a pesquisa 
não foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa, por se tratar de uma revisão da 
literatura e não envolver seres humanos. Por fim, 
demonstrou-se a seleção dos estudos, seguindo 
as recomendações Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA)(14), conforme apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos estudos, elaborado a partir da recomendação Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Ribeirão Preto, São Paulo, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)(14) 
 

RESULTADOS  

Compuseram a amostra do presente estudo cinco pesquisas primárias, caracterizadas na Figura 2, a 
seguir. 

 
Figura 2 - Apresentação da caracterização dos estudos primários. Ribeirão Preto, São Paulo, 2020. 

Autor, ano e 
origem 

Objetivo do estudo e 
habilidades avaliadas 

Tipo de estudo, amostra e 
procedimento 

Principais resultados, conclusão e nível de 
evidência 

Roel S, Bjørk IT, 
2020. 
Noruega.(21) 

Comparar o 
desenvolvimento de 
competência clínica 
para RCP, em 
estudantes de 
enfermagem, por 
meio de mudança 
curricular para o 
ensino do SBV. 
Habilidades: cognitiva 
e psicomotoras. 

Estudo quase-experimental, 
realizado com dois grupos de 
estudantes de enfermagem.  O 
primeiro de 60 alunos realizou um 
treinamento de SBV tradicional e o 
segundo, de 82 alunos, participou 
de um treinamento de RCP baseado 
em simulação. A habilidade 
cognitiva foi avaliada por um 
questionário e as psicomotoras por 
um dispositivo de feedback para 
RCP. 

O Segundo grupo obteve uma pontuação na 
habilidade cognitiva maior que o outro. Quanto às 
habilidades psicomotoras, a média de 
compressão, medida em milímitros foi bastante 
semelhante em ambos os grupos (55 mm, no 
primeiro e 54,4 mm no segundo). Os alunos do 
segundo grupo obtiveram uma taxa média 
significativamente maior de compressões por 
minuto, porém posição incorreta das mãos. O 
novo treinamento para RCP é capaz de 
desenvolver competência clínica em estudantes.  
Nível de evidência 3. 

(Continua) 
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Figura 2 - Apresentação da caracterização dos estudos primários. Ribeirão Preto, São Paulo, 2020. 

Autor, ano e 
origem 

Objetivo do estudo e 
habilidades avaliadas 

Tipo de estudo, amostra e 
procedimento 

Principais resultados, conclusão e nível de 
evidência 

Moon H, Hyun 
HS, 2019. 
Coreia do 
Sul(22). 

Analisar se a 
aprendizagem da RCP, por 
meio da articulação da 
educação e-learning e 
presencial, é eficaz para 
melhorar conhecimento, 
atitude e autoeficácia de 
estudantes de 
enfermagem. 
Habilidades: cognitivas e 
afetivas (atitudes). 

Estudo experimental, 
randomizado, realizado com 
120 estudantes de 
enfermagem. O grupo 
intervenção (n=60) foi 
submetido à aprendizagem 
mista, e o grupo controle 
(n=60), a um treinamento 
presencial para RCP. Adotou-se 
um instrumento de 20 itens, 
para avaliar o conhecimento, 
um instrumento para avaliar 
atitudes e uma escala para 
autoeficácia. 

Os resultados indicaram que o grupo intervenção 
teve escores de conhecimento significativamente 
mais altos (intervenção: 16,40 ± 1,56, controle: 
6,46 ± 2, p <0,001) e atitude emocional 
(intervenção: 40,85 ± 8,01, controle: 36,05 ± 6,87, 
p = 0,002) sobre a RCP que o grupo controle. 
Concluiu-se que um programa misto, para o 
aprendizado da RCP, foi considerado eficaz para 
melhorar o conhecimento e as atitudes dos 
estudantes de enfermagem em relação à RCP. 
Nível de evidência 2. 

Munezero JBT, 
Atuhaire C, 
Groves S, 
Cumber SN, 
2018 
Uganda(23). 

Avaliar os conhecimentos 
e habilidades 
psicomotoras dos 
enfermeiros após 
treinamento em RCP. 
Habilidades: cognitivas e 
psicomotoras. 

Estudo quase experimental, 
realizado com 32 enfermeiros 
em um hospital. Para avaliar a 
habilidade cognitiva para RCP, 
utilizou-se um questionário de 
17 perguntas e, para verificar 
as habilidades psicomotoras, 
uma lista de verificação de 
habilidades. 

A pontuação média do conhecimento no pré-
teste foi de 53,8 pontos e, após, 82,5 pontos. 
Quanto às habilidades psicomotoras, antes da 
intervenção, obtiveram-se 46 pontos e, após, 
81,5. Houve melhora significante (p<0,001) no 
conhecimento sobre RCP (p=0,02) e nas 
habilidades psicomotoras. O estudo revelou 
melhora no conhecimento e nas habilidades. 
Nível de evidência 3. 

Tobase L, et al, 
2017 
Brasil(24). 

Descrever os resultados de 
aprendizagem de 
estudantes em 
enfermagem, após um 
curso de suporte à vida. 
Habilidades: cognitivas e 
psicomotoras. 

Estudo do tipo quase-
experimental, que utilizou um 
curso on-line de SBV para 62 
estudantes de enfermagem. 
Testes foram adotados para 
avaliar a habilidades cognitiva, 
e uma lista de verificação para 
as habilidades psicomotoras de 
RCP. 

Revelou-se um aumento significativo na 
habilidade cognitiva- pré-teste [(6,4 ± 1,61), pós-
teste (9,3 ± 0,82), p <0,001]. Os participantes 
realizaram uma simulação de RCP, que teve uma 
pontuação média ± DP de 9,1 ± 0,95. O curso foi 
um método eficaz para ensinar e aprender as 
principais habilidades de SBV. Nível de evidência 
3. 

MoslemiRad 
M, et al, 2019. 
Irãn(25). 

Determinar o efeito de 
estratégias de baseadas 
em evidências para a 
competência clínica para 
RCP. Hbilidades: cognitivas 
e psicomotoras. 

Estudo quase-experimental, 
realizado com 44 enfermeiros 
em um Hospital, divididos em 
dois grupos. O primeiro foi 
submetido a uma estratégia 
pedagógica, baseada em 
evidências, e o segundo a 
treinamento para RCP 
tradicional.  

A competência clínica do grupo de aprendizado, 
baseado em evidências, foi significativa para a 
RCP, implementação de vias aéreas artificiais, 
princípios de início e término da RCP (p <0,05). O 
ensino baseado em evidências para o SBV pode 
ser eficaz no desenvolvimento de competência 
clínica. Nível de evidência 3. 

Fonte: Dos autores (2020). 
 

A amostra selecionada data de 2017 a 
2020, caracterizada. na maioria, por estudos 
internacionais(21-23,25), do tipo quase-
experimental(21,23-25), com nível de evidência 3. 
Elaboraram-se duas categorias: (1) habilidades 
cognitivas e psicomotoras pertinentes ao SBV e 
(2) habilidades afetivas pertinentes ao SBV. 

A primeira categoria abordou as 
habilidades cognitivas e psicomotoras para o SBV, 
a partir do domínio dos seguintes critérios: definir 
PCR(23), causas da PCR(23), sinais e sintomas de 
uma vítima em PCR(23,25), definição de SBV(23,25), 

ações que compõem o atendimento no SBV(23,25), 
Elos da Cadeia de Sobrevivência(25), identificação 
da responsividade da vítima(22,25), disposição do 
socorrista ao lado ou próximo ao ombro da 
vítima(25), identificação da respiração e 
movimentos ventilatório no toráx(22,24-25), 
verificação do pulso carotídeo(24-25), comunicação 
do serviço médico de emergência(24-25), exposição 
do tórax da vítima(24), realização da sobreposição 
das mãos(25), disposição da região hipotenar da 
mão no centro do tórax da vítima(25), disposição 
dos ombros a 90° com o tórax da vítima(25), 
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número de compressões torácicas externas por 
minuto(23-25), frequência/velocidade das 
compressões torácicas externas por minuto(23-24), 
profundidade das compressões torácicas externas 
por minuto(23-24), posicionamento correto das 
mãos no tórax da vítima para compressão torácica 
externa(23-24), descompressão e permissão do 
retorno do tórax da vítima durante as 
compressões torácicas externas(24-25), não flexão 
dos braços durante compressões torácicas(25), 
realização da movimentação do tronco para 
aplicação da força nas compressões(25), realização 
das compressões sem interrompê-la(25), tempo de 
troca para que outro socorrista continue as 
compressões(25), momento de interromper as 
compressões(25), manuseio do desfibrilador 
externo automático(21,24), ritmos cardíacos 
passíveis de choque(25). 

A categoria referente às habilidades 
afetivas pertinentes ao SBV destacou o domínio 
de três atitudes: (1) atitude emocional: referindo-
se aos sentimentos de alguém sobre realizar o 
SBV para um paciente com parada cardíaca 
(ansiedade, satisfação)(22); (2) atitude 
comportamental, que incluiu tentar fazer o 
melhor e o mais adequado para realizar a RCP, 
quando testemunhar um paciente em PCR 
(autoeficácia, confiança)(22); e (3) atitude 
cognitiva, saber que a execução da RCP imediata é 
importante para o resultado favorável de um 
paciente em PCR(22). 

As evidências identificadas permitiram, 
também, sintetizar cinco estratégias de ensino e 
aprendizagem, para desenvolver as habilidades 
cognitivas, psicomotoras e afetivas, para o SBV, a 
saber: (1) Programa de Educação em RCP:  
caracterizado por um processo de ensino e 
aprendizagem do SBV, durante três anos do curso 
de graduação em enfermagem. No primeiro ano, 
desenvolveram-se cinco palestras, que incluíram 
primeiros socorros básicos e obstrução das vias 
aéreas por corpo estranho, associada ao 
treinamento no centro de simulação com um 
instrutor. No segundo ano, aulas ministradas por 
instrutor com cenários de simulação sobre RCP e, 
no terceiro ano, simulação em um ambiente 
hospitalar de um acidente com posterior PCR(21).  

(2) Programa educacional de aprendizado 
combinado para RCP, composto por quatro 
sessões: na primeira sessão, aula expositiva e 
palestras; na segunda sessão, adoção de 
videoaula sobre RCP, abordando definição de 
RCP; processo de RCP, princípios básicos de RCP 

com compressão torácica e uso de desfibrilador. 
Na terceira sessão, um vídeo intitulado curso 
básico ao programa de educação em RCP padrão, 
com informações sobre PCR, casos de RCP com 
sucesso, processo de compressão torácica, casos 
de RCP em que ninguém estava disponível para 
ajudar, uso do desfibrilador automático, 
fornecimento de ventilações de resgate e, na 
quarta sessão, palestra e leitura/estudo de 
apostila com conhecimentos para RCP(22). 

(3) Treinamento de RCP de quatro horas, 
com aplicação de pré e pós-teste: primeiramente 
ocorreu a análise das habilidades cognitivas sobre 
RCP e logo após, o treinamento de SBV de três 
horas, com manequim que simulava as 
características da fisiologia e anatomia de um 
adulto médio. Utilizaram-se dois instrumentos, o 
primeiro, consistia em 17 questões de múltipla 
escolha sobre PCR e RCP, abordando definição, 
causas, sinais e sintomas, complicações e ações 
para prevenir morte súbita. O segundo 
instrumento envolveu um teste de habilidades 
psicomotoras de 15 pontos, ajustado para avaliar 
as habilidades em RCP(23). 

(4) Curso de SBV autoinstrucional on-line de 
20 horas, com um modelo de design instrucional 
denominado ADDIE (Análise, Design, 
Desenvolvimento, Implementação, Avaliação) e 
implementado por meio da plataforma Moodle: 
todos os alunos recebem login e senha para 
acesso ao ambiente virtual e foram 
supervisionados por oito enfermeiros, 
especialistas em educação a distância e 
emergência. Aplica-se, após, a simulação clínica 
para avaliar as habilidades psicomotoras dos 
alunos. Aplicaram-se as etapas de SBV exigidas em 
pares, por 2 minutos, usando um desfibrilador 
externo automático e um simulador de manequim 
com dispositivos de feedback de RCP, troca de 
papéis para verificação de habilidades em todos 
os procedimentos necessários(24). 

(5) Workshop baseado em evidências: 
incluiu duas oficinas de pesquisa de quatro 
sessões consecutivas (totalizando 8 horas), 
seguido por duas oficinas com base em evidências 
de atendimento de RCP (totalizando 8 horas). O 
conteúdo abrangeu uma introdução da 
enfermagem, baseada em evidências, abordando 
como definir uma questão clínica, como usar 
fontes de informação e criticar os artigos. Após, 
implementaram-se as oficinas sobre RCP, com 
enfoque no cuidado baseado em evidências e 
suas etapas para RCP correta. Durante dois 
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meses, o aprendizado foi acompanhando e, logo 
após, avaliou-se a competência clínica, por meio 
de uma lista de verificação clínica(25).  

 
DISCUSSÃO 

As evidências científicas sobre as 
habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas 
para o SBV foram apresentadas por estudos atuais 
e metodologicamente bem delineados, no 
entanto compõem uma escassa amostra que 
evidencia a necessidade de aprofundamento 
científico neste âmbito(24-25). 

Este estudo confere ineditismo à ciência da 
enfermagem e ressuscitação cardiopulmonar por 
apresentar um arcabouço de conhecimento, 
baseado em evidências científicas confiáveis, que 
sintetiza e organiza quais são as habilidades 
cognitivas, psicomotoras e afetivas necessárias, a 
fim de desenvolver a  competência clínica para o 
SBV, mas, sobretudo, por identificar que as 
habilidades cognitivas (conhecimento) e 
psicomotoras (habilidades práticas) são mais 
valorizadas pelas pesquisas científicas, em 
detrimento às habilidades afetivas 
(comportamento e atitudes); e delimitar com 
precisão, os três aspectos da habilidade afetiva, 
necessários para aperfeiçoar o comportamento 
do enfermeiro quanto à PCR.  Ainda, por explorar 
cinco possibilidades pedagógicas para o processo 
de ensino e aprendizagem do SBV, apontou 
alternativas instrucionais que propiciam o 
desenvolvimento das habilidades citadas.  

É importante compreender que difundir 
este conhecimento é fundamental, para que 
cresça o número de estudantes e profissionais 
capazes de realizar um SBV de alta qualidade e, 
independente da estratégia educativa adotada, 
para que seja considerada apropriada, é 
necessário que tenha como base os protocolos 
atualizados do SBV, estabelecidos pelas diretrizes 
da American Heart Association(4,21). 

Diante dos resultados, notou-se que a 
categoria referente às habilidades cognitivas e 
psicomotoras, para o SBV(22-24), sobrepõem o 
aprofundamento científico das habilidades 
afetivas (atitudes/comportamento)(23) que se 
pode justificar pela dificuldade existente para 
avaliar, de maneira ampla, o desenvolvimento da 
competência clínica para o SBV, pela escassez de 
instrumentos validados, capazes de abranger a 
tríade das habilidades cognitivas, psicomotoras e 
afetivas, visto que a maioria dos constructos 

concentram-se, apenas, na avaliação das 
habilidades cognitivas e psicomotoras(5). 

Nesta perspectiva, uma pesquisa 
experimental, realizada com estudantes de um 
curso de graduação em enfermagem na Coreia do 
Sul, comparou estratégias de ensino para o SBV e 
sua eficácia no desenvolvimento das três 
habilidades: cognitiva, psicomotora e afetivas e 
identificou as principais atitudes dos enfermeiros, 
durante o SBV, caracterizando-as em atitude 
emocional, que aborda os sentimentos gerados 
pelo profissional ou estudante, durante o SBV, 
como ansiedade e satisfação; a atitude 
comportamental, que incluiu iniciativa, liderança, 
motivação e autoeficácia; e a atitude cognitiva, a 
consciência de suas responsabilidades quanto ao 
atendimento(23). 

Na atualidade, recomenda-se adotar a 
simulação clínica, como estratégia pedagógica, 
para possibilitar o desenvolvimento de 
competência clínica para o SBV, visto a sua 
eficiência para intensificar o processo de ensino e 
aprendizagem em urgência e emergência e por 
oferecer condições apropriadas, para viabilizar a 
avaliação não somente das habilidades cognitivas 
e psicomotoras, como também das afetivas, neste 
contexto(1-4). 

Por fim, considera-se que o 
desenvolvimento de competência clínica, para 
uma determinada área na enfermagem, depende 
da articulação de diversos critérios, relativos às 
habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas e 
que, para a completude deste perfil, é essencial 
elaborar estudos que se proponham explorar e 
avaliar essas habilidades de forma ampla e 
consistente(5-6).  

A principal limitação deste estudo foi a 
escassa amostra de artigos científicos que 
abordam o desenvolvimento e avaliação das 
habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas 
para o SBV, fator que dificulta a comparação e 
discussão deste cenário, mas não interfere na 
qualidade da exposição dos achados e sua 
compreensão.  

Com base nos resultados desta revisão, é 
possível agregar evidências capazes de 
fundamentar o desenvolvimento de competência 
clínica para o SBV em enfermagem, esclarecendo 
a tríade de habilidades que suporta essa condição 
e apontar, como implicação futura, a elaboração 
de manuscritos científicos bem delineados, que se 
comprometam avaliar as três habilidades e 
valorizar as atitudes no que diz respeito ao SBV. 
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CONCLUSÃO 

Identificaram-se cinco estudos que 
abordaram as habilidades necessárias para o SBV, 
a partir dos quais obtiveram-se duas categorias, 
as habilidades cognitivas e psicomotoras para o 
SBV, caracterizadas pelas ações referentes ao 
atendimento de uma PCR, por meio do SBV, e as 
habilidades afetivas, que abrangem a atitude 
emocional, comportamental e cognitiva para o 
SBV. 

Sintetizaram-se as principais estratégias 
educacionais, para desenvolver habilidades 
cognitivas, psicomotoras e afetivas para o SBV; o 
Programa de Educação em RCP, Programa 
educacional de aprendizado combinado para RCP, 
Treinamento de RCP de quatro horas, Curso de 
SBV autoinstrucional on-line e Workshop baseado 
em evidências. 

Este estudo contribui com a pesquisa, 
ensino e assistência em enfermagem, por 
evidenciar a tríade de habilidades necessárias, 
para desenvolver competência clínica para o SBV, 
apontar as três vertentes que compõem as 
habilidades afetivas, as quais se configuram como 
uma lacuna científica, passível de ser explorada, 
principalmente por estudos metodológicos que 
proponham desenvolver e validar instrumentos 
capazes de avaliar atitudes e comportamento, 
durante o SBV, no âmbito da enfermagem, e 
estudos clínicos experimentais, que analisem a 
eficácia de estratégias pedagógicas para 
desenvolver competência clínica no SBV e, ainda, 
por descrever possibilidades pedagógicas que 
sustentam o processo de ensino e aprendizagem 
deste tema.  
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2.3 ARTIGO INTITULADO: “MÉTODOS E TÉCNICAS DE DEBRIEFING UTILIZADOS 

EM SIMULAÇÃO NA ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA” 

 

Artigo sobre os principais métodos e técnicas de debriefing e suas diferenças 

conceituais, utilizados em simulação clínica na enfermagem, realizado por meio de 

uma revisão integrativa de literatura. 

O artigo foi desenvolvido visando sintetizar e compreender os métodos e as 

técnicas de debriefing adotados para o processo de ensino e aprendizagem em 

enfermagem e esclarecer as terminologias identificadas nesse contexto. Partindo do 

pressuposto de que uma tese de Doutorado requer ineditismo e tendo em vista que o 

co-debriefing não foi apontado como usual na simulação clínica em enfermagem, mas 

sobretudo perante seus benefícios, descritos na literatura científica, optou-se, na 

presente pesquisa, por valorizar o processo analítico de discussão/reflexão realizado 

com mais de um facilitador, para avaliar se, no âmbito da enfermagem, também é 

possível se apropriar de seus resultados positivos de aprendizagem. Publicado na 

Revista Gaúcha de Enfermagem (RGE) em 2020. 
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RESUMO
Objetivo: Identificar na literatura métodos e técnicas de debriefing utilizados no processo de ensino e aprendizagem na simulação 
em enfermagem. 
Métodos: Revisão integrativa, nas bases de dados PubMed/MEDLINE®, LILACS, Scopus e CINAHL®, com os descritores “enfermagem”, 
“educação em enfermagem”, respectivos termos em inglês e espanhol e a palavra chave “debriefing” Incluíram-se 12 estudos 
primários, nos idiomas português, inglês e espanhol, de janeiro de 2008 a dezembro de 2018. Utilizou-se análise qualitativa para 
categorização dos domínios. 
Resultados: Identificaram-se os métodos de debriefing Meaningful Learning; based on principles of transfer of learning; model of 
clinical reasoning, interprofissional, com bom julgamento e estruturado, e técnicas self-debriefing; oral; Eye-Tracking; videoassistido e 
written debriefing.
Conclusões: Sobressaíram-se o método estruturado e a técnica oral com vídeo. Um método não foi superior ao outro, mas eficaz 
para determinada proposta. Não foram encontrados estudos nacionais. Sugere-se, pesquisas sobre a eficácia dos métodos e técnicas 
debriefing na enfermagem. 
Palavras-chave: Enfermagem. Educação em enfermagem. Debriefing. Tecnologia educacional. Simulação.

ABSTRACT
Objective: To identify in the literature methods and techniques of debriefing used in teaching and learning in nursing simulation.
Methods: Integrative review of PubMed/MEDLINE®, LILACS, Scopus and CINAHL® databases, with the descriptors “nursing”, “nursing 
education”, respective terms in English and Spanish, and the keyword “debriefing”. Twelve primary studies, in Portuguese, English and 
Spanish, from January 2008 to December 2018 were included. Qualitative analysis was used to categorize the domains.
Results: The identified meaningful learning methods were based on principles of transfer of learning; model of clinical reasoning, 
interprofessional, with good judgment and structured and self-debriefing techniques, oral, eye-tracking, video-assisted and written 
debriefing.
Conclusions: The structured method and the oral technique with video were outstanding. One method was not superior to the other 
but effective for a particular proposal. No national studies have been found. Research should be conducted on the effectiveness of 
nursing debriefing methods and techniques. 
Keywords: Nursing. Education, nursing. Debriefing. Educational technology. Simulation.

RESUMEN
Objetivo: Identificar en la literatura los métodos y técnicas de análisis utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 
simulación de enfermería.
Métodos: Revisión integradora en las bases de datos PubMed/MEDLINE®, LILACS, Scopus y CINAHL®, con los descriptores “enfermería”, 
“educación de enfermería”, términos respectivos en inglés y español y la palabra clave “interrogatorio”. 12 estudios primarios en 
portugués, inglés y español, desde enero de 2008 hasta diciembre de 2018. Se utilizó el análisis cualitativo para clasificar los dominios.
Resultados: Se identificaron los métodos de análisis significativo de información; Basado en principios de transferencia de 
aprendizaje; modelo de razonamiento clínico, interprofesional, bien juzgado y estructurado, y técnicas de autoinforme; oral 
Seguimiento de los ojos; Video asistido y redacción de informes.
Conclusiones: Se destaca el método estructurado y la técnica oral con video. Un método no era superior a otro, pero era efectivo para 
una propuesta dada. No se encontraron estudios nacionales. Se sugiere, investigación sobre la efectividad de los métodos y técnicas 
de interrogatorio en enfermería. 
Palabras clave: Enfermería. Educación en enfermería. Interrogatorio. Tecnología educacional. Simulación.
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� INTRODUÇÃO

A crescente complexidade dos sistemas de saúde, as-
sociada à maior conscientização dos direitos dos usuários, 
provocou a exigência de enfermeiros capazes de se adapta-
rem a esse novo cenário(1). A formação inicial e continuada 
em enfermagem, utilizando a simulação como estratégia 
auxiliar ao processo de ensino-aprendizagem, é considerada, 
na atualidade, um dos melhores recursos para o aperfei-
çoamento da habilidade de reflexão, raciocínio clínico e 
desenvolvimento de competência(2). 

A simulação é uma estratégia de ensino e aprendizagem 
ativa, em que há aplicação de cenários que imitam situa-
ções da vida real, e propiciam participação ativa e prática 
reflexiva dos participantes, composta por três fases, a saber: 
preparação, participação e debriefing(2–4).

A fase de preparação é dividida em pré-simulação, que 
aborda o oferecimento de materiais didáticos para ensino 
do tema proposto, e em pré-briefing ou briefing, fase introdu-
tória, que antecede a cena e expõe os aspectos pertinentes 
à simulação, para orientação dos participantes(4). A fase de 
participação, também denominada “cenário”, é o momento 
de desenvolvimento da vivência de forma prática(4). Já o 
debriefing é um processo analítico de reflexão, realizado 
após ou durante o cenário de simulação, que propicia o 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes 
nos envolvidos(5–8). A prática do debriefing é considerada 
responsável por cerca de 80% da aprendizagem adquirida 
pelos participantes em uma simulação, refletindo valor ines-
timável para a educação(9). 

Uma variedade de termos é identificada na literatura 
para descrever os elementos do debriefing, incluindo mé-
todo, modelo, processo, fases, seções, partes, componen-
tes, etapas, técnicas, estratégias, estilos, tipos, abordagens, 
características e considerações. Esses termos são utilizados 
de forma intercambiável, o que dificulta a determinação de 
uma linguagem precisa, que clarifique o que se pretende 
estudar(10). Desta forma, na intencionalidade de padronizar 
a terminologia e eliminar possíveis confusões conceituais, o 
termo “método” é utilizado aqui para denominar a estrutura 
de debriefing a ser adotada, e a palavra “técnica” significa a 
forma como o debriefing é viabilizado(10).

Mais de 30 métodos e 10 técnicas de debriefing surgiram 
na última década. Porém, ainda há escassez de estudos bem 
delineados, voltados para o desenvolvimento da compe-
tência da enfermagem por meio deste processo, fato que 
contribui diretamente para a lacuna de conhecimento exis-
tente sobre o método e a técnica de debriefing mais efetivos 
para este propósito(1,10–13). Para garantir o desenvolvimento 
de competência por meio da simulação na enfermagem, 

com rigor e excelência, é imperativo que o profissional res-
ponsável pela realização do debriefing tenha consistência 
e embasamento científico para a escolha e a condução 
do método e da técnica a serem empregados(11–14). Diante 
do exposto, considera-se fundamental fomentar a discus-
são sobre os métodos e as técnicas de debriefing utilizados 
para a simulação na enfermagem. Desta forma, o objetivo 
desta revisão integrativa é identificar na literatura métodos 
e técnicas de debriefing utilizados no processo de ensino e 
aprendizagem na simulação em enfermagem. 

�MÉTODOS 

Trata-se de revisão integrativa de literatura, no âmbito da 
simulação em enfermagem, sobre métodos e técnicas de de-
briefing empregados no processo de ensino e aprendizagem. 

Seguiram-se as seguintes etapas: seleção da questão da 
revisão, definição da amostragem, definição das característi-
cas da pesquisa primária, análise dos achados, interpretação 
dos resultados e reprodução da revisão(15).

As buscas foram realizadas de maio a julho de 2018, 
utilizando-se a estratégia PICO (acrônimo de patient, inter-
vention, comparison, outcomes)(16), para descrever os seguintes 
elementos: “P” referiu-se aos estudantes e profissionais de 
enfermagem; “I” à aplicação de métodos e técnicas de debrie-
fing; “C” não se aplicou na presente revisão; e “O” à educação 
em enfermagem. Desta forma, estruturou-se a questão: Quais 
as evidências científicas disponíveis na literatura quanto aos 
métodos e às técnicas de debriefing capazes de viabilizar o 
processo de educação em enfermagem? Empregaram-se 
as seguintes bases de dados: PubMed/MEDLINE®, Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Scopus e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litera-
ture (CINAHL). Foram utilizados descritores e palavras-chave 
para realizar a busca dos estudos. Os descritores presentes nos 
Descritores de Ciências da Saúde (DeCS) foram “enfermagem” 
e “educação em enfermagem”, além de seus equivalentes 
no idioma inglês no Medical Subjects Headings (MESH). O 
termo “debriefing” foi utilizado como palavra-chave, para 
maior especificidade sobre o tema durante a busca. Para 
realizar, a busca nas bases de dados selecionadas, dois pes-
quisadores independentes, simultaneamente, procederam 
à coleta, empregando a mesma combinação de termos. O 
quadro 1 descreve as estratégias de busca utilizadas nas 
bases de dados.

Foram incluídos estudos primários que respondessem 
à questão quanto aos métodos e técnicas de debriefing, 
capazes de viabilizar o processo de educação na enferma-
gem, publicados no período de janeiro de 2008 a dezem-
bro 2018 − recorte temporal justificado pela ênfase nas 
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práticas pedagógicas transformadoras, dispostas nas Diretri-
zes Curriculares Nacionais compreendidas neste período(17). 
Consideraram-se artigos publicados nos idiomas português, 
inglês e espanhol, em periódicos científicos e disponíveis 
eletronicamente. Revisões da literatura, editoriais, resenhas, 
relatos de experiências, estudos de caso, reflexões teóricas, 
dissertações, teses, monografias e resumos publicados em 
anais de eventos foram excluídos. 

Utilizou-se o instrumento proposto por Ursi e Galvão(18) 
para coleta de dados, apresentando os seguintes tópicos: 
identificação do artigo (título, número do estudo, autores, 
nível de evidência, local e ano da publicação), delineamen-
to metodológico, e informações sobre os métodos e as 
técnicas de debriefing apresentados. Para classificar o Nível 
de Evidência dos estudos, considerou-se a proposta de Me-
lnyk et al.(19). A avaliação dos estudos foi realizada por dois 
revisores de forma independente, e os discordantes foram 
encaminhados para um terceiro revisor, expert na área, para 
comum acordo. O gerenciador de referências bibliográfi-
cas EndNote Basic, foi utilizado para organizar os registros 
encontrados nas buscas(20). Para apresentar o percurso de 
seleção dos estudos, utilizou-se o fluxograma proposto 
nas recomendações Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)(21) (Figura 1).

Na análise descritiva, foram realizadas a leitura dos artigos 
na íntegra e a categorização dos achados em dois domínios: 
métodos debriefing, abordando os modelos estruturais utili-
zados na enfermagem, e técnicas de debriefing, com enfoque 
nas estratégias que viabilizam o processo. A maior quanti-
dade de estudos foi identificada na base de dados PubMed, 
configurando 479 artigos, seguida pela base Scopus, que 
destacou 401 estudos. Já na base CINAHL foram encontrados 
312 artigos, na LILACS 6 e na Web of Science 5 artigos. 
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Figura 1 – Fluxograma do processo de identificação, seleção 
e inclusão dos estudos, elaborado a partir da recomendação 
PRISMA 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018, baseado em Moher et al.(21)

Base de dados Estratégia

PubMed/MEDLINE® Debriefing AND (Nursing OR Nursings) AND (“Education, Nursing” OR “Nursing Education” OR 
“Educations, Nursing” OR “Nursing Educations”)

SCOPUS Debriefing AND (Nursing OR Nursings) AND “Education, Nursing” OR “Nursing Education” OR 
“Educations, Nursing” OR “Nursing Educations”

CINAHL Debriefing AND Nursing AND “Education, Nursing”

LILACS Debriefing AND (Nursing OR Enfermagem OR Enfermería) AND (“Education, Nursing” OR 
“Educação em Enfermagem” OR “Educación, Enfermería”)

Web of Science Debriefing AND (Nursing OR Nursings) AND (“Education, Nursing” OR “Nursing Education” OR 
“Educations, Nursing” OR “Nursing Educations”)

Quadro 1 – Estratégias de busca utilizadas nas bases de dados selecionadas para o estudo
Fonte: Autores.
CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; LILACS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde.
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�RESULTADOS

Foram elegíveis para a amostra final desta revisão 13 
estudos primários. Os quadros 2 a 4 evidenciam os autores 

dos estudos incluídos na revisão, país de origem do estudo, 
classificação do nível de evidência, delineamento dos estu-
dos, métodos e técnicas de debriefing utilizados na simulação 
em enfermagem e seus autores precursores.

Autores País Nível de Evidência

Kang et al.(1) Coreia do Sul III

Reed(12) Estados Unidos II

Dreifuerst(22) Estados Unidos III

Johnston et al.(23) Austrália II

Kuiper et al.(24) Estados Unidos VI

Poore et al.(25) Estados Unidos VI

Reierson et al.(26) Noruega V

Mariani et al.(27) Estados Unidos V

Mariani et al.(28) Estados Unidos III

Grant et al.(29) Estados Unidos II

Ha(30) Coreia do Sul VI

Henneman et al.(31) Estados Unidos II

Maestre et al.(32) Espanha V

Quadro 2 – Estudos selecionados, país de origem e classificação do Nível de Evidência
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Autores Delineamento Método de debriefing e precursores

Johnston et al.(23) Estudo piloto, clínico randomizado, controlado 
com abordagem mista, que testou debriefing 
utilizando os princípios da teoria de transferên-
cia de aprendizagem

Debriefing based on principles of transfer 
of learning
Precursor: Salomon et al.(34)

Kuiper et al.(24) Estudo descritivo, que relatou experiência com 
estudantes de enfermagem, comparando sua 
habilidade de desenvolvimento de raciocínio 
clínico subsidiado pelo debriefing

Debriefing com uso do OPT model of 
clinical reasoning
Precursor: Kuiper et al.(24)

Poore et al.(25) Estudo metodológico, de validação e aplicação 
de ferramenta para o debriefing

Debriefing interprofissional
(DIPRR)
Precursor: Poore et al.(25)

Reierson et al. (26) Estudo qualitativo exploratório, realizado com 
estudantes de enfermagem, com realização de 
debriefing oral tradicional e debriefing estrutura-
do associado à gravação de vídeo

Debriefing estruturado
Precursores: Fanning et al.(35) e Phrampus 
et al.(36)

Mariani et al.(27) Estudo piloto, qualitativo descritivo, sobre o 
debriefing estruturado

Debriefing estruturado
Precursores: Fanning et al.(35), 
Phrampus et al.(36)

Quadro 3 – Delineamentos e método debriefing identificados nos artigos, com seus respectivos autores precursores 
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Autores Delineamento Método de debriefing e precursores

Mariani et al.(28) Estudo de método misto, quase-experimental 
com debriefing estruturado

Debriefing estruturado
Precursores: Fanning et al.(35) e 
Phrampus et al.(36)

Maestre e Rudolph(32) Estudo descritivo, com abordagem qualita-
tiva, sobre os princípios do debriefing com 
bom julgamento

Debriefing com bom julgamento
Precursor: Maestre et al.(32)

Dreifuerst(33) Estudo quase-experimental, com aplicação de 
pré-teste e pós-teste para investigar o desen-
volvimento de raciocínio clínico em estudantes 
por meio do debriefing

Debriefing for Meaningful Learning©
Precursor: Dreifuerst(33)

Quadro 3 – Cont. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
OPT: Outcome Present State-Test Model. DIPRR: Debriefing Interprofessionally: Recognition & Reflection. 

Autores Delineamento Técnicas de debriefing e precursores

Kang et al.(1) Estudo quase-experimental que compa-
rou técnicas de debriefing

Técnica de auto-debriefing (self-debriefing)
Autor desconhecido
Técnica de debriefing oral sozinho
Precursor: Fanning et al.(35)

Reed(12) Estudo experimental que comparou as 
experiências de estudantes aplicando 
três técnicas de debriefing

Técnica de debriefing oral sozinho
Precursor: Fanning et al.(35)

Técnica de debriefing oral associada ao written debriefing 
com registro em um blog ou debriefing colaborativo
Precursor: Petranek(37)

Técnica de debriefing oral associada ao written debriefing 
com registro em diário ou journaling
Precursor: Petranek(37)

Grant et al.(29) Estudo baseado na metodologia Q, que 
integrou métodos quantitativos e quali-
tativos para identificar a percepção em 
relação à técnica de debriefing aplicada

Técnica de debriefing videoassistido
Precursor: Grant et al.(29)

Levett-Jones et al.(38)

Ha(30) Estudo quase-experimental, que compa-
rou a técnica de debriefing oral associada 
ao vídeo com debriefing oral sozinho

Técnica de debriefing oral sozinho
Precursor: Fanning et al.(35)

Técnica de debriefing videoassistido
Precursor: Grant et al.(29)

Henneman 
et al.(31)

Estudo experimental com aplicação de 
pré e pós-teste para comparar a eficácia 
de três técnicas de debriefing e determi-
nar a mais eficaz

Técnicas de debriefing oral sozinho
Precursor: Fanning et al.(35)

Técnica de debriefing Eye-Tracking sozinho
Precursor: Fisher et al.(39)

Técnica de debriefing oral combinado ao Eye-Tracking
Precursor: Fisher et al.(39)

Quadro 4 – Delineamentos e técnicas de debriefing identificados nos artigos, com seus respectivos precursores
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
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�DISCUSSÃO

O reduzido número de estudos que compuseram esta 
revisão pode revelar a incipiente exploração dos métodos e 
técnicas de debriefing mais adequados para a simulação em 
enfermagem. Identificaram-se principalmente os seguintes 
métodos; debriefing Meaningful Learning; debriefing based on 
principles of transfer of learning; debriefing model of clinical 
reasoning; debriefing interprofissional, debriefing com bom 
julgamento e debriefing estruturado.

O debriefing Meaningful Learning usa o “questionamento 
Socrático”, o professor não dá respostas diretas às perguntas 
dos alunos, mas retorna uma série de questionamentos para 
que o próprio aluno chegue a melhor resposta, ocasionando 
reflexão sobre a prática clínica(33).

A capacidade de generalizar as habilidades aprendidas, 
projetando-as em vivencias reais é abordada pelo método 
de debriefing chamado de debriefing based on principles of 
transfer of learning, em que o aprendiz usa vivências do 
passado ou situações futuras para tornar significativas as 
cenas propostas na simulação(23).

O método de debriefing “model of clinical reasoning” (OPT), 
promove a reflexão dos alunos por meio da comparação do 
estado clínico atual do paciente e o estado clínico deseja-
do, com foco na identificação e avaliação de diagnósticos 
de enfermagem(24).

Para abordar o trabalho em equipe, a enfermagem uti-
liza o método de debriefing denominado “debriefing inter-
profissional”, configurando-se em um modelo que valoriza 
conhecimentos, habilidades e atitudes em um contexto 
multiprofissional de trabalho e a competência de colabo-
ração(25). Já, o método de debriefing com bom julgamento 
especifica um processo de reflexão que auxilia os alunos a 
resolverem dilemas clínicos e comportamentais levantados 
pela simulação por meio de autorreflexão e a mudança 
de comportamento(33).

Notou-se, porém, que o método de debriefing estruturado 
é comumente utilizado no processo de ensino e aprendiza-
gem na enfermagem, e identifica-se dois estilos principais 
de reflexão estruturada: estruturas trifásicas, compostas por 
debriefing dividido em três fases distintas; e as estruturas 
multifásicas, compostas por mais de três fases para reflexão(40). 

As estruturas de debriefing trifásicas são mais comuns 
do que as multifásicas na enfermagem(40), corroborando 
os achados da presente revisão, que também apresentam 
modelos trifásicos de debriefing. O modelo trifásico de de-
briefing estruturado mais utilizado foi desenvolvido por Ru-
dolph et al., caracterizado pelas etapas de reação, análise 
e síntese(8,40), evidenciadas nesta revisão. Neste modelo de 

debriefing estruturado, a fase de reação, permite a liberação 
de emoções e tensões dos participantes, a fase de análise 
aborda a exposição dos acontecimentos, a discussão e a 
articulação com a literatura, e a síntese, consiste na revisão 
das lições aprendidas e exposição dos objetivos, aspectos 
positivos e pontos de melhorias(3,38,41).

Liberar e tranquilizar as emoções durante a fase de rea-
ção é fundamental para o aprendizado na simulação, visto 
que este processo ocasiona ansiedade e estresse em seus 
participantes, afetando o raciocínio(42). 

As fases de análise e síntese, por sua vez, promovem a 
reflexão, que é um aspecto crucial na aprendizagem, pois 
modifica comportamentos, a partir dos conhecimentos 
adquiridos e da interpretação de situações vivenciadas(43). 
Estudos têm identificado que estudantes de enfermagem 
que participam do debriefing estruturado e sintetizam to-
dos os componentes de uma experiência simulada em um 
contexto significativo para eles(2,26) têm maior facilidade para 
reflexões mais assertivas e abrangentes(24), desenvolvem o 
pensamento crítico e a capacidade de integrar novas infor-
mações, e melhoram a habilidade de julgamento clínico(26). 
Na atualidade, é crescente o corpo de evidências avaliando 
métodos de debriefing, porém, a escolha de um determinado 
método geralmente ocorre baseado na preferência pessoal 
do facilitador, desconsiderando, muitas vezes, o contexto e 
os objetivos(4). Independente do estilo de debriefing adotado, 
uma sessão de reflexão organizada em fases, com objetivos 
de aprendizagem claros e precisos, configura tarefa extrema-
mente difícil para o professor mediador, pelo desafio de lidar 
com o inesperado, converter dificuldades em realizações e 
alcançar o aprendizado significativo(44–45).

Como o contexto e os objetivos da simulação são diver-
sos, o valor educacional e o impacto do debriefing dependem 
desta intencionalidade, e métodos específicos podem ser 
úteis, conforme a situação proposta − o que pode indicar 
que um método não é superior ao outro, mas mais eficaz 
para atingir determinada meta(46).

Quanto à exploração da categoria sobre as técnicas de 
debriefing mais comuns para a simulação na enfermagem, 
identificaram-se as técnicas denominadas self-debriefing; 
debriefing Eye-Tracking; written debriefing; debriefing oral e 
técnica de debriefing videoassistida. 

A técnica de self-debriefing é aquela em que os partici-
pantes realizam o debriefing sem o auxílio de um facilitador 
ou instrutor(35), de utilização mais simples quando compa-
rada a técnica denominada Eye tracking, uma tecnologia de 
rastreamento ocular que consegue captar os movimentos 
dos participantes durante a cena simulada e apontar com-
portamentos que norteiam e facilitam o debriefing(39).  Quanto 
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a técnica chamada “written debriefing” condiz ao debriefing 
realizado de forma escrita, individualmente, por meio ele-
trônico ou em conjunto, por Blog, incluindo as descrições das 
observações e relatos dos participantes(37).

Houve destaque para o debriefing oral associado ao de 
debriefing videoassistido. Dois estudos, realizados com es-
tudantes de enfermagem(47) e profissionais de saúde(48), não 
identificaram diferença estatisticamente significativas entre 
as duas técnicas quanto ao desempenho dos envolvidos, 
sugerindo que os educadores de enfermagem podem uti-
lizar tanto uma quanto o outra para atingir resultados de 
aprendizagem na simulação(46).

Estudo abordando tais técnicas, realizado com alunos 
de enfermagem para determinar os efeitos da técnica de 
debriefing quanto à redução do estresse psicofisiológico 
dos participantes em uma simulação, não obteve diferença 
significativa sobre tais respostas(49).

Revisão integrativa sobre as melhores evidências cien-
tíficas disponíveis quanto ao debriefing videoassistido em 
comparação à técnica de debriefing oral encontrou 14 estu-
dos envolvendo a temática(50), e concluiu que os resultados 
destas publicações são altamente heterogêneos quanto à 
eficácia do debriefing videoassistido. Além disso, o nível de 
evidência das publicações sugere a elaboração de estudos 
mais consistentes relacionadas à estrutura de debriefing, ao 
desenho do estudo e à descrição da randomização(49). Deve 
haver, portanto, aprofundamento nas pesquisas científicas 
quanto à eficácia da técnica de debriefing videoassistida, que 
frequentemente é citada como o padrão-ouro em compa-
ração ao debriefing oral, configurando-se um empirismo 
quanto às evidências de benefícios educacionais da asso-
ciação de ambas as técnicas(50). A incipiência de resultados 
sem significância estatística na maioria dos estudos incluí-
dos foi considerada uma limitação neste estudo, ainda que 
quase todos possuam amostragens representativas de suas 
populações e também evidenciem outras características, 
como a satisfação dos participantes com os métodos ou 
técnicas abordadas.

�CONCLUSÃO

Os principais métodos debriefing utilizados para o pro-
cesso de ensino e aprendizagem na enfermagem são: com 
aprendizagem significativa, baseado em princípios de transfe-
rência de aprendizagem, com uso do outcome-present state-
-test, interprofissional, com bom julgamento e estruturado. Já 
as técnicas de debriefing frequentemente utilizadas foram a 
oral, oral associada à videoassistida, com rastreamento ocular 
(eye-tracking), escrita e autodebriefing. Destas, sobressaíram 

o método de debriefing estruturado e a associação da técnica 
oral e debriefing videoassistido. Um método não foi superior 
ao outro − mas mais eficaz para atingir determinada proposta. 
Esta revisão integrativa contribuiu para o ensino, a pesquisa 
e a assistência na enfermagem, ao sintetizar o conhecimento 
acerca dos métodos e das técnicas de debriefing voltados 
para a simulação, e ao facilitar a escolha de docentes em 
enfermagem e enfermeiros quanto às melhores práticas 
para o planejamento e a realização do debriefing. Não foram 
encontrados estudos brasileiros que testassem os métodos 
e as técnicas de debriefing. Sugere-se, portanto, o desenvol-
vimento de estudos que comparem a eficácia dos métodos 
e as técnicas de debriefing na simulação na enfermagem, 
explorando novas abordagens.
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O eixo a seguir, foi composto de sete artigos, do tipo revisão integrativa de 

literatura e revisões sistemáticas, responsáveis por sustentar os referenciais teórico- 

metodológicos adotados para a presente tese. Na sequência, foi apresentado o 

primeiro referencial, a aprendizagem experiencial. 

 

3.1 ARTIGO INTITULADO: “SIMULAÇÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM À LUZ DA 

APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL: REVISÃO SISTEMÁTICA” 

 

Artigo sobre a aprendizagem experiencial, como referencial teórico-

metodológico, para o processo de ensino e aprendizagem baseado em simulação 

clínica, realizado por meio de uma revisão sistemática de literatura. 

O planejamento e a execução da simulação clínica proposta, tanto quanto o 

desenvolvimento do debriefing, na presente tese, foram baseados nos pressupostos 

da teoria da aprendizagem experiencial, considerando-se um ciclo de aprendizagem 

em enfermagem, consolidado, principalmente, durante o processo de reflexão obtido 

por meio do debriefing, que abrange a (1) etapa de experiência concreta (agir); (2) a 

observação reflexiva (refletir); (3) a conceitualização abstrata (conceitualizar) e (4) a 

experimentação ativa (aplicar), descritas com mais acurácia no artigo, a seguir. 

Encaminhado para a revista: Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro 

(RECOM) em 2021 (aguardando a avaliação dos pareceristas). 
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SIMULAÇÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM À LUZ DA APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL: REVISÃO 
SISTEMÁTICA  

 

CLINICAL SIMULATION IN NURSING IN THE LIGHT OF EXPERIENTIAL LEARNING: SYSTEMATIC 
REVIEW 

 
LA SIMULACIÓN CLÍNICA EN ENFERMERÍA A LA LUZ DEL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL: REVISIÓN 

SISTEMÁTICA 
 

RESUMO 
Objetivo: identificar a efetividade da simulação clínica baseada na aprendizagem experiencial, como referencial teórico-
metodológico, em comparação com diferentes estratégias pedagógicas no ensino em enfermagem. Método: revisão sistemática, 
realizada nas fontes Medical Literature Analysis and Retrieval System Online; Scopus, Web of Science, Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature e Educational Resources Information Center. 
Utilizou-se instrumentos de avaliação do percuso metodológico. Resultados: identificaram-se 268 estudos e quatro compuseram a 
amostra. Comparou-se a aprendizagem experiencial, na simulação, com o estudo de caso; aula expositiva; resolução de problemas e 
a simulação sem referencial. Os estudos obtiveram boa qualidade pelo instrumento do Instituto Joanna Briggs, e moderada, pelo 
Medical Education Research Study Quality Instrument. Conclusão: A aprendizagem experiencial é efetiva para a aprendizagem em 
enfermagem baseada em simulação. 
Descritores: Educação em Enfermagem; Treinamento por Simulação; Aprendizagem; Ensino; Efetividade. 
 
ABSTRACT  
Objective: to identify the effectiveness of clinical simulation based on experiential learning, as a theoretical-methodological 
framework, in comparison with different pedagogical strategies in nursing education. Method: systematic review, performed in the 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online sources; Scopus, Web of Science, Latin American and Caribbean Health 
Sciences Literature, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, and Educational Resources Information Center. 
Instruments for evaluating the methodological path were used. Results: 268 studies were identified and four composed the sample. 
Experiential learning, in simulation, was compared with the case study; expository class; problem solving and benchmarkless 
simulation. The studies obtained good quality by the instrument of the Joanna Briggs Institute, and moderated by the Medical 
Education Research Study Quality Instrument. Conclusion: Experiential learning is effective for simulation-based nursing learning. 
Descriptors: Education, Nursing; Simulation Training; Learning; Teaching; Effectiveness. 
 
RESUMEN 
Objetivo: identificar la efectividad de la simulación clínica basada en el aprendizaje experiencial, como marco teórico-metodológico, 
en comparación con diferentes estrategias pedagógicas en la educación en enfermería. Método: revisión sistemática, realizada en 
Sistema de Análisis y Recuperación de Literatura Médica; Scopus, Web of Science, Literatura de Ciencias de la Salud de América Latina 
y el Caribe, Índice acumulativo de literatura de enfermería y salud afín, y Centro de información de recursos educativos. Se utilizaron 
instrumentos para evaluar la trayectoria metodológica. Resultados: identificaron 268 estudios y cuatro compusieron la muestra. El 
aprendizaje experiencial se comparó con estudio de caso; clase expositiva; resolución de problemas y simulación sin referencia. Los 
estudios obtuvieron buena calidad por el instrumento del Joanna Briggs y moderados por el Medical Education Research Study 
Quality. Conclusión: El aprendizaje experiencial es efectivo para aprendizaje de enfermería basado en simulación. 
Descriptores: Educación en Enfermería; Entrenamiento Simulado; Aprendizaje; Enseñanza; Efectividad. 

 

INTRODUÇÃO 

A aprendizagem fundamentada pela simulação clínica tornou-se um caminho pedagógico preferencial 

para muitos cursos de graduação em enfermagem, em todo o mundo, por ser capaz de desenvolver o 

pensamento crítico do aprendiz, intensificar o preparo para a prática profissional e impactar positivamente 

nos resultados do paciente(1). 

Configurada como uma estratégia de ensino e aprendizagem que replica situações reais, em ambiente 

seguro e controlado, a simulação clínica exige a obtenção de um embasamento teórico-metodológico, que 

permita o seu adequado planejamento e execução, afim de alcançar os objetivos de aprendizagem 

almejados(2). Entre os possíveis referenciais, capazes de sustentar o desenvolvimento da simulação, vem se 
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destacando a teoria da aprendizagem experiencial, caracterizada por um ciclo de aprendizado de quatro 

estágios: experiência concreta (agir); observação reflexiva (refletir); conceitualização abstrata 

(conceitualizar) e experimentação ativa (aplicar)(3). 

No primeiro estágio, intitulado experiência concreta (agir), o aprendiz participa da experiência 

simulada e absorve o aprendizado. Durante a observação reflexiva (refletir), ele passa a refletir sobre a 

vivência, rever o que aprendeu e seus sentimentos. No estágio da conceitualização, o participante já é capaz 

de articular a vivência simulada a teoria, na intencionalidade de explicar, baseando-se em evidências 

científicas, os eventos ocorridos. Por fim, no estágio da experimentação ativa, utiliza-se o arcabouço de 

conhecimento formado nos estágios anteriores, para tomar decisões, resolver problemas e exercitar o 

aprendizado de forma ativa(3-5).  

Dessa forma, acredita-se que, quando um estudante de enfermagem ou um profissional enfermeiro, 

passa pelos quatro estágios da aprendizagem experiencial, em uma simulação clínica, é capaz de refletir 

sobre a vivência, lapidar conhecimentos, habilidades psicomotoras e atitudes, e aplica-los na prática(3,5). No 

entanto, apesar de ser recomendada como um referencial teórico-metodologico, não há, ainda, resultados 

conclusivos na literatura científica, quanto a efetividade da utilização da aprendizagem experiencial para o 

processo de ensino e aprendizagem em enfermagem, por meio da simulação clínica.  

Há uma lacuna sobre a pontencialidade da simulação clínica, fundamentada na aprendizagem 

experiencial, para atingir os objetivos de aprendizagem almejados em enfermagem, quando comparada a 

outras estratégias pedagógicas, ou até mesmo a própria simulação clínica, que não adota este referencial em 

seu percurso(6-8).  

Acredita-se, desta forma que, o desconhecimento da pertinência dos referenciais teóricos existentes 

para o processo de ensino em enfermagem, pode prejudicar a determinação das melhores práticas neste 

âmbito(6-8), e que, fomentar o desenvolvimento de estudos capazes de avaliar a efetividade da aprendizagem 

experiencial para subsidiar o conhecimento adquirido por meio da simulação clínica, contribuirá com a 

obtenção da qualidade no planejamento e execução desta estratégia pedagógica, interferindo positivamente 

no aperfeiçoamento de competências clínicas de estudantes e profissionais de enfermagem(1,3,5-6).  

Nesta perspectiva, emerge o seguinte questionamento: a simulação clínica baseada na aprendizagem 

experiencial, como referencial teórico-metodológico, é mais efetiva para o processo de ensino e 

aprendizagem em enfermagem, quando comparado a outras estratégias pedagógicas? Este estudo objetivou 

identificar a efetividade da simulação clínica baseada na aprendizagem experiencial, como referencial 

teórico-metodológico, em comparação com diferentes estratégias pedagógicas no ensino em enfermagem. 

 

MÉTODO 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, elaborada de acordo com a estratégia Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA), configurada por critérios dispostos em 
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um checklist de 27 itens e um fluxograma de quatro etapas, que subsidiam o rigor no desenvolvimento deste 

tipo de estudo(9). 

As seguintes etapas foram percorridas: definição da pergunta de pesquisa, especificando a população 

e a intervenção de interesse; identificação das bases de dados, dos descritores, das palavras-chave e das 

estratégias de busca; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; busca nas bases de dados com até 

dois pesquisadores independentes; comparação das buscas dos examinadores e definição da seleção inicial 

dos estudos; aplicação dos critérios de inclusão e justificativa das possíveis exclusões, junto da análise crítica 

de todos os estudos incluídos na revisão; elaboração de um resumo crítico, sintetizando as informações 

disponibilizadas pelos artigos incluídos na revisão, e apresentação de conclusão, que informasse a evidência 

sobre os efeitos da intervenção(10). 

Adotou-se a estratégia Patient-Intervention-Comparation-Outcomes (PICO) para elaborar a questão de 

pesquisa. O acrônimo P (população) foi representado por estudantes de enfermagem e enfermeiros; o 

acrônimo I (intervenção), a adoção da aprendizagem experiencial, como referencial teórico-metodológico na 

simulação clínica; o acrônimo C (comparação), por diferentes estratégias pedagógicas ou pela simulação 

clínica, não fundamentada por este referencial, e o acrônimo O (desfecho) a efetividade do processo de 

ensino e aprendizagem em enfermagem(11). Definiu-se a seguinte questão de pesquisa: qual a efetividade da 

simulação clínica baseada na aprendizagem experiencial, como referencial teórico-metodológico, quando 

comparada a diferentes estratégias pedagógicas, voltadas ao processo de ensino e aprendizagem de 

estudantes de graduação em enfermagem e enfermeiros? 

Os seguintes critérios de inclusão foram considerados: estudos primários, do tipo ensaio clínico, 

aleatorizados ou não, que comparassem a efetividade da simulação clínica, baseada na aprendizagem 

experiencial, para o processo de ensino e aprendizagem em enfermagem, com outras estratégias 

pedagógicas, sem delimitar idioma e recorte temporal, publicados em periódicos científicos e disponíveis 

eletronicamente. Revisões da literatura, estudos de caso, dissertações, teses, monografias e resumos 

publicados em anais de eventos foram excluídos. 

A busca dos estudos foi realizada em abril de 2021, nas fontes de informação: PubMed/Medline®, 

Scopus, Web of Science, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e Educational Resources Information Center (ERIC), 

por meio dos descritores e estratégias, apresentadas, a seguir, na figura 1. 

 

Figura 1 – Apresentação das fontes de informação adotadas para a seleção dos manuscritos incluídos na 

presente pesquisa, respectivos descritores, palavras-chave e estratégias de busca. Ribeirão Preto, São Paulo, 

Brasil, 2021. 
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Fonte de informação Descritores e palavra-chave Estratégia de busca 

PubMed/Medline® e 

Scopus 

Descritores controlados, na língua inglesa, 

identificados no Medical Subjects Headings 

(MeSH), Nurses; “Students, Nursing”, “Simulation 

Training”, “Education, Nursing”, e a palavra-chave 

“Experiential learning Theory”. 

(Nurses OR Nurse OR “Personnel, Nursing” OR 

“Nursing Personnel” OR “Registered Nurses” OR 

“Nurse, Registered” OR “Nurses, Registered” OR 

“Registered Nurse” AND “Students, Nursing” OR 

“Pupil Nurses” OR “Student, Nursing” OR “Nurses, 

Pupil” OR “Nurse, Pupil” OR “Pupil Nurse” OR 

“Nursing Student” OR “Nursing Students” AND 

“Simulation Training” OR “Training, Simulation” 

OR “Interactive Learning” OR “Learning, 

Interactive” AND “Experiential learning Theory” 

AND “Education, Nursing” OR “Nursing 

Education” OR “Educations, Nursing” OR “Nursing 

Educations”) 

CINAHL Descritores controlados, em inglês, identificados 

em Títulos/Assunto: Nurse; “Students, Nursing”; 

Simulations; “Education, Nursing” e a palavra-

chave “Experiential learning Theory”. 

(Nurse AND “Students, Nursing” AND Simulations 

AND “Experiential learning Theory” AND 

“Education, Nursing”) 

Web of Science Descritores, na língua inglesa: Nurses; “Students, 

Nursing”; “Simulation Training”; “Education, 

Nursing” e a palavra-chave “Experiential learning 

Theory” 

(Nurses AND “Students, Nursing” AND 

“Simulation Training” AND “Experiential learning 

Theory” AND “Education, Nursing”) 

 

LILACS Descritores controlados presentes nos 

Descritores de Ciências da Saúde (DeCS), em 

inglês: Nurses; “Students, Nursing”; “Simulation 

Training”; “Education, Nursing” e a palavra-

chave: “Experiential learning Theory”; Em 

português, os termos foram: “Enfermeiras e 

Enfermeiros”; “Estudantes de Enfermagem”; 

“Treinamento por Simulação”; “Educação em 

Enfermagem” e a palavra-chave: “Teoria da 

Aprendizagem Experiencial”. Em espanhol, os 

termos foram: “Enfermeras y Enfermeros”; 

“Estudiantes de Enfermería”; Entrenamiento 

Simulado; “Educación en Enfermería”. A palavra-

chave foi “Teoría del aprendizaje experiencial”. 

Em inglês: Nurses AND “Students, Nursing” AND 

“Simulation Training” AND “Experiential learning 

Theory” AND “Education, Nursing”; 

Em espanhol: “Enfermeras y Enfermeros” AND 

“Estudiantes de Enfermería” AND 

“Entrenamiento Simulado” AND “Teoría del 

aprendizaje experiencial” AND “Educación en 

Enfermería”.  

Em português: “Enfermeiras e Enfermeiros” AND 

“Estudantes de Enfermagem” AND “Treinamento 

por Simulação” AND “Teoria da Aprendizagem 

Experiencial” AND “Educação em Enfermagem”.  

 

ERIC Descritores, na língua inglesa: Nurses; “Students, 

Nursing”; “Simulation Training”; “Education, 

Nursing”. A palavras-chave foi “Experiential 

learning Theory” 

(Nurses AND “Students, Nursing” AND 

“Simulation Training” AND “Experiential learning 

Theory” AND “Education, Nursing”) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Justifica-se que, a palavra-chave intitulada “Teoria da Aprendizagem Experiencial”, foi adotada para 

direcionar a estratégia de busca, especificamente para o objeto de estudo pretendido.  
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Dois profissionais, de forma independente, realizaram a leitura de títulos e resumos dos estudos, com 

auxílio de um programa de revisão, gratuito da web de versão única, intitulado Rayyan Qatar Computing 

Research Institute (Rayyan QCRI), encontrado no link https://rayyan.qcri.org. Esse programa garante que os 

pesquisadores executem a seleção de estudos de forma organizada e rápida, e exportem os artigos, de uma 

base de dados para o referido programa, com o cegamento do pesquisador auxiliar, o que proporciona 

confiabilidade a este processo(12). 

Vinte seis estudos apresentaram divergência de avaliação, entre os pesquisadores, foram entregues a 

um terceiro, que avaliou a inclusão ou a exclusão dos mesmos, e em seguida, realizou-se a leitura na íntegra, 

para definição da amostra final. As informações foram extraídas dos artigos selecionados, utilizando-se um 

instrumento validado(13), que considerou os critérios: autoria, ano e país, objetivos, tipo de estudo e 

resultados/conclusão, além da classificação do nível de evidência(14). 

A avaliação metodológica dos estudos, foi realizada de acordo com os instrumentos de avaliação crítica 

do Instituto Joanna Briggs (IJB) e do Medical Education Research Study Quality Instrument (MERSQI) (15-16). 

Optou-se pela adoção de ambos, para obtenção de um amplo cenário de avaliação da qualidade 

metodológica dos artigos, visto que esses instrumentos possuem perspectivas e critérios de avaliação 

diferentes. O instrumento referente ao IJB possui nove itens de avaliação metodológica, voltados a estudos 

quasi-experimentais e 13 para os experimentais, classificados como presentes, ausentes, se há clareza ou 

não se aplicam(15). 

Já, o MERSQI é constituído por seis domínios, compostos por critérios que avaliam a qualidade 

metodológica dos estudos, a saber: (1) desenho do estudo; (2) amostra; (3) tipo de dados; (4) validade do 

instrumento de avaliação; (5) análise de dados e (6) resultados. A pontuação máxima é 18 e estudos com 

escores ≤10 são considerados de baixa qualidade; de >10 a <15, de qualidade moderada; e ≥15, alta 

qualidade(16). 

Em consonância com os aspectos éticos e legais da resolução 466/2012, a pesquisa não foi submetida 

ao Comitê de Ética em Pesquisa, por se tratar de uma revisão da literatura e não envolver seres humanos. 

Este estudo foi devidamente registrado na plataforma PROSPERO – International prospective register of 

systematic reviews, e obteve número 222863. 

 

RESULTADOS  

A priori, demonstrou-se a seleção dos estudos, seguindo as recomendações Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), conforme apresentado na figura 2. 

Figura 2 – Apresentação da seleção dos estudos para compor a amostra da revisão integrativa segundo a 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Ribeirão Preto, São Paulo, 

Brasil, 2021. 

 

 

83



 

 
 

 

 

          

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; LILACS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde. 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

Dos 268 estudos identificados, quatro foram incluídos na amostra da presente pesquisa e 

caracterizados na figura 3, a seguir. 

Figura 3 – Caracterização dos estudos incluídos na revisão. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2021. 

Autor e 
origem 

Objetivo Tipo de estudo, amostra, 
intervenção e nível de evidência 

Principais resultados e conclusão 

Chmil et 
al.(17) 

Estados 
Unidos 

 

Identificar como a  
Aprendizagem 
Experiencial aplicada à 
simulação clínica afeta o 
desenvolvimento do 
julgamento clínico em 
enfermagem. 

Estudo quasi-experimental, realizado 
com 144 estudantes de enfermagem. 
Grupo experimental (n=72) foi 
submetido a uma simulação baseada 
na Aprendizagem Experiencial. Grupo 
controle (n=72) submetido a 
simulação sem referencial. Nível de 
Evidência 3 

A pontuação do grupo experimental (27,81) 
foi superior ao controle (20,75). A relação 
entre o julgamento clínico e o desempenho 
na simulação foi significativa no grupo 
experimental (p=0,001). A simulação 
baseada na aprendizagem experiencial é é 
efetiva para o julgamento clínico.  

Kuo et al.(18) 
Taiwan 

Examinar os efeitos da 
simulação com apoio da 
Aprendizagem 
Experiencial, 
comparada resolução 
de problemas, sobre 
erros de medicação. 

Estudo experimental, randomizado, 
realizado com 93 estudantes de 
enfermagem. Grupo experimental 
(n=66) foi submetido à simulação com 
ênfase na aprendizagem experiencial. 
O Grupo controle (n=27) a resolução 
de problemas. Nível de Evidência 2 

O número de identificação de erros no 
grupo experimental, foi maior (p<0,001), 
comparado ao controle. A simulação, com 
aprendizagem experiencial, é mais efetiva 
para desenvolver conhecimento sobre 
medicação, do que a resolução de 
problemas neste âmbito.  

“Continua na página seguinte” 

Identificação de novos estudos por meio de bancos de dados e registros 

Registros identificados de: 
Bases de dados: (K=268) 

Pubmed
®: 

(K=200) 
CINAHL: (K=18) 
Scopus: (K=39) 
LILACS: (K=6) 
Web of Science: (K=4) 
ERIC: (K=1) 

ID
EN

TI
FI

C
A

Ç
Ã

O
 

Registros removidos antes da triagem: 
Registros duplicados (K=223) 
Registros marcados como inelegíveis 
por ferramentas de automação (K=0) 
Registros removidos por outros 
motivos (K=0) 

Registros selecionados 
(K=182) 

Relatórios procurados para 
recuperação 
(K=0) 

Relatórios avaliados quanto à 
elegibilidade 
(K=85) 

Novos estudos incluídos na revisão (K=4) 
Relatórios de novos estudos incluídos 
(k=0) 

SE
LE

Ç
Ã

O
 

IN
C

LU
SÃ

O
 

Registros excluídos 
(K=97) 
Motivos: não se tratavam de estudos 
clínicos experimentais randomizados 
e não randomizados.  

Relatórios não recuperados 
(K=0) 

Relatórios excluídos: (k=81) 
Motivo: Não comparavam a 
efetividade da simulação clínica 
baseada na Aprendizagem 
Experiencial com outras estratégias 
de ensino. 
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Autor e 
origem 

Objetivo 
Tipo de estudo, amostra, 

intervenção e nível de evidência 
Principais resultados e conclusão 

Stayt et 
al.(19) Reino 
Unido 

Identificar a eficácia da 
simulação clínica, 
fundamentada na 
Aprendizagem 
Experiencial, para 
reconhecer um paciente 
adulto em deterioração. 

Ensaio clínico randomizado, 
realizado com 98 estudantes em 
enfermagem. O Grupo intervenção 
foi submetido à simulação, baseada 
na Aprendizagem Experiencial. O 
Grupo controle foi submetido à aula 
expositiva tradicional (palestra). 
Nível de Evidência 2 

O grupo intervenção apresentou 
desempenho melhor no exame clínico 
objetivo estruturado. A simulação baseada 
na Aprendizagem Experiencial foi mais 
eficaz que a aula tradicional, para 
desenvolver conhecimentos em 
enfermagem, sobre deterioração clínica. 

Herrona et 
al.(20) 

Estados 
Unidos 

Determinar se a utilização 
de uma simulação clínica, 
baseada na aprendizagem 
experiencial, é mais 
efetiva do que o estudo de 
caso. 

Estudo quasi-experimental, 
realizado com 165 alunos de em 
enfermagem. O Grupo controle foi 
submetido a um estudo de caso. O 
Grupo intervenção, à simulação 
clínica, baseada na Aprendizagem 
Experiencial. Nível de Evidência 3 

A porcentagem de perguntas respondidas 
corretamente foi maior no grupo 
intervenção. Os resultados sugerem que a 
simulação clínica, baseada na 
aprendizagem experiencial, é mais efetiva 
do que o estudo de caso, para desenvolver 
conhecimento e satisfação em 
enfermagem. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os manuscritos que compuseram a amostra, equilibraram-se entre estudos do tipo ensaio clínico 

randomizado e quasi-experimentais, todos de cunho internacional, sendo a primeira publicação de 2015 e as 

mais recentes de 2019 e 2020(17-20). 

A adoção da aprendizagem experiencial, como referencial teórico-metodológico, articulada a 

simulação clínica, demonstrou-se mais efetiva para o processo de ensino e aprendizagem em enfermagem, 

do que as seguintes estratégias pedagógicas: (1) estudo de caso (2) palestra tradicional/aula expositiva (3) 

resolução de problemas e (4) simulação clínica não sustentada por um referencial(17-20). 

As habilidades, valorizadas pelos estudos incluídos, que a aprendizagem experiencial é capaz de 

potencializar, são: julgamento clínico em enfermagem, conhecimento e satisfação com a aprendizagem(17-20). 

Em seguida, realizou-se a avaliação crítica da qualidade metodológica dos estudos selecionados, a 

priori, daqueles com delineamento quasi-experimental, de acordo com o instrumento do IJB, como visualiza-

se na figura 3, a seguir. 

Figura 3 – Avaliação crítica da qualidade metodológica dos estudos do tipo quasi-experimentais, de acordo 

com o instrumento de avaliação do Instituto Joanna Briggs. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2021. 

Pergunta Chmil et al.(17) Herrona et al.(20) 

1. Está claro no estudo o que é a “causa” e o que é o “efeito”? Sim Sim 

2. Os participantes incluídos nos grupos têm características semelhantes para 
comparação? 

Sim Sim 

3. Os participantes receberam tratamento semelhantes? Sim Sim 

4. Houve grupo controle? Sim Sim 

5. Existiram múltiplas medições do resultado pré e pós-intervenção/exposição ao longo 
do tempo? 

Não Não 

6. O acompanhamento foi completo e, caso contrário, as diferenças entre os grupos 
foram descritas e analisadas de forma adequada? 

Sim Sim 

7. Os resultados dos participantes, em quaisquer comparações, foram medidos da 
mesma maneira? 

Sim Sim 

8. Foram medidos os resultados de maneira confiável? Sim Sim 

9. Foram usadas análises estatísticas apropriadas? Sim Sim 

  Fonte: Instituto Joanna Briggs(15). 

A figura 4 apresenta a avaliação crítica da qualidade metodológica dos ensaios clínicos randomizados, 

de acordo com o instrumento de avaliação do IJB.  
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Figura 4 – Avaliação crítica da qualidade metodológica dos estudos do tipo experimentais, randomizados, de 

acordo com o instrumento de avaliação do Instituto Joanna Briggs. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2021.   

Perguntas Kuo et al.(18) Stayt et 
al.(19) 

1. A aleatorização foi utilizada para alocar os participantes aos grupos de tratamento? Sim Sim 

2. O pesquisador responsável pela alocação nos grupos de tratamento estava cegado? Não está 
claro 

Sim 

3. Os grupos de tratamento foram semelhantes? Sim Sim 

4. Os participantes foram cegados na alocação do tratamento? Não está 
claro 

Não está 
claro 

5. Os responsáveis por fornecerem o tratamento estavam cegados? Não está 
claro 

Sim 

6. Os avaliadores de resultados estavam cegados quanto à alocação do tratamento? Não está 
claro 

Não está 
claro 

7. Os grupos de tratamento foram tratados de forma idêntica à intervenção de interesse? Sim Sim 

8. O acompanhamento foi concluído e, se não, as diferenças entre os grupos, em termos de 
acompanhamento, foram adequadamente descritas e analisadas? 

Sim Sim 

9. Os participantes foram analisados nos grupos para os quais foram alocados? Sim Sim 

10. Os resultados foram mensurados da mesma maneira para os grupos de tratamento? Sim Sim 

11. Os resultados foram mensurados de maneira confiável? Sim Sim 

12. Foi utilizada a análise estatística apropriada? Sim Sim 

13. O desenho do estudo foi apropriado e não houve qualquer desvio do desenho padrão do ensaio 
clínico randomizado na condução e análise? 

Sim Sim 

Fonte: Instituto Joanna Briggs(15). 

Os estudos quasi-experimentais, incluídos na presente revisão, atenderam à maioria dos critérios de 

avaliação de qualidade, indicados pelo instrumento do IJB e foram considerados, portanto, de boa qualidade. 

Apenas o critério referente a utilização de múltiplas medições de resultados em pré e pós-

intervenção/exposição ao longo do tempo, não foi atendido em dois estudos(17-20). 

Já, nos estudos experimentais, apesar de a maioria dos critérios indicados para a avaliação de 

qualidade ter sido atendida, identificou-se uma fragilidade metodológica significativa, quanto ao critério do 

cegamento do pesquisador, dos participantes, dos responsáveis por fornecer o tratamento e dos avaliadores 

de resultados, quanto à alocação do tratamento(18-19). O MERSQI também foi utilizado para avaliação da 

qualidade metodológica dos estudos incluídos na amostra, conforme exposto na figura 5. 

Figura 5 – Avaliação da qualidade metodológica dos estudos, segundo o Medical Education Research Study 

Quality Instrument. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2021. 

Domínios Chmil et al.(17) Kuo et al.(18) Stayt et al.(19) Herrona et al.(20) 

Desenho do estudo Não randomizado: 2 
pontos 

Randomizado: 3 pontos Randomizado: 3 pontos Não randomizado: 2 
pontos 

Número de centros 
do estudo e taxa de 
resposta 

Uma única instituição: 0,5  
>75% de taxa de resposta: 
1,5 ponto 

Uma única instituição: 
0,5 pontos. >75% de 
taxa de resposta: 1,5  

Duas instituições: 2,0  
>75% de taxa de 
resposta: 1,5 ponto 

Uma única instituição: 
0,5.  >75% de taxa de 
resposta: 1,5 ponto 

Tipo de avaliação Avaliação objetiva: 2,0 
pontos 

Avaliação objetiva: 2,0 
pontos 

Avaliação objetiva: 2,0 
pontos 

Avaliação objetiva: 2,0 
pontos 

Validade do 
instrumento de 
avaliação 

Estrutura interna, 
conteúdo, relações com 
outras variáveis: 0 ponto 
 

Estrutura interna, 
conteúdo, relações com 
outras variáveis: 0 
ponto 

Estrutura interna e 
conteúdo relatados: 1 
Relações com outras 
variáveis: 0 ponto 

Estrutura interna e 
conteúdo relatados: 1 
ponto. Relações com 
outras variáveis: 1 ponto 
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Domínios Chmil et al.(17) Kuo et al.(18) Stayt et al.(19) Herrona et al.(20) 

Validade do 
instrumento de 
avaliação 

Estrutura interna, 
conteúdo, relações com 
outras variáveis não 
relatadas: 0 ponto 
 

Estrutura interna, 
conteúdo, relações com 
outras variáveis não 
relatadas: 0 ponto 

Estrutura interna e 
conteúdo relatados: 1 
ponto 
Relações com outras 
variáveis não 
relatadas: 0 ponto 

Estrutura interna e 
conteúdo relatados: 1 
ponto 
relações com outras 
variáveis relatadas: 1 
ponto 

Análise de dados Apropriada para o 
desenho do estudo: 1 
ponto 
Além da análise 
descritiva: 
2 pontos 

Apropriada para o 
desenho do estudo: 1 
ponto 
Além da análise 
descritiva: 2 pontos 

Apropriada para o 
desenho do estudo: 1 
ponto 
Além da análise 
descritiva: 2 pontos 

Apropriada para o 
desenho do estudo: 1 
ponto 
Além da análise 
descritiva: 2 pontos 

Resultados Conhecimentos e 
habilidades: 1,5 ponto 
 

Conhecimento e 
habilidades: 1,5 ponto 

Conhecimentos e 
habilidades: 1,5 ponto 
Satisfação, atitudes, 
percepções e 
confiança: 1 ponto 

Conhecimentos e 
habilidades: 1,5 ponto 
Satisfação, atitudes, 
percepções e confiança: 
1 ponto 

Escore total 10,5 11,5 15,0 13,5 

  

        Fonte: Medical Education Research Study Quality Instrument (MERSQI)(16). 

Por meio da utilização do MERSQI é possível afirmar que, os estudos incluídos na amostra, obtiveram 

na maioria, moderada qualidade metodológica (10<n<15), com escore acima de 10 pontos, valor médio de 

12,62 pontos, valor mínimo de 10,5 e máximo de 13,5 pontos(17-18,20). Um estudo foi considerado de alta 

qualidade com escore de 15 pontos(19). 

Os critérios responsáveis por conferir fragilidade metodológica aos estudos, segundo o MERSQI, 

foram: a execução dos estudos em um único centro/instituição e o não esclarecimento quanto à validade 

dos instrumentos de avaliação, destacados por estes manuscritos. 

 

DISCUSSÃO 

Considera-se aprender por meio de experimentação, um valioso recurso para se estabelecer relações 

entre prática e teoria e potencializar o desenvolvimento de competências clínicas em enfermagem(21-23). 

Nesta perspectiva, o presente estudo, confere ineditismo à ciência da enfermagem, por apresentar, pela 

primeira vez, a efetividade da utilização da aprendizagem experiencial, enquanto referencial teórico-

metodológico, para a simulação clínica, comparada a outras estratégias pedagógicas, e também, a própria 

simulação clínica, que não adotou este modelo de aprendizagem. Além disso, especificou-se as principais 

habilidades que, a articulação da simulação com a aprendizagem experiencial, é capaz de desenvolver, e 

sinalizou esta associação, como uma potencial estratégia para o ensino em enfermagem, fundamentada por 

uma rigorosa avaliação metodológica. 

Apropriando-se da aprendizagem experiencial, um estudo quasi-experimental, realizado com 144 

estudantes de enfermagem, comparou a adoção deste referencial, para fundamentar a execução de uma 

simulação clínica, com a própria simulação que não baseou-se neste modelo de aprendizagem, e constatou 

que, a aplicação dos quatro estágios da aprendizagem experiencial, durante a execução da simulação, 
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demonstrou-se mais efetiva para melhorar habilidades, como o julgamento clínico no estudante de 

graduação em enfermagem, do que a simulação, não apoiada por este referencial pedagógico(17). 

Corrobora com a potencialidade da aprendizagem experiencial, para fundamentar a simulação clínica 

em enfermagem, um estudo descritivo, exploratório, de abordagem quantitativa, realizado em um hospital 

no Rio Grande do Sul, Brasil, que intencionou conhecer e problematizar o processo de aprender em 

enfermagem, por meio da aprendizagem experiencial, na simulação in-situ, e evidenciou que, a reflexão 

sobre a experiência, realizada de maneira sistematizada, tem uma impacto positivo, nos resultados de 

aprendizagem em enfermagem, como o desenvolvimento de autoconfiança, autoeficácia, pensamento 

crítico e motivação(5). 

A efetividade da aprendizagem experiencial, aplicada à simulação clínica, se dá, possivelmente, por 

sua operacionalização diferenciada, que busca instigar a reflexão do aprendiz, a partir de seus atos e de seus 

conhecimentos, ultrapassando a mera repetição de ações, e valorizando os aspectos cognitivos 

(conhecimento), motores (habilidades procedimentais) e relacionais (atitudes/comportamento) em 

enfermagem, o que vai ao encontro do que se propõe em um processo de avaliação formativa, necessário 

para desenvolver competência clínica, neste âmbito(2). 

Situação inversa se observa no ensino, exclusivamente tradicional, onde as estratégias pedagógicas 

adotadas, ainda estão atreladas apenas, à avaliação somativa, que gera ansiedade e medo no aprendiz, 

barreiras e dificuldades para o desenvolvimento da aprendizagem2. Neste contexto, um estudo clínico, 

randomizado, realizado no Reino Unido, explorou a eficácia da aprendizagem experiencial, como referencial, 

para subsidiar a simulação clínica, comparada a aula expositiva tradicional, para melhoria do desempenho 

clínico no reconhecimento e tratamento, de um paciente adulto, em deterioração no hospital. O grupo 

submetido a simulação com aprendizagem experiencial, apresentou desempenho significativamente melhor 

do que o grupo submetido a estratégia tradicional, para aquisição das habilidades propostas, principalmente 

pela possibilidade de refletir sobre o aprendizado e não apenas receber o conhecimento, de forma 

passível(19). 

Adotaram-se, no presente estudo, constructos capazes de avaliar a qualidade metodológica dos artigos 

incluídos, como o instrumento do IJB, que revelou a boa qualidade das pesquisas quasi-experimental e 

experimental, e indicou fragilidades em aspectos como a ausência de múltiplas medições de resultados ao 

longo do tempo e do cegamento dos envolvidos nos estudos(15-16). 

A importancia de realizar-se múltiplas medições de resultados, ao longo do tempo, em estudos de 

intervenção, é minimizar as ameaças à validade dos dados e verificar a retenção de conhecimento ou de uma 

habilidade que se pretende desenvolver(15). Já, a ausência do cegamento, em uma pesquisa experimental, 

pode ferir o seu percurso metodológico, por favorecer comportamentos tendenciosos dos envolvidos e 

ocasionar viés de pesquisa. No entanto, é preciso destacar a dificuldade que há para se obter cegamento em 

experimentos educacionais, pela impossibilidade de evitar a troca de informações entre estudantes ou 

outros envolvidos(24). 

88



 

 
 

Ainda assim, recomenda-se que, os participantes de um estudo clínico e membros da equipe de 

pesquisa, bem como os responsáveis pela avaliação dos resultados, não tenham conhecimento a respeito da 

alocação dos participantes nos grupos experimental e controle. O cegamento é considerado tão importante 

quanto a randomização, pois elimina o confundimento gerado por meio de cointervenções e reduz vieses na 

avaliação e atribuição dos desfechos(15). 

O MERSQI também foi útil para avaliar a qualidade metodológica dos estudos, considerada moderada, 

na maioria das pesquisas, que compuseram a amostra. A execução dos estudos em um único centro e a 

ausência da descrição da validade dos instrumentos adotados, foram apontados como vulnerabilidades, nas 

pesquisas que compuseram a amostra. 

Mesmo que, os ensaios clínicos multicêntricos sejam considerados padrão-ouro em pesquisa, por 

atenderem diferentes comunidades e reduzirem o tempo do experimento, tratam-se de estudos geralmente 

onerosos e complexos, de execução difícil, fatores capazes de justificar o fato de, a maioria das publicações 

científicas sobre intervenções pedagógicas em enfermagem, ser efetuada em um único centro (24-25). Já, 

apresentando-se como um critério fundamental, para o alcance da qualidade metodológica dos estudos, a 

validação dos constructos adotados, sustenta a sua confiabilidade nas conclusões obtidas por estas 

pesquisas(24-25). 

Neste interim, é importante obter-se clareza durante a descrição do percurso metodológico em 

estudos clínicos, sobre a validação dos instrumentos de coleta apontados, para assegurar a robustez e 

confiabilidade dos resultados(24-25). No entanto, mesmo diante destas lacunas, os estudos que compuseram a 

amostra da presente pesquisa, foram capazes de demonstrar e sustentar a efetividade para o processo de 

ensino e aprendizagem em enfermagem, em optar-se pela aprendizagem experiencial, durante o 

planejamento e execução de uma simulação clínica, como referencial teórico-metodológico, frente a outras 

modalidades pedagógicas, baseando-se em pesquisas metodologicamente bem delineadas.  

É importante ressaltar, porém, que este achado não desconsidera a adoção de uma variabilidade de 

estratégias para o ensino em enfermagem, mas sim, sugere a utilização da simulação clínica, fundamentada 

pela aprendizagem experiencial, como uma excelente possibilidade pedagogioca, capaz de potencializar o 

desenvolvimento de competência clínica.  

A principal limitação desta pesquisa configurou-se pelo número reduzido de manuscritos, que se 

propuseram a comparar a adoção da aprendizagem experiencial, como referencial teórico-metodológico, em 

uma simulação clínica, no âmbito da enfermagem, com outras estrategias pedagógicas, ou até mesmo, com 

a simulação clínica, não fundamentada por este modelo de aprendizagem.  

 

CONCLUSÃO 

A utilização da aprendizagem experiencial, como referencial teórico-metodológico, na simulação 

clínica, é efetiva para o processo de ensino e aprendizagem em enfermagem, quando comparada a outras 

estratégias pedagógicas, principalmente, para desenvolver o julgamento clínico, conhecimento e satisfação 
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nos aprendizes. O instrumento de avaliação metodológica do Instituto Joanna Briggs, demonstrou a boa 

qualidade dos estudos incluídos na presente pesquisa, e fragilidades metodológicas como, a ausência de 

múltiplas medições de resultados ao longo do tempo e de cegamento dos envolvidos. Já, o Medical Education 

Research Study Quality Instrument, apontou uma qualidade moderada para três estudos e alta qualidade 

para um estudo, e identificou a execução dos estudos em um único centro e a falta de clareza quanto a 

validade dos instrumentos adotados.  

Este estudo contribui para o ensino, pesquisa e assistência em enfermagem, por sustentar a adoção 

da aprendizagem experiencial para planejar e executar a simulação clínica em enfermagem, caracterizando 

esta articulação, como um valioso recurso pedagógico. Sugere-se o desenvolvimento de estudos clínicos, 

randomizados, que comparem a efetividade dos referenciais teóricos, mais adotados na simulação clínica em 

enfermagem, para direcionar as melhores práticas, neste âmbito. 
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3.2 ARTIGO INTITULADO: “DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA CLÍNICA EM 

ENFERMAGEM NA SIMULAÇÃO: A PERSPECTIVA DA TAXONOMIA DE BLOOM” 

  

 Revisão integrativa sobre a taxonomia de bloom como referencial teórico-

metodológico para elaboração dos objetivos de aprendizagem na simulação clínica e 

do desenvolvimento de competências clínicas. 

Devido à valorização, pela taxonomia de Bloom, da tríade de habilidades 

necessárias para desenvolver competências clínicas – habilidade cognitiva 

(conhecimento/pensamento); psicomotoras (procedimentais/prática) e afetivas 

(atitudes/comportamento/sentimento) – e da necessidade de se adotar esse 

referencial para subsidiar a construção adequada dos objetivos de aprendizagem, 

hierarquizando-os, na perspectiva de cada habilidade citada, adotou-se o referencial 

da taxonomia de Bloom, esmiuçando-o no estudo, a seguir. Publicado na Revista 

Brasileira de Enfermagem (REBEn) em 2021. 
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RESUMO
Objetivos: investigar as evidências científicas existentes sobre a utilização da taxonomia de 
Bloom para o desenvolvimento de competência em profissionais e estudantes de enfermagem 
na simulação clínica. Métodos: revisão integrativa nas bases National Library of Medicine 
(NLM), National Institutes of Health (NIH), Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Web of Science e SCOPUS com apoio do aplicativo Rayyan. Resultados: identificaram-se 871 
estudos, e quatro compuseram a amostra. O desenvolvimento de competência clínica ocorreu 
articulando-se conhecimentos, habilidades e atitudes. Para desenvolver o domínio cognitivo, 
foram mobilizados os objetivos conhecer e compreender da taxonomia de Bloom. Para 
contemplar o domínio psicomotor, foi necessário desenvolver as habilidades demandadas no 
atendimento clínico proposto. O domínio afetivo foi desenvolvido por vontade e motivação 
para aprender. Conclusões: é possível desenvolver competência clínica em enfermagem 
adotando a taxonomia de Bloom em cada fase da simulação.
Descritores: Educação em Enfermagem; Treinamento por Simulação; Competência Clínica; 
Aprendizagem; Classificação.

ABSTRACT
Objectives: to investigate the scientific evidence on the use of Bloom’s taxonomy for developing 
competence in nursing professionals and students in clinical simulation. Methods: integrative 
review of the National Library of Medicine (NLM), National Institutes of Health (NIH), Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Latin American and Caribbean Literature 
in Health Sciences (LILACS), Web of Science and SCOPUS databases, using the Rayyan application. 
Results: a total of 871 studies were identified; four composed the sample. The development 
of clinical competence occurred through the coordination of knowledge, skills, and attitudes. 
To develop the cognitive domain, the objectives of knowledge and comprehension of the 
Bloom’s taxonomy were mobilized. The psychomotor domain required development of the 
skills demanded by the proposed clinical care. The affective domain was developed through 
will and motivation to learn. Conclusions: it is possible to develop clinical competence in 
nursing by adopting Bloom’s taxonomy in each phase of clinical simulation.
Descriptors: Education, Nursing; Simulation Training; Clinical Competence; Learning; 
Classification.

RESUMEN
Objetivos: investigar las evidencias científicas existentes sobre la utilización de la taxonomía 
de Bloom para el desarrollo de competencias en profesionales y estudiantes de enfermería 
usando la simulación clínica. Métodos: revisión integrativa en las bases National Library of 
Medicine (NLM), National Institutes of Health (NIH), Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), 
Web of Science y SCOPUS con el apoyo del aplicativo Rayyan. Resultados: se identificaron 
871 estudios, cuatro hicieron parte de la muestra. El desarrollo de competencia clínica se 
consiguió articulando conocimientos, habilidades y actitudes. Para desarrollar el dominio 
cognitivo, fueron movilizados los objetivos conocer y comprender de la taxonomía de 
Bloom. Para contemplar el dominio psicomotor, fue necesario desarrollar las habilidades 
determinadas en la atención clínica propuesta. El dominio afectivo fue desarrollado por 
el deseo y motivación para aprender. Conclusiones: es posible desarrollar competencia 
clínica en enfermería adoptando la taxonomía de Bloom en cada etapa de la simulación.  
Descriptores: Educación en Enfermería; Entrenamiento Simulado; Competencia Clínica; 
Aprendizaje; Clasificación.

Desenvolvimento de competência clínica em enfermagem na 
simulação: perspectiva da taxonomia de Bloom

Development of clinical competence in nursing in simulation: the perspective of Bloom’s taxonomy

Desarrollo de la competencia clínica en enfermería por simulación: perspectiva de la taxonomia de Bloom
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INTRODUÇÃO

No processo de ensino e aprendizagem em enfermagem, 
algumas tarefas são de mais fácil realização do que outras e o 
mecanismo escolhido para facilitá-las é a chave para transpor 
esse desafio(1). Assim, o docente em enfermagem deve se tornar 
um mentor e não apenas um transmissor de conhecimento(2-3).

Para isso, estimula-se a adoção de metodologias educacionais 
que visem reduzir a distância entre o que se ensina e o que, de 
fato, ocorre na prática. Isso pode ser facilitado desenvolvendo-se 
competência clínica em enfermeiros e estudantes de enfermagem(2).

O desenvolvimento de competência clínica não é um tema novo 
na enfermagem e tem se apresentado sob diversas concepções, 
tornando-se foco de diferentes debates educacionais, princi-
palmente no contexto internacional, tendo seu conceito e seus 
mecanismos de avaliação como protagonistas dessa discussão(4).

Como característica do ser humano, ser competente é possuir 
um conjunto de conhecimentos, habilidade e atitudes. Quando 
voltado à formação do indivíduo e suas experiências profissio-
nais, ser competente é saber agir de maneira responsável e ser 
reconhecido pelos outros, o que abrange mobilizar, integrar e 
transferir os saberes, recursos e habilidades para um determinado 
contexto profissional(5). Tomemos, então, a competência clínica 
em enfermagem como um saber agir que se apoia na combinação 
de habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas/atitudinais, 
devidamente aplicadas a uma determinada situação(4).

Objetivando alinhar os atributos necessários para o desen-
volvimento de competência em profissionais, foi publicada, em 
1956, a taxonomia dos objetivos educacionais, caracterizada 
por uma estrutura de organização hierárquica dos objetivos 
educacionais, resultante do trabalho de uma comissão multi-
disciplinar de especialistas de várias universidades dos Estados 
Unidos, liderada por Benjamin Samuel Bloom, popularizada como 
taxonomia de Bloom(1).

A classificação proposta por Bloom dividiu a aprendizagem em 
três grandes domínios: o cognitivo, que abrange a aprendizagem 
intelectual; o psicomotor, que envolve as habilidades de execução 
de tarefas por meio do aparelho motor; e o afetivo, referindo-se 
aos aspectos de sensibilização e gradação de valores(1).

O domínio cognitivo está relacionado a aprender e a dominar 
um conhecimento. Nesse domínio, os objetivos foram agrupados 
em seis categorias e são apresentados em uma hierarquia de 
complexidade, do mais simples ao mais complexo. Para ascen-
der a uma nova categoria, é preciso ter obtido um desempenho 
adequado na anterior. As categorias desse domínio são: conhe-
cimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação(6). 
O domínio psicomotor diz respeito ao fazer, ou seja, o que está 
vinculado a habilidades manuais ou físicas. As categorias desse 
domínio são: percepção, resposta conduzida, automatismos, 
respostas complexas, adaptação e organização(1). Já o domínio 
afetivo diz respeito ao sentir diante de um objeto, pessoa ou 
situação, incluindo relacionamentos, postura, sentimentos, 
atitudes, responsabilidades e satisfação. As categorias desse 
processo são receptividade, resposta, valorização, organização 
e internalização de valores(1).

Nessa perspectiva, a simulação clínica é uma estratégia ativa e 
inovadora de ensino e aprendizagem, que possibilita a articulação 

dos domínios cognitivo, psicomotor e afetivos(7). Pode ser subsidia-
da pela taxonomia de Bloom, como mecanismo pedagógico para 
o desenvolvimento de competência em enfermagem, o que ainda 
demanda maior aprofundamento científico, visto a incipiência 
de estudos que abordam tal relação e a dificuldade de identificar 
pesquisas bem delineadas, que explorem o desenvolvimento de 
competência em enfermagem, abordando, de maneira global, 
a avaliação da tríade conhecimentos, habilidades e atitudes(8).

A necessidade desta revisão é motivada pela intenção de 
compreender o desenvolvimento de competência clínica em 
profissionais e estudantes de enfermagem na simulação, uti-
lizando-se da taxonomia de Bloom, visto a articulação de seus 
domínios cognitivos, psicomotores e afetivos com as etapas 
dessa estratégia de ensino e aprendizagem(9).

OBJETIVOS

Investigar as evidências científicas existentes sobre a utilização 
da taxonomia de Bloom para o desenvolvimento de competência 
em profissionais e estudantes de enfermagem na simulação clínica.

MÉTODOS

Tipo de estudo

Trata-se de revisão integrativa de literatura. O método de 
revisão integrativa de literatura possibilita a exploração vasta 
do objeto de estudo proposto e contribui para a estruturação 
de um arcabouço de conhecimento para a prática baseada em 
evidências científicas na saúde(10).

Procedimentos metodológicos

Cumpriram-se as seguintes etapas: identificação do tema e ela-
boração da questão norteadora de pesquisa; definição de critérios 
de inclusão e exclusão dos estudos; definição das informações a 
serem extraídas dos artigos selecionados; avaliação dos estudos 
incluídos na revisão integrativa; interpretação dos resultados e 
apresentação da síntese do conhecimento(10).

Coleta e organização dos dados

Após a definição do tema de pesquisa, elaborou-se a questão 
norteadora por meio da estratégia patient-intervention-outco-
mes (PIO), estabelecendo como correspondente ao acrônimo 
“P” estudantes e profissionais de saúde; como “I”, utilização da 
taxonomia de Bloom na simulação clínica; e “O”, desenvolvimento 
de competência. Destacou-se a pergunta: Quais as evidências 
disponíveis na literatura sobre a utilização da taxonomia de Bloom 
para desenvolvimento de competência clínica em profissionais 
e estudantes na simulação clínica em saúde?

Em seguida, estabeleceram-se como critérios de inclusão 
para definição da amostra, estudos primários que respondessem 
à questão norteadora, sem delimitação de idioma e recorte 
temporal, publicados em periódicos científicos e disponíveis 
eletronicamente. Revisões da literatura, estudos de caso, dis-
sertações, teses, monografias e resumos publicados em anais 
de eventos foram excluídos.
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Procedeu-se, dessa forma, à busca dos estudos, entre agosto e 
outubro de 2019, nas seguintes bases de dados: National Library 
of Medicine (NLM), National Institutes of Health (NIH), Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Web of Science e SCOPUS. Para conferir maior especificidade e 
direcionar a estratégia de busca com exatidão para o objeto de 
estudo pretendido, utilizou-se o termo “Taxonomia de Bloom” 
como palavra-chave. A estratégia de busca delimitada de acordo 
com cada base de dados e validada por uma bibliotecária, os 
descritores e as palavras-chave estão demonstrados no Quadro 1.

Análise dos dados

Foram identificados 883 estudos, submetidos à primeira etapa de 
seleção, por meio da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 
definidos. Para selecionar os estudos, dois profissionais, de forma 
independente, realizaram a leitura de títulos e resumos, por meio do 
aplicativo de revisão Rayyan, que elimina artigos duplicados e agiliza 
a triagem, usando um processo fidedigno de semiautomação, que 
incorpora alto nível de usabilidade e eficácia no processo de seleção(11).

Os nove estudos que ocasionaram divergência entre os pes-
quisadores foram entregues a um terceiro, que avaliou a inclusão 
ou a exclusão e, em seguida, realizou-se a leitura na íntegra, para 
definição da amostra final. Faz-se importante ressaltar que, pela 
incipiência de estudos que abordam a utilização da Taxonomia de 
Bloom para desenvolvimento de competência em profissionais 
e estudantes na simulação clínica em saúde, foi realizada análise 
das referências dos artigos incluídos, porém sem acréscimo de 
nova bibliografia para a análise final. Dessa forma, dos 883 es-
tudos identificados a priori, quatro compuseram a amostra final.

Para extrair as informações, utilizou-se um instrumento vali-
dado(12), abordando os seguintes itens: identificação do artigo 
com título, autores, país de origem, idioma e ano da publicação, 
objetivos, delineamento metodológico e resultados, além da 
classificação do Nível de Evidência(13).

Faz-se importante ressaltar que a recomendação Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)
(14), configurada por um checklist de 27 itens e um fluxograma 
de quatro etapas, foi adotada na presente pesquisa, na inten-
cionalidade de se aperfeiçoar a revisão integrativa da literatura 
e ponderar a qualidade deste artigo(14). Desta forma, a seleção 
dos estudos foi demonstrada segundo o PRISMA(14) (Figura 1).

Quadro 1 - Caracterização do processo para busca dos estudos que com-
puseram a amostra da presente revisão integrativa, São Paulo, São Paulo, 
Brasil, 2019

Base de 
dados

Descritores e 
palavras-chave Estratégia de busca

PubMed® e 
SCOPUS

MESH
“Nursing”; 
“Simulation 
Training”;
“Clinical 
Competence”;
Palavra-chave: 
“Bloom taxonomy”

(Nursing OR Nursings AND 
“Simulation Training” OR “Training, 
Simulation” OR “Interactive Learning” 
OR “Learning, Interactive” AND 
“Bloom taxonomy” AND “Clinical 
Competence” OR “Competency, 
Clinical” OR “Competence, Clinical” 
OR “Clinical Competency” OR 
“Clinical Competencies” OR 
“Competencies, Clinical” OR “Clinical 
Skill” OR “Skill, Clinical” OR “Skills, 
Clinical” OR “Clinical Skills”)

CINAHL

“Students, Nursing”; 
Nurses; Simulations; 
“Clinical 
Competence”
Palavra-chave: 
“Bloom Taxonomy”

“Students, Nursing” AND Nurses 
AND Simulations AND “Bloom 
Taxonomy” AND “Clinical 
Competence” OR “Nursing Skills”

LILACS

DeCS
“Students, 
Nursing”; Nurses; 
Simulation; “Clinical 
Competence”
Palavra-chave: 
“Bloom Taxonomy” 
e suas versões 
em português e 
espanhol

“Students, Nursing” AND Nurses AND 
Simulation AND “Bloom taxonomy” 
AND “Clinical Competence”
“Estudiantes de Enfermería” AND 
“Enfermeras y Enfermeros” AND 
Simulación AND “Taxonomía de 
Bloom” AND “Competencia Clínica”
“Estudantes de Enfermagem” AND 
“Enfermeiras e Enfermeiros” AND 
Simulação AND “Taxonomia de 
Bloom” AND “Competência Clínica”

Web of 
Science

Nursing; “Simulation 
Training”; “Clinical 
Competence”;
Palavra-chave: 
“Bloom Taxonomy”

TS=(Nursing AND Simulation* 
Training* AND Bloom* Taxonomy* 
AND Clinical* Competence*)

Nota: MESH – Medical Subject Headings; DeCS – Descritores em Ciências da Saúde; CINAHL – 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; LILACS – Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde.

Nota: CINAHL – Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; LILACS – Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde.
Figura 1 - Apresentação da seleção dos estudos para compor a amostra da 
revisão integrativa segundo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses (PRISMA), São Paulo, São Paulo, Brasil, 2019

Artigos completos 
avaliados para 
elegibilidade 

(n = 111)

Artigos completos excluídos
(n = 107)

Motivo: não abordavam a Taxonomia de 
Bloom para o desenvolvimento de

competência clínica em enfermagem

Relatos excluídos 
(n = 384)

Motivos:
146 não abordavam a simulação clínica

72 não eram específicos para enfermagem
166 não eram estudos primários

Estudos incluídos 
na revisão

 (n = 4)In
cl

us
ão

El
eg

ib
ili

da
de

Se
le

çã
o

Id
en

tifi
ca

çã
o

Artigos para leitura 
de títulos e resumos 

(n = 495)

Artigos identificados por meio de 
pesquisas nas fontes de informação

(n = 883)
PubMed®/ MEDLINE® = 512

CINAHL = 300
Scopus =  l8
LILACS =7 

Web of Science = 46

Registros após eliminar os duplicados
(n = 495)

RESULTADOS

Consideraram-se elegíveis para a amostra final da presente 
revisão integrativa quatro estudos primários, apresentados no 
Quadro 2.
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Quadro 2 - Caracterização dos estudos incluídos na revisão integrativa, São Paulo, São Paulo, Brasil, 2019

Referência e 
idioma Objetivos Método Resultados/conclusão/ Nível de Evidência

Negri et al.(15)

Português

Construir e validar um 
cenário de simulação 
clínica de alta fidelidade 
sobre assistência de 
enfermagem a pacientes 
com colostomia, 
utilizando a taxonomia 
de Bloom.

Estudo descritivo de construção e validação 
de aparência e conteúdo de um cenário de 
simulação clínica de alta fidelidade referente 
à assistência de enfermagem a paciente com 
colostomia. O cenário foi construído com base 
na taxonomia de Bloom e, após estruturado, foi 
testado por um grupo de estudantes do terceiro 
e quarto anos de graduação em enfermagem 
em um laboratório de simulação clínica de uma 
universidade pública.

O cenário de simulação clínica foi devidamente 
validado e permitiu identificar contribuições 
relevantes para ajustes da atividade simulada e 
testar o debriefing, com o apoio de um checklist.
Os resultados demonstram que, a taxonomia de 
Bloom auxilia no êxito quanto ao desenvolvimento 
de conhecimentos, habilidades e atitudes em 
enfermagem. Nível de evidência 6.

Founds et al.(16)

Inglês

Desenvolver experiências 
clínicas simuladas 
de alta fidelidade 
para estudantes de 
enfermagem sobre 
cenários obstétricos de 
pré-parto utilizando a 
taxonomia de Bloom.

Estudo descritivo, realizado na Universidade 
de Pittsburgh, na Escola de Enfermagem. Um 
grupo de professores desenvolveu protocolo 
com variados cenários para simulação clínica 
utilizando a taxonomia de Bloom.

Os docentes em enfermagem elaboraram e 
avaliaram o protocolo de execução para simulação 
clínica, utilizando a taxonomia de Bloom para 
desenvolvimento de habilidades cognitivas, 
psicomotoras e afetivas dos estudantes, considerados 
elementos para o desenvolvimento de competência 
clínica em enfermagem. Concluiu-se que esse 
modelo pode facilitar o caminho para outras pessoas 
que desejam explorar a simulação como método 
educacional em enfermagem. Nível de evidência 6.

Simkins et al.(17)

Inglês

Desenvolver estratégia 
de ensino para 
preparar estudantes 
de enfermagem para 
a prática profissional, 
por meio de simulação 
clínica utilizando a 
taxonomia de Bloom.

Estudo quase experimental realizado em 
universidade de enfermagem americana com 
estudantes do segundo ano. Formaram-se 
dois grupos: o primeiro participou de um 
cenário de simulação do atendimento de um 
paciente com sangramento gastrintestinal e o 
segundo, de um paciente com peritonite.

Ambos os grupos obtiveram desenvolvimento 
de competência clínica nos cenários propostos. 
Os alunos alcançaram os objetivos de maior nível 
hierárquico contido na taxonomia de Bloom, que 
se demonstrou valiosa ferramenta para o processo 
de ensino e aprendizagem, além de ter havido 
satisfação dos estudantes na simulação. Nível de 
evidência 3.

Krautscheid(18)

Inglês

Desenvolver e 
implementar, por 
meio da taxonomia de 
Bloom, uma simulação 
de alta fidelidade para 
solucionar dilemas éticos 
voltados à enfermagem. 

Estudo descritivo, quantitativo, realizado em 
curso de enfermagem de uma universidade 
americana.

Os alunos relataram que a estratégia educacional 
utilizada aumentou a confiança ética na tomada de 
decisões e a superação de medos. Dessa forma, a 
simulação subsidiada pela taxonomia de Bloom vai 
além do aperfeiçoamento dos domínios cognitivos 
e psicomotores, lapidando também a habilidade 
afetiva dos estudantes. Nível de evidência 6.

Quadro 3 - Fases da simulação clínica e sua articulação com a taxonomia de Bloom para desenvolver competência em enfermagem, São Paulo, São 
Paulo, Brasil, 2019

       Fases da simulação clínica

Domínios da 
taxonomia de Bloom

Primeira fase − Preparação (dividida em 
pré-simulação e prebriefing/briefing)

Segunda fase − Participação (execução 
do cenário simulado)

Terceira fase − Debriefing (reflexão da 
vivência)

Domínio cognitivo 
− ações em ordem 
hierárquica, de menor 
a maior complexidade 
para a aprendizagem: 
conhecer, 
compreender, aplicar, 
analisar, sintetizar e 
avaliar.

Pré-simulação: 
(1) Conhecer: memorizar os conteúdos 
enviados previamente; 
(2) Compreender: imprimir significado aos 
conteúdos, interpretar o conhecimento 
adquirido sobre o tema da simulação.
Prebriefing/briefing: 
(1) Conhecer: memorizar os conteúdos 
enviados previamente; 
(2) Compreender: imprimir significado aos 
conteúdos, interpretar o conhecimento 
adquirido(15-16).

(1) Compreender: imprimir significado, 
interpretar o conhecimento;
(2) Aplicar: utilizar o aprendizado no 
cenário;
(3) Analisar: analisar os elementos, 
fatos, acontecimentos e posturas(15-16).

(1) Conhecer: memorização e retenção 
do conhecimento; 
(2) Compreender: imprimir significado, 
interpretar o conhecimento; 
(3) Sintetizar: articular com o 
referencial teórico adotado;
(4) Aplicar: transferir conhecimento 
para situações reais;
(5) Analisar: analisar elementos, fatos, 
acontecimentos e posturas;
(6) Avaliar: avaliar pontos fracos, 
fortes, o que se leva para prática(15).

Domínio psicomotor 
− ações em ordem 
hierárquica, de menor 
à maior complexidade 
para a aprendizagem: 
perceber, obter 
resposta conduzida, 
automatizar, obter 
resposta complexa, 
adaptar e organizar.

(1) Perceber: reconhecer os movimentos 
essenciais relativos à simulação proposta; 
(2) Obter resposta conduzida: 
desenvolver habilidade técnica; 
(3) Automatizar: tornar automática a 
habilidade; 
(4) Obter resposta complexa: obter 
desenvoltura e coordenação motora;
(5) Adaptar: improvisar movimentos 
(saber como agir coerentemente e 
tecnicamente);
(6) Organizar: agir espontaneamente pela 
habilidade adquirida(15-17).

Continua
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O Quadro 3 demonstra as fases da simulação clínica e a relação 
com a taxonomia de Bloom para desenvolver competência em 
enfermagem, por meio da distribuição de cada ação, correspon-
dente aos três domínios da taxonomia proposta.

 
DISCUSSÃO

Mesmo diante da variabilidade de pesquisas científicas que 
abordam a utilização da simulação clínica como estratégia de 
ensino e aprendizagem na enfermagem, estudos que tratam 
da adoção da taxonomia de Bloom para o desenvolvimento da 
competência clínica, especificamente nessa profissão, no âmbito 
da simulação, são pouco evidenciados, o que pode ser constatado 
pelo tamanho da amostra identificada para o presente estudo.

As publicações selecionadas são de 2011, 2016, 2017 e 2019. 
A maioria foi realizada em universidades americanas(16-18) e uma 
apenas é nacional(15). Somente um estudo é do tipo quasi-expe-
rimental(17), sendo a maioria descritiva(15-16,18) com baixo Nível de 
Evidência, o que instiga a necessidade de explorar a taxonomia 
de Bloom como mecanismo que subsidia o desenvolvimento de 
competência em enfermagem durante a simulação clínica, por 
meio de pesquisas científicas bem delineadas(17).

A taxonomia de Bloom é um referencial teórico-metodológico 
que abrange os domínios cognitivo, referente ao conhecimento; 
psicomotor, que indica o aperfeiçoamento das habilidades, e o 
afetivo, que aborda sentimentos, satisfação, disposição e valores. 
Quando essa tríade se articula durante uma simulação em enfer-
magem, considerando os objetivos educacionais de cada domínio 
e trabalhando-os em cada etapa da simulação, torna-se possível 
avaliar o desenvolvimento de competência clínica do indivíduo(19-20).

Este estudo identificou, primeiramente, as ações ou objetivos 
referentes à taxonomia de Bloom, que devem ser valorizados para 
desenvolver o primeiro componente da tríade de competência 
clínica em enfermagem, o conhecimento cognitivo.

A primeira etapa da simulação, denominada preparação, é 
dividida em pré-simulação e em prebriefing/briefing. Em ambas, as 
ações que devem ser abordadas para desenvolver conhecimento 
são conhecer e compreender(21).

Na pré-simulação, enviam-se materiais didáticos em suas dife-
rentes formas e tecnologias, referentes ao tema a ser vivenciado 
no cenário de simulação proposto. Por meio da estratégia da aula 
invertida(22), o participante se sensibiliza previamente com o assunto 
e conhece e compreende o contexto em que ele será abordado. No 
prebriefing/briefing, todas as informações quanto ao cenário a ser 

experimentado são disponibilizadas, e se a etapa de preparação for 
realizada adequadamente em uma simulação clínica, o conhecimento 
cognitivo do indivíduo já começa a ser aperfeiçoado(23).

Estudo de revisão de literatura, realizado em 2016, investigou 
a utilização da taxonomia de Bloom para desenvolvimento e 
avaliação de competência clínica em estudantes, objetivando 
propor a adoção de seus objetivos educacionais para este fim, e 
concluiu que o uso da taxonomia de Bloom é um valioso recurso 
pedagógico para desenvolver conhecimentos, habilidades e 
atitudes, além de solucionar problemas, sejam eles simples ou 
complexos, em todos os campos sociais(24).

O desenvolvimento do conhecimento cognitivo será continuado, 
na fase de participação da simulação clínica, durante a realização do 
cenário, se as seguintes ações, descritas pela taxonomia de Bloom, 
forem contempladas: compreender, aplicar e analisar. O participante 
da simulação compreende, no decorrer da vivência, como deve agir 
diante da situação, aplica seus conhecimentos para solucioná-la 
da forma mais pertinente possível e analisa se seu conhecimento é 
suficiente para realizar aquele atendimento clínico(23,25).

O debriefing, por sua vez, consegue abordar todos os aspectos 
relativos ao domínio cognitivo na taxonomia de Bloom, visto 
que esse processo de reflexão é capaz de provocar retenção de 
conhecimento, compreensão do contexto, articulação de teoria e 
prática, sintetização e avaliação do aprendizado, configurando-se 
como poderosa ferramenta para auxiliar no desenvolvimento do 
conhecimento em enfermagem(26-27).

Quanto ao domínio psicomotor, segundo componente para 
a formação da tríade da competência clínica em enfermagem, é 
maciça a contribuição da fase de participação na simulação, durante 
a vivência do cenário determinado. Nessa fase, o participante é 
capaz de perceber as habilidades necessárias para o cumprimento 
da cena, treinar suas habilidades motoras, improvisar e organizar 
suas atitudes – objetivos propostos pela taxonomia de Bloom(28).

Corrobora esta afirmação estudo descritivo, exploratório, desen-
volvido em universidade pública brasileira, que objetivou identificar 
o desenvolvimento das habilidades psicomotoras em 17 estudan-
tes de enfermagem, por meio da simulação clínica. Quando uma 
simulação é planejada adequadamente, e os objetivos educacionais 
são valorizados, os estudantes sentem-se apoiados e seguros para 
desenvolver suas habilidades e adquirirem a prática clínica(29).

Em relação ao domínio afetivo, terceiro e último componen-
te da tríade para formação de competência em enfermagem, 
faz-se necessário o desenvolvimento, já durante as etapas de 
pré-simulação, prebriefing/briefing e participação, da vontade e 

       Fases da simulação clínica

Domínios da 
taxonomia de Bloom

Primeira fase − Preparação (dividida em 
pré-simulação e prebriefing/briefing)

Segunda fase − Participação (execução 
do cenário simulado)

Terceira fase − Debriefing (reflexão da 
vivência)

Domínio afetivo − 
ações em ordem 
hierárquica, de menor 
à maior complexidade 
para a aprendizagem: 
receber, responder, 
valorizar, organizar e 
internalizar.

Pré-simulação: 
(1) Receber: ter disposição e atenção 
para aprender;
(2) Responder: participar ativamente e 
com satisfação.

Prebriefing/briefing: 
(1) Receber: ter disposição e atenção 
para aprender; 
(2) Responder: participar ativamente e 
com satisfação(15-18).

Participação: 
(1) Receber: ter disposição e atenção 
para aprender;
(2) Responder: participar ativamente e 
com satisfação(15,17).

Debriefing: 
(1) Receber: ter disposição e atenção 
para aprender; 
(2) Responder: participar ativamente e 
com satisfação; 
(3) Valorizar: estabelecer compromisso 
com o aprendizado;
(4) Organizar: dar valor a cada 
aprendizado; 
(5) Internalizar: transferir o 
aprendizado para a prática(15-18).

Continuação do Quadro 3

98



6Rev Bras Enferm. 2021;74(1): e20200135 8de

Desenvolvimento de competência clínica em enfermagem na simulação: perspectiva da taxonomia de Bloom

Nascimento JSG, Siqueira TV, Oliveira JLG, Alves MG, Regino DSG, Dalri MCB.

da motivação para aprender, por meio das ações de receber e 
responder, indicadas pela taxonomia de Bloom(30).

Pesquisa realizada em universidade americana intencionava 
identificar lacunas e fragilidades em estudantes de enfermagem 
quanto ao desenvolvimento do domínio afetivo para confiança, 
tomada de decisão e atenção à saúde aos pacientes, utilizando 
a taxonomia de Bloom para planejar e subsidiar a estratégia da 
simulação clínica, como mecanismo de desenvolvimento de 
competência. Os alunos obtiveram aumento de sua confiança e 
satisfação, e a simulação associada à taxonomia de Bloom pode 
ir além da aquisição dos domínios cognitivos e psicomotores, 
provocando congruência entre o saber, o agir e o sentir no es-
tudante de enfermagem(18).

A fase de debriefing é fundamental para desenvolver o domínio 
afetivo no participante de uma simulação clínica, pois envolve 
todas as ações determinadas pela taxonomia de Bloom (receber, 
responder, valorizar, organizar e internalizar), o que demonstra 
a importância do debriefing para o desenvolvimento de compe-
tência clínica em enfermagem(31).

O debriefing, articulado aos objetivos educacionais em uma 
simulação auxilia no desenvolvimento do domínio afetivo em 
estudantes e profissionais, por valorizar suas emoções em três 
vertentes: seu papel no trabalho em equipe e tomada de decisão; 
sua função durante a aplicação do cuidado em saúde, visando à 
competência emocional; e a conscientização das próprias emo-
ções dos indivíduos. A abordagem desses aspectos é facilitada 
quando instrutores, professores e facilitadores do debriefing, em 
geral, são treinados para valorizar as emoções dos participantes 
durante o debriefing(32).

A taxonomia de Bloom pode ser utilizada como mecanismo 
facilitador e referencial teórico-metodológico em simulação em 
enfermagem, para obter o desenvolvimento de competência 
clínica em seus participantes, pois abrange os critérios cognitivo, 
psicomotor e afetivo, demonstrados por um roll de objetivos 
educacionais. Isso subsidia o planejamento da simulação clínica 
e a elaboração de instrumentos que objetivem avaliar se o parti-
cipante, nessa estratégia pedagógica, desenvolveu competência 
clínica em enfermagem(33).

Limitações do estudo

A principal limitação identificada na elaboração deste estudo 
foi a incipiência de artigos que abordassem o desenvolvimento 
de competência clínica em enfermagem, na simulação, por meio 
do uso da taxonomia de Bloom. Isso dificultou a compreensão e a 
exposição das evidências científicas quanto ao objetivo proposto, 
o que reforça a necessidade de aprofundamento neste âmbito 
para enfermagem.

Contribuições para a área da enfermagem

Esta pesquisa contribui para o ensino, a pesquisa e a assistência 
em enfermagem, principalmente por apresentar, em seus resul-
tados, a articulação das etapas da simulação clínica e os objetivos 
ou ações pertinentes a cada domínio da taxonomia de Bloom, o 
que facilita a utilização desse referencial teórico-metodológico 
para docentes, pesquisadores e enfermeiros que visam ao desen-
volvimento de competência clínica em estudantes e profissionais 
de enfermagem. Por ser ainda tema de escassa exploração, esta 
revisão integrativa aborda valioso arcabouço de conhecimento, 
para subsidiar o desenvolvimento da simulação clínica como 
estratégia para o processo de ensino e aprendizagem na enfer-
magem, para desenvolvimento de competência.

CONCLUSÕES

Foram identificados estudos científicos que abordam a relação 
entre taxonomia de Bloom e desenvolvimento de competência 
clínica na simulação em enfermagem. Definiu-se a distribuição dos 
objetivos educacionais de cada domínio da taxonomia, para permitir 
o desenvolvimento de competência em simulação na enfermagem.

Para se desenvolver o domínio cognitivo, devem-se abordar 
os objetivos conhecer e compreender, na etapa de preparação da 
simulação clínica, e os objetivos compreender, aplicar e analisar, 
na etapa de participação. Já o debriefing incluiu todos os objetivos 
propostos pela taxonomia de Bloom para desenvolver conhe-
cimento em enfermagem, sendo eles: conhecer, compreender, 
sintetizar, aplicar, analisar e avaliar.

Quanto ao aperfeiçoamento do domínio psicomotor, a fase de 
participação da simulação tem maciça contribuição, tornando o 
participante capaz de perceber as habilidades que são necessárias 
para o cumprimento da cena, treiná-las, improvisar, e organizar 
suas ações e atitudes, de forma pertinente e habilidosa, para a 
cena vivenciada na simulação.

O domínio afetivo, por sua vez, é desenvolvido já nas primeiras 
etapas da simulação, quando se valorizam a vontade e a motivação 
em aprender do indivíduo, aprofundadas durante o debriefing, que 
envolve todas as ações determinadas pela taxonomia de Bloom du-
rante o processo de reflexão. Isso justifica a importância do debriefing 
para o desenvolvimento da competência clínica em enfermagem.

É possível desenvolver competência clínica por meio da adoção 
da taxonomia de Bloom e da correta utilização de seus objetivos 
educacionais, em cada fase da simulação, permitindo o aperfeiçoa-
mento de conhecimentos, habilidades e atitudes em enfermagem. 
Sugere-se a realização de pesquisas futuras, metodologicamente 
bem delineadas, que utilizem a taxonomia de Bloom para o desen-
volvimento de competência em enfermagem na simulação clínica.
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3.3 ARTIGO INTITULADO: “ANÁLISE DE UM MÉTODO DE DEBRIEFING PARA A 

SIMULAÇÃO DA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR: REVISÃO 

INTEGRATIVA” 

  

Artigo sobre o método Structured and Supported Debriefing – GAS debriefing, 

realizado por meio de revisão integrativa de literatura. 

 Visto que, no estudo anterior sobre métodos e técnicas de debriefing, 

identificou-se que, esses conceitos se tratam de vertentes diferentes, sendo o método 

de debriefing, o caminho/estrutura a ser percorrido para a discussão/reflexão, e sendo 

a técnica, a estratégia que viabiliza esse caminho, optou-se pelo aprofundamento 

científico do método Structured and Supported Debriefing, indicado pela AHA (2020) 

na simulação clínica da RCP. Publicado na Revista Eletrônica Acervo Enfermagem 

(REAenf), em 2021. 
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RESUMO  

Objetivo: Sintetizar os conteúdos necessários para planejar e executar o Structured and Supported Debriefing 

no processo de ensino e aprendizagem da ressuscitação cardiopulmonar em ambiente simulado. Métodos: 

Revisão integrativa da literatura, realizada em maio de 2021, nas fontes National Library of Medicine, 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Scopus, Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature e Web of Science, com auxílio do Rayyan para seleção dos artigos e adoção do 

referencial de Análise de Conteúdo. Resultados: Identificaram-se, a priori, 469 estudos e quatro compuseram 

a amostra final. Elaboraram-se duas categorias: critérios que compõem o método structured and supported 

debriefing, caracterizados pelos objetivos das fases do debriefing; as ações pertinentes a cada fase; as 

questões disparadoras do debriefing e o tempo de execução, e fatores que interferem na qualidade do 

debriefing structured and supported, principalmente a agressividade dos facilitadores do debriefing na 

abordagem dos estudantes e a ênfase nos erros cometidos durante a execução do cenário clínico. 

Considerações finais: Deve-se adotar os critérios do structured and supported debriefing para sustentar a 

qualidade do seu planejamento e execução frente ao processo de ensino e aprendizagem da ressuscitação 

cardiopulmonar em ambiente simulado.  

Palavras-chave: Simulação, Reanimação cardiopulmonar, Ensino aprendizagem, Enfermagem.    

 

ABSTRACT 

Objective: To synthesize the necessary contents to plan and execute structured and supported debriefing in 

the teaching and learning process of cardiopulmonary resuscitation in a simulated environment. Methods: 

Integrative review, carried out in May 2021, in the National Library of Medicine, Latin American and Caribbean 

Literature in Health Sciences, Scopus, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature and Web of 

Science sources, with the assistance of Rayyan for selection of articles and adoption of the Content Analysis 

framework. Results: 469 studies were identified and four composed the final sample. Two categories were 

created: criteria for planning and executing the structured and supported debriefing method, characterized by 

objectives relevant to each phase of the debriefing; the actions that make it possible to achieve the goals; 
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issues that trigger debriefing and execution time, and factors that interfere with the quality of structured and 

supported debriefing, mainly the aggressive approach to students and the emphasis on mistakes made. Final 

considerations: The structured and supported debriefing criteria must be adopted to support the quality of its 

planning and execution in the light of the teaching and learning process of simulating cardiopulmonary 

resuscitation. 

Key words: Simulation, Cardiopulmonary resuscitation, Teaching learning, Nursing. 

 

RESUMEN  

Objetivo: Sintetizar los contenidos necesarios para planificar y ejecutar debriefing estructurado y apoyado en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la reanimación cardiopulmonar en un entorno simulado. Métodos: 

Revisión integrativa, realizada en mayo de 2021, en Biblioteca Nacional de Medicina, Literatura 

Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, Scopus, Índice Acumulativo de Literatura en Enfermería 

y Afines y fuentes Web of Science, con asistencia de Rayyan para la selección de artículos y adopción del 

marco de Análisis de Contenido. Resultados: Se identificaron 469 estudios y cuatro compusieron la muestra 

final. Se crearon dos categorías: criterios para planificar y ejecutar el método de debriefing estructurado y 

apoyado, caracterizado por los objetivos relevantes para cada fase del debriefing; las acciones que permitan 

alcanzar las metas; problemas que desencadenan el debriefing y el tiempo de ejecución, y factores que 

interfieren con la calidad del debriefing estructurado y apoyado, principalmente el enfoque agresivo hacia los 

estudiantes y el énfasis en los errores cometidos. Consideraciones finales: Los criterios de debriefing 

estructurados y sustentados deben ser adoptados para apoyar la calidad de su planificación y ejecución a la 

luz del proceso de enseñanza y aprendizaje de la simulación de reanimación cardiopulmonar. 

Palabras clave: Simulación, Reanimación cardiopulmonar, Enseñanza aprendizaje, Enfermería. 

 

 

INTRODUÇÃO  

Estudantes no âmbito da saúde, especialmente em enfermagem, são submetidos a diversos mecanismos 

pedagógicos que podem facilitar ou dificultar a aprendizagem (ANDERSON M, et al., 2019). Nessa 

perspectiva, a simulação clínica, caracterizada como uma estratégia ativa de ensino e aprendizagem que 

replica situações reais, em ambiente seguro e controlado, configura uma possibilidade educativa por auxiliar 

no enfrentamento das barreiras impostas pelos métodos tradicionais de ensino (ANDERSON M, et al., 2019; 
INTERNATIONAL NURSING ASSOCIATION FOR CLINICAL SIMULATION AND LEARNING, 2016; RIBEIRO 

LL, et al., 2021). 

A simulação clínica compõe-se de três etapas: preparação, participação e debriefing. A etapa de 

preparação abrange a disponibilização para o aprendiz de referenciais que embasarão o seu estudo e do 

treinamento de habilidades, preparando-o para executar o cenário simulado. Na participação vivencia-se o 

cenário proposto, já o debriefing define-se por um processo analítico de discussão/reflexão, realizado 

geralmente, após o cenário, com a intenção de fomentar as habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas 

do aprendiz (TYERMAN J, et al., 2019). 

Considera-se o debriefing um componente fundamental da simulação clínica, que pode ser responsável 

pela mais alta probabilidade de sucesso no desenvolvimento de competência clínica, caso seja utilizado um 

método adequado aos objetivos pretendidos na simulação (HALAMEK LP, et al., 2019). 

Além da American Heart Association recomendar a inclusão do debriefing nos treinamentos voltados à 

Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), em 2009 uniu-se ao Winter Institute for Simulation, Education, and 

Research (WISER) para elaborar um método de debriefing apropriado para o ensino desta temática, 

denominado structured and supported debriefing e conhecido como G.A.S debriefing, devido aos acrônimos 

que representam suas fases: G- Gather; A-analyze e S- summarize (BHANJI F, et al., 2015). 
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Na primeira fase do G.A.S debriefing (G- Gather) realiza-se a exploração dos sentimentos dos aprendizes 

sobre o cenário clínico, na segunda fase (A- Analyze) ocorre a articulação do que se vivenciou com os 

referenciais teóricos pertinentes a RCP e na última fase (S- Summarize) inclui-se o resumo das lições 

aprendidas (BHANJI F, et al., 2015; KIM JH, et al., 2017). 

Apesar do G.A.S debriefing ser indicado como ideal para a simulação clínica da RCP devido ao fácil 

manuseio, até para facilitadores principiantes no debriefing, ainda não foram desenvolvidos estudos capazes 

de apresentar os conteúdos necessários para realizar o planejamento deste método, condição que pode 

interferir na qualidade do processo de ensino e aprendizagem da RCP em ambiente simulado (BHANJI F, et 

al., 2015; KIM JH, et al., 2017). 

Diante da importância do ensino da RCP para estudantes no âmbito da saúde e para a segurança dos 

pacientes, e da premissa de que o G.A.S debriefing é o referencial teórico-metodológico mais indicado neste 

contexto, faz-se importante compreender os critérios que sustentam a sua execução, a fim de direcionar 

docentes e facilitadores na simulação clínica da RCP (BHANJI F, et al., 2015; KIM JH, et al., 2017). 

Este estudo objetivou sintetizar os conteúdos necessários para planejar e executar o debriefing structured 

and supported no processo de ensino e aprendizagem da ressuscitação cardiopulmonar em ambiente 

simulado. 

 

MÉTODOS  

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada em maio de 2021 em uma universidade pública 

do interior de São Paulo, Brasil, sustentada pela recomendação Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (MOHER D, et al., 2010). 

Cumpriram-se as etapas: (1) identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; (2) estabelecimento 

de critérios para inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura; (3) definição das informações extraídas 

dos estudos selecionados/categorização dos estudos; (4) avaliação dos estudos incluídos; (5) interpretação 

dos resultados; (6) apresentação da síntese do conhecimento (GANONG LH, 1987). 

A estratégia Patient, Intervention, Comparison e Outcomes (PICO) foi utilizada para elaborar a questão de 

pesquisa, considerando-se como acrônimo P - população: estudantes na área da saúde; acrônimo I - 

intervenção: a síntese dos conteúdos para planejar e executar o structured and supported debriefing e como 

acrônimo O - desfecho: o processo de ensino e aprendizagem da RCP em ambiente simulado. O acrônimo C 

não foi adotado para este estudo (SANTOS CM, et al., 2007). Desta forma, configurou-se a pergunta: Quais 

as evidências científicas disponíveis na literatura quanto aos conteúdos que sustentam o planejamento e a 

execução do método structured and supported debriefing para o processo de ensino e aprendizagem de 

estudantes em saúde da ressuscitação cardiopulmonar em ambiente simulado?  

Foram incluídos estudos primários que respondessem à pergunta de pesquisa; sem delimitar idioma, com 

recorte temporal a partir de 2009, ano em o structured and supported debriefing foi recomendado para o 

ensino da RCP. Excluíram-se estudos do tipo revisão, teses, dissertações, artigos de opinião, comentários, 

ensaios, notas prévias e manuais. A busca das evidências foi compreendida em maio de 2021 nas fontes de 

informação: PubMed®/Medline, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scopus, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e Web of Science. 

Identificaram-se, na PubMed®/Medline e Scopus os descritores controlados em Medical Subjects Headings 

(MeSH) na língua inglesa: “Students, Health Occupations”; “Cardiopulmonary Resuscitation”; Learning; 

“Simulation Training” e a Palavra-chave: “Debriefing Structured and Supported”. Adotou-se a estratégia: 

(“Students, Health Occupations” OR “Health Occupations Students” OR “Health Occupations Student” OR 

“Occupations Student, Health” OR “Occupations Students, Health” OR “Student, Health Occupations” AND 

“Debriefing Structured and Supported” AND “Cardiopulmonary Resuscitation” OR “Resuscitation, 

Cardiopulmonary” OR CPR OR “Cardio-Pulmonary Resuscitation” OR “Cardio Pulmonary Resuscitation” OR 

“Resuscitation, Cardio-Pulmonary” OR “Code Blue” OR “Mouth-to-Mouth Resuscitation” OR “Mouth to Mouth 
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Resuscitation” OR “Mouth-to-Mouth Resuscitations” OR “Resuscitation, Mouth-to-Mouth” OR “Resuscitations, 

Mouth-to-Mouth” OR “Basic Cardiac Life Support” OR “Life Support, Basic Cardiac” AND Learning OR 

“Memory Training” OR “Training, Memory” AND “Simulation Training” OR “Training, Simulation” OR 

“Interactive Learning” OR “Learning, Interactive”). 

Na CINAHL adotaram-se os descritores controlados identificados em “Títulos/assunto" na língua inglesa: 

Students; “Cardiopulmonary Resuscitation”; Learning; “Simulation Training” e a Palavra-chave: “Debriefing 

Structured and Supported”. A estratégia utilizada foi: (Students AND “Debriefing Structured and Supported” 

AND “Cardiopulmonary Resuscitation” AND Learning OR “Memory Training” OR “Training, Memory” AND 

“Simulation Training” OR “Training, Simulation” OR “Interactive Learning” OR “Learning, Interactive”). 

Na LILACS identificaram-se os descritores controlados nos Descritores em Saúde (DeCS), configurando-

se em Students; Cardiopulmonary Resuscitation; Learning; Simulation e a Palavra-chave: Debriefing 

Structured and Supported. A estratégia utilizada em inglês foi: (Students AND Debriefing Structured and 

Supported” AND Cardiopulmonary Resuscitation AND Learning AND Simulation). Em espanhol: (Estudiantes 

AND Debriefing Structured and Supported” AND Reanimación Cardiopulmonar AND Aprendizaje AND 

Simulación). Em português: (Estudantes AND Debriefing Structured and Supported” AND Reanimação 

Cardiopulmonar AND Aprendizagem AND Simulação). 

Na Web of Science os descritores foram: Students, Health Occupations; Cardiopulmonary Resuscitation; 

Learning; Simulation Training e a Palavra-chave: Debriefing Structured and Supported. A estratégia adotada 

foi: TS = Students* Health Occupations* AND Debriefing* Structured and Supported* AND Cardiopulmonary* 

Resuscitation* AND Learning AND Simulation* Training) 

Para selecionar os estudos, procedeu-se a leitura de títulos e resumos, com auxílio do aplicativo de revisão 

Rayyan, um programa virtual e gratuito que agiliza o processo de seleção de forma confiável por dois revisores 

independentes (OUZZANI M, et al., 2016).  

As divergências entre suas avaliações resultaram em 11 estudos, enviados para um terceiro revisor, 

responsável por decidir a inclusão ou exclusão dos manuscritos. Após, realizou-se a leitura na íntegra dos 

estudos para definir a amostra final. A extração das informações pertinentes foi realizada por meio de um 

instrumento validado e adaptado para a presente pesquisa considerando-se: autores; ano de publicação; país 

de origem do estudo; objetivos; tipo de estudo; principais achados (URSI ES e GALVÃO CM, 2006). Por fim, 

classificou-se o nível de evidência dos manuscritos (GALVÃO CM, 2006). 

Os achados foram analisados por meio da Análise Temática cumprindo-se três etapas: (1) pré-análise, 

configurada pela leitura flutuante das evidências e organização das informações convergentes; (2) exploração 

do material com agrupamento das convergências e (3) tratamento dos dados, determinando-se as categorias 

(MINAYO MC, 2017). 

 

RESULTADOS  

A seguir, têm-se o processo de seleção dos manuscritos incluídos na amostra da presente pesquisa, 

segundo o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Figura 1) e a 

apresentação dos estudos, considerando-se autores, ano de publicação, país de origem, objetivos, tipo de 

estudo, principais resultados e nível de evidência (Quadro 1) (MOHER D, et al., 2010).  
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Figura 1 - Fluxograma da seleção dos estudos adaptado do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (PRISMA). 

 

 
 

Fonte: NASCIMENTO JGS, et al., 2021. 
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Quadro 1 - Caracterização dos estudos que abordaram o structured and supported debriefing. 

Autor, ano, 

país de origem 
Objetivos e tipo de estudo Principais achados e nível de evidência 

KIM JH, et al., 

2017. 

Coreia do Sul 

Comparar o impacto 

educacional do feedback 

versus structured and 

supported debriefing na 

simulação da ressuscitação 

cardiopulmonar. Estudo 

experimental, randomizado. 

A pontuação média do grupo submetido ao 

structured and supported debriefing foi maior do que 

o grupo que recebeu feedback para o conhecimento 

e confiança [grupo controle: 74,5 (65,9-80,9) - grupo 

intervenção: 85,0 (71,9-87,6), p= 0,035]. Concluiu-se 

que, o structured and supported debriefing provoca 

um impacto positivo no processo de ensino e 

aprendizagem desta temática. Nível de evidência 2. 

KIM M e KIM S, 

2017. 

Coreia do Sul 

Identificar práticas de 

debriefing no ensino de 

enfermagem. Estudo descritivo 

e exploratório. 

A adoção do structured and supported debriefing 

pode tornar os facilitadores de uma simulação mais 

aptos a apoiar as reações emocionais dos 

estudantes. Concluiu-se que é necessário 

desenvolver programas de treinamento sobre o 

structured and supported debriefing. Nível de 

evidência 6. 

BOWE S, et al., 

2017. 

Estados Unidos 

Descrever métodos de 

debriefing utilizados na 

aprendizagem da 

ressuscitação cardiopulmonar. 

Estudo descritivo exploratório. 

 

O instituto WISER colaborou com a American Heart 

Association para elaborar o structured and supported 

debriefing composto por três fases: reunir, analisar e 

resumir. O componente suportado cria um ambiente 

com apoio interpessoal e uso de protocolos para 

apoiar o debriefing. O componente estruturado 

embasa-se nas três fases citadas para orientar o 

processo de reflexão. Nível de evidência 6. 

HUSEBØ SE, et 

al., 2015. 

Austrália 

Descrever a articulação do 

ciclo de Gibbs com o 

structured and supported 

debriefing. Estudo descritivo-

exploratório. 

O ciclo de aprendizagem reflexivo de Gibbs é um 

modelo estruturado que pode apoiar as fases do 

structured and supported debriefing. A articulação do 

método structured and supported debriefing com as 

etapas do ciclo de Gibbs é capaz de potencializar o 

aprendizado. Nível de evidência 6. 

Fonte: NASCIMENTO JGS, et al., 2021. 

 

Elaboraram-se duas categorias, a primeira denominada critérios que compõem o método structured and 

supported debriefing e a segunda intitulada fatores que interferem na qualidade do structured and supported 

debriefing.  

A primeira categoria compôs-se de quatro critérios, caracterizados pelos objetivos das fases do método 

structured and supported debriefing; as ações que viabilizam as fases do método structured and supported 

debriefing; as questões disparadoras em cada fase e o tempo de duração das fases do structured and 

supported debriefing.  

O Quadro 2 apresenta os critérios que compõem o método structured and supported debriefing, de acordo 

com cada fase. 
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Quadro 2 – Fases do structured and supported debriefing e seus respectivos critérios. 

Critérios 
1º fase: G- Gather: reunir 

informações 
2° fase: A- Analyze: 

analisar informações 
3° fase: S- Summarize: 
resumir informações 

Objetivo 
Ouvir os participantes e 

tranquilizar suas emoções 

Analisar as ações 
realizadas e manter o 
foco nos objetivos de 

aprendizagem 

Facilitar a identificação e a 
revisão das lições 

aprendidas 

Ações 

Solicitar que os componentes da 
equipe expressem o que pensam 

e o que sentiram durante o 
cenário 

Rever os acontecimentos; 
relatar as observações 

corretas e as que podem 
melhorar 

Os participantes identificam 
aspectos positivos de 

comportamentos e os que 
exigem mudanças. 

Promove-se o resumo das 
reflexões realizadas 
durante o debriefing 

Questões 

Como vocês se sentem? você 
pode nos dizer o que ocorreu 

quando...? vocês podem 
adicionar algum comentário sobre 

esta situação? 

me conte mais sobre; 
conte-me sobre o aspecto 

"X" do cenário. 

Liste duas ações ou 
eventos que foram 

eficazes. 

Tempo 25% do tempo do debriefing total 
50% do tempo do 
debriefing total. 

25% do tempo do 
debriefing total. 

Autores 
KIM JH, et al., 2017; KIM M e KIM 

S, 2017; HUSEBØ SE, et al., 
2017 

KIM JH, et al., 2017; KIM 
M e KIM S, 2017; 

HUSEBØ SE, et al., 2017 

KIM JH, et al., 2017; KIM M 
e KIM S, 2017; HUSEBØ 

SE, et al., 2017 

Fonte: NASCIMENTO JGS, et al., 2021. 

 

A segunda categoria abordou os fatores que podem interferir na qualidade do método structured and 

supported debriefing, configurando-se pela realização de perguntas que induzam respostas e não sejam 

pautadas nos objetivos de aprendizagem; a desconsideração das percepções dos participantes; a 

demonstração de desrespeito diante dos comentários dos aprendizes; o excesso de crítica e agressividade 

na abordagem dos aprendizes pelos facilitadores; a não articulação dos acontecimentos com as diretrizes da 

RCP, a ênfase nos erros dos participantes; a realização de aula expositiva sobre o tema ao invés de valorizar 

a vivência; a ausência de especialização do facilitador no âmbito da RCP. Desta forma, a agressividade na 

abordagem aos alunos durante o G.A.S debriefing e a ênfase nos erros cometidos, foram os fatores mais 

abordados (KIM JH, et al., 2017; BOWE S, et al., 2017; KIM M e KIM S, 2017; HUSEBØ SE, et al., 2015). 

 

DISCUSSÃO 

A importância de explorar o método G.A.S debriefing, principalmente no ensino em enfermagem da RCP 

é sustentada pela amostra incipiente de manuscritos que abordam o tema e também, pelo nível de evidência 

da maioria dos artigos caracterizados por estudos descritivos, possivelmente pela necessidade de se 

estabelecer um corpo de conhecimento capaz de fundamentar a prática do G.A.S debriefing, para somente 

depois desenvolver outros tipos de estudos, que intencionem comprovar a sua efetividade (BHANJI F, et al., 

2015; KIM JH, et al., 2017; PHRAMPUS PE e O’DONNELL JM, 2013; COUPER K, et al., 2016; CAMANHO 

GL, 2009; DÍAZ-NARVÁEZ VP e CALZADILLA-NÚÑEZ, 2016; PALAGANAS JC, et al., 2016). 

Desta forma, este estudo confere ineditismo a ciência da RCP e da saúde por apresentar os conteúdos 

necessários para planejar e executar o G.A.S debriefing, ainda não esclarecidos por outras pesquisas, 

possibilitar a elaboração de instrumentos que norteiem o debriefing na RCP, e ainda, por apresentar os fatores 

capazes de interferir na qualidade deste processo, guiando docentes e facilitadores da simulação clínica para 

as melhores condutas no debriefing (BHANJI F, et al., 2015; KIM JH, et al., 2017). 

A primeira fase do G.A.S debriefing (G: Gather) objetiva o acolhimento dos aprendizes, redução de sua 

ansiedade, escuta ativa e organização das informações relatadas. Uma pesquisa descritiva, desenvolvida em 

uma universidade pública brasileira com 17 estudantes de enfermagem, identificou a percepção desta 
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população quanto o debriefing e constatou que, os aprendizes se sentiram apoiados na primeira etapa do 

debriefing, por ter a liberdade de exporem sentimentos, sem julgamentos (COSTA RR, et al.,2019). 

Considera-se a chave para o aprendizado, no G.A.S debriefing, a fase intermediária desse processo, (A: 

Analyze) em que se descreve as ações realizadas, pontos fortes e os pontos que necessitam melhorias, 

exigindo dos facilitadores a destreza e sensibilidade para valorizar os aspectos que merecem atenção articular 

a teoria com a vivência (KIM JH, et al., 2017; HALL K e TORI K, 2017). 

O objetivo da última fase do G.A.S debriefing (S: Summarize) é organizar as lições que foram aprendidas 

e refletir sobre os impactos para prática real, conferindo se os objetivos de aprendizagem foram alcançados.  

Corrobora com esta afirmação, um estudo experimental, randomizado, realizado com 60 participantes sobre 

simulação em RCP, na Bélgica, que apontou a importância desta etapa para o desenvolvimento da 

autoeficácia e confiança do aprendiz frente a um atendimento de emergência (COPPENS I, et al., 2018). 

As ações que compõem cada fase do structured and supported debriefing são possibilitadas pelas 

questões disparadoras deste método de debriefing. Considera-se como papel do facilitador a condução dos 

questionamentos durante o debriefing, que caracterizam “gatilhos disparadores de reflexão” e permitem ao 

aprendiz conferir significado ao aprendizado. Para cada fase do debriefing são realizados determinados 

questionamentos, com a intencionalidade de desenvolver conhecimentos, trabalho em equipe, comunicação, 

resolução de problemas, tomada de decisão, além de raciocínio crítico em um ambiente semelhante ao real 

(FERNANDES MT e ALVES CN, 2019). 

O tempo dispensado para o structured and supported debriefing é um importante elemento para 

organização da reflexão, durante a simulação. As fases de Reunião e Resumo são mais curtas; já para a fase 

de Análise, dispensa-se um tempo maior, capaz de propiciar a articulação da teoria com o cenário vivenciado 

(KIM JH, et al., 2017). 

Os principais fatores que podem interferir na qualidade do método structured and supported debriefing são 

a agressividade na abordagem dos aprendizes e a ênfase nos erros cometidos. Um estudo descritivo, 

canadense, realizado em 2018, forneceu uma síntese das situações que podem ocorrer durante a execução 

do debriefing e das estratégias para ajudar o docente a gerenciá-las, concluindo que, o debriefing é permeado 

pela exposição de emoções e até mal-entendidos e que, a  primeira chave para o sucesso em situações 

difíceis de debriefing é a consciência das potenciais situações que podem ocorrer, na tentativa de evitá-las, 

capacitando o educador com os recursos necessários para contornar as ocorrências e não demonstrar 

animosidade, impaciência ou rispidez diante dos erros cometidos pelos aprendizes na simulação (GRANT VJ, 

et al., 2018). 

Um debriefing ineficaz pode provocar efeitos negativos de aprendizagem e desenvolver habilidades 

inadequadas de raciocínio clínico, deficiências clínicas e julgamento e erros na prática real. Ao invés de se 

evidenciar os erros dos aprendizes deve-se estabelecer, de forma não punitiva, a reflexão das possibilidades 

de melhoria e das melhores ações durante a execução do cenário (LEE J, et al., 2020).  

Desta forma, compreende-se que, é de suma importância considerar o preparo dos facilitadores, em uma 

simulação clínica, para conduzir o structured and supported debriefing, capazes de adotar estratégias para 

minimizar as intercorrências que advém da discussão sobre a vivência e evitar uma abordagem inadequada 

dos aprendizes e a ênfase em suas lacunas cognitivas, procedimentais e atitudinais (LEE J, et al., 2020; 

BHANJI F, et al., 2015; KIM JH, et al., 2017).  

A principal limitação para desenvolver este estudo configurou-se pela incipiência de artigos científicos que 

abordam a utilização do método structured and supported debriefing. Sugere-se o desenvolvimento de outras 

investigações científicas neste âmbito, por meio de estudos bem delineados metodologicamente, sustentados 

por maiores níveis de evidência, e também, a que, a inclusão do G.A.S debriefing nas propostas curriculares 

de cursos de graduação em enfermagem, para fomentar o aperfeiçoamento das competências clínicas 

referentes a RCP. 

110

https://doi.org/10.25248/REAEnf.e8777.2021


                     Revista Eletrônica Acervo Enfermagem | ISSN 2674-7189 
 

 

 
REAEnf | Vol. 13 | DOI: https://doi.org/10.25248/REAEnf.e8777.2021            Página 9 de 9 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os conteúdos necessários para planejar e executar o debriefing structured and supported no processo de 

ensino e aprendizagem da ressuscitação cardiopulmonar em ambiente simulado caracterizam-se pelos 

objetivos de cada fase do método, as ações que viabilizam as fases, as questões norteadoras pertinentes a 

cada momento da discussão/reflexão e o tempo ideal para proceder o debriefing. A agressividade na 

abordagem dos estudantes durante o debriefing structured and supported e a ênfase nos erros cometidos 

pelos aprendizes são os principais fatores que podem interferir na qualidade do método structured and 

supported debriefing. 
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3.4 ARTIGO INTITULADO: “PRÉ-SIMULAÇÃO, PRÉ-BRIEFING OU BRIEFING NA 

SIMULAÇÃO EM ENFERMAGEM: QUAIS AS DIFERENÇAS?”  

 

 Revisão integrativa sobre a etapa de preparação e suas fases de pré-

simulação, pré-briefing/briefing, na simulação clínica em enfermagem. 

Durante o desenvolvimento da tese, observou-se que era preciso compreender, 

com mais profundidade, não apenas a última etapa da simulação clínica (o debriefing, 

objeto de estudo), mas também as etapas iniciais (a preparação e suas fases de pré-

simulação e pré-briefing/briefing) e intermediária (a participação), abrangendo a 

execução do cenário clínico simulado. Dessa forma, o artigo a seguir, contemplou as 

diferenças conceituais e os mecanismos para planejamento da primeira etapa da 

simulação clínica: a preparação. Publicado na Revista Eletrônica de Enfermagem 

(REE), em 2020. 
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RESUMO
Objetivo: Identificar as evidências científicas disponíveis na literatura quanto aos elementos que compõem as fases de pré-
simulação e pré-briefing/briefing e suas diferenças para desenvolver competência clínica em enfermagem. Método: Revisão 
integrativa, de janeiro de 2009 a maio de 2020, nas bases PubMed/MEDLINE®, LILACS, Scopus e CINAHL, com os descritores: 
enfermagem, estudante de enfermagem, equipe de enfermagem, pré-simulação, pré-briefing, briefing e competência clínica. 
Resultados: Identificaram-se 687 estudos e incluíram-se 7. Elaboraram-se as categorias: Elementos que compõem as fases de pré-
simulação e pré-briefing/briefing na simulação clínica em enfermagem e Diferenças das fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing 
na simulação clínica em enfermagem. Destacaram-se quatro elementos: conceito da fase, objetivos, ações e os recursos necessários. 
As diferenças foram quanto ao período de cada fase, quanto aos objetivos e os recursos instrucionais. Conclusão: Sintetiza e 
esclarece os elementos da etapa de preparação e suas diferenças e possibilita, desta forma, elaborar roteiros educacionais para a 
simulação clínica.

Descritores: Enfermagem; Estudante de Enfermagem; Simulação; Competência Clínica.

ABSTRACT
Objective: To identify the scientific evidence available in the literature on the elements of pre-simulation and pre-briefing/briefing 
phases and their differences for the development of clinical competence in nursing. Method: Integrative review conducted from 
January 2009 to May 2020, on the PubMed/MEDLINE®, LILACS, Scopus and CINAHL databases, with the descriptors: 
nursing, nursing student, nursing team, pre-simulation, pre-briefing, briefing and clinical competence. Results: 687 studies 
were identified and seven were included. The following categories were created: Elements of the pre-simulation and pre-briefing/
briefing phases in clinical simulation in nursing and Differences of the pre-simulation and pre-briefing/briefing phases in clinical 
simulation in nursing. The following four elements were highlighted: the concept of the phase, objectives, actions and required 
resources. The differences were identified as the period of each phase, the objectives and the instructional resources. Conclusion: 
This review synthesizes and clarifies the elements of the preparation stage and their differences, thus enabling the creation of 
educational scripts for clinical simulation. 

Descriptors: Nursing; Students, Nursing; Simulation Technique; Clinical Competence.
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INTRODUÇÃO
Ao repensar os métodos tradicionais de transmissão 

de conhecimentos, inseridos no processo de ensino e 
aprendizagem, em que professor fala e os estudantes ouvem, 
o professor assume uma posição de facilitador no processo 
de aprendizado(1). Assim, é de grande relevância repensar as 
propostas pedagógicas adotadas, a fim de possibilitar uma 
formação mais autônoma e consciente, de tal forma que, os 
estudantes estejam preparados para os desafios impostos pela 
sua profissão(2).

Esta perspectiva, somada a expansão das necessidades dos 
profissionais de saúde, o aumento do número de estudantes e 
a crescente complexidade dos pacientes, exige um conjunto de 
habilidades, que muitas vezes, está além da capacidade de um 
estudante iniciante no âmbito da saúde(3). 

Uma alternativa para minimizar este impacto, é a adoção da 
simulação clínica, definida como técnica ou uma tecnologia, 
que objetiva recriar as peculiaridades de situações da vida real, 
e permite aos estudantes/profissionais o desenvolvimento de 
competências clínicas em ambiente seguro(4).

Todas as experiências baseadas em simulação requerem 
planejamento sistemático, flexível, cíclico e a consideração 
de critérios específicos, para que seja possível alcançar 
os resultados almejados e evitar a avaliação ineficaz dos 
participantes, a sua incapacidade de atingir os objetivos 
de  aprendizagem e ocasionar uma utilização ineficiente de 
recursos na simulação proposta(5).

Configurando-se, portanto, como uma técnica de ensino 
e aprendizagem sistematizada, a simulação clínica divide-
se em três etapas: preparação, participação e debriefing(6). 
A preparação objetiva alicerçar os aprendizes por meio  de 
fundamentação teórica, pautada nos melhores níveis 
de  evidência disponíveis, e nas orientações necessárias para 
o sucesso da simulação, no entanto, mesmo diante de sua 
importância, pode-se identificar uma quantidade incipiente 
de estudos que exploram os aspectos inerentes a etapa de 
preparação(7-9). Esta etapa é dividida em duas fases distintas, 
denominadas pré-simulação e pré-briefing ou briefing(6). 

A pré-simulação caracteriza-se pela disponibilização de 
materiais para estudo prévio do estudante e pelo treinamento 
de habilidades necessário para sua execução, já o pré-briefing/
briefing, considerados sinônimos, é estabelecido pela interação 
entre o facilitador e os estudantes, que aborda a exposição do 
cenário, objetivos e papéis de aprendizagem, pertinentes à 
experiência de simulação, de forma imediata à cena(6,7).

Logo após a preparação, ocorre a etapa de participação, 
composta pela execução do cenário de simulação, e em seguida, 
o debriefing, etapa final, caracterizada por um processo de 
discussão reflexivo, que contribui para o desenvolvimento 
de competência clínica dos participantes(6).

A etapa de preparação é uma valiosa chave para a simulação 
bem feita, por sensibilizar e esclarecer os participantes sobre 

objetivos e passos da tarefa a ser realizada, de forma clara, 
objetiva e sucinta(10). Tradicionalmente, essa fase inclui 
palestras, leituras de livros didáticos e práticas de habilidades(6). 
Recentemente, atividades alternativas foram desenvolvidas 
para potencializar esta etapa, incluindo módulos baseados 
na web, mapas mentais, elaboração de planos de cuidados, 
autoavaliação por questionários(11-13).

A literatura científica vem dando ênfase nas etapas de 
participação e debriefing, e de forma mais superficial, descreve 
a etapa de preparação e suas fases, com pouco destaque para a 
sua contribuição no processo de ensino e aprendizagem em 
enfermagem(8,14), na sua importância frente a redução dos 
níveis de estresse e ansiedade dos estudantes(15) e nos elementos 
que a compõem, fatores que podem dificultar a condução 
eficiente desta etapa, a elaboração de roteiros e protocolos 
para padronizar sua execução(6,8,13,16,17).

A pesquisa científica mais atual, que abordou a etapa 
de preparação na simulação clínica, configurou-se por 
uma revisão sistemática, que objetivava examinar a sua 
eficácia para profissionais e estudantes de saúde, em geral(6). 
Portanto,  considera-se fundamental fomentar a discussão e 
explorar as evidências científicas a luz da etapa da preparação 
da simulação clínica, visto que, os elementos que compõem 
cada fase, não foram destacados com clareza, mesmo sendo 
cruciais para preparar o estudante para o aprendizado(6), tendo 
como população alvo especificamente a enfermagem, para 
subsidiar futuras elaborações de roteiros científicos capazes de 
embasar a execução eficaz desta etapa. 

Desta forma, este estudo teve como objetivo identificar 
as evidências científicas disponíveis na literatura quanto 
aos elementos que compõem as fases de pré-simulação 
e pré-briefing/briefing e suas diferenças para desenvolver 
competência clínica em enfermagem.

MÉTODOS
Trata-se de revisão integrativa de literatura, realizada de 

junho de 2019 a maio de 2020, sobre a etapa de preparação 
da simulação clínica e suas fases, frente ao processo de ensino e 
aprendizagem em enfermagem, com o intuito de identificar quais 
são os elementos que compõem cada fase e as suas diferenças.

Para cumprimento deste propósito, as etapas foram as 
seguintes: identificação do tema e questão de norteadora; busca 
e seleção dos estudos na literatura; categorização dos estudos; 
análise dos estudos selecionados e apresentação da revisão(18).

Adotou-se a estratégia PICo (acrônimos para patient, 
intervention, context), para descrever os elementos 
constituintes da questão norteadora: Quais as evidências 
científicas disponíveis na literatura sobre os elementos que 
compõem as fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing 
e suas diferenças para desenvolver competência clínica na 
simulação em enfermagem? 
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O acrônimo P (população), configurou-se pela enfermagem 
(estudantes e profissionais); o acrônimo I (intervenção): a 
identificação dos elementos que compõem as fases pré-simulação e 
pré-briefing/briefing e suas diferenças, e o acrônimo Co (contexto), 
desenvolvimento de competência clínica em enfermagem. 

As bases de dados utilizadas foram: PubMed®, Scopus, 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS). 

Em PubMed® e Scopus foram identificados descritores 
controlados em Medical Subjects Headings (MESH), na língua 
inglesa, a saber “Students, Nursing” e “Clinical Competence” 
e as palavras-chave: Pré-simulation; Pré-briefing e Briefing. 
Estabeleceu-se a seguinte estratégia de busca: Cruzamento de P 
com I: (“Students, Nursing” OR “Pupil Nurses” OR “Student, 
Nursing” OR “Nurses, Pupil” OR “Nurse, Pupil” OR “Pupil 
Nurse” OR “Nursing Student” OR “Nursing Students”) AND 
(Pré-simulation OR Briefing OR Pré-briefing). Cruzamento 
I com Co: (Pré-simulation OR Briefing OR Pré-briefing) 
AND (“Clinical Competence” OR “Competency Clinical” 
OR “Competence Clinical” OR “Clinical Competency” OR 
“Clinical Competencies” OR “Competencies Clinical” OR 
“Clinical Skill” OR “Skill Clinical” OR “Skills Clinical” OR 
“Clinical Skills”).

Em CINAHL: descritores controlados presentes em Títulos, 
na língua inglesa: “Students, Nursing” e “Clinical, Competence” 
e as palavras-chave: Pré-simulation; Pré-briefing e Briefing. 
A estratégia foi: Cruzamento de P com I: (“Students, Nursing” OR 
“Students, Nurse Midwifery” OR “Students, Nursing, Associate”) 
AND (Pré-simulation OR Briefing OR Prebriefing). Cruzamento 
I com Co: (Pré-simulation OR Briefing OR Pré-briefing) AND 
(“Clinical Competence” OR “Nursing, Skills” OR “Cultural, 
Competence” OR “National, Vocational Qualifications”).

Em LILACS: descritores controlados presentes no 
Descritores de Ciências da Saúde (Decs): Estudantes de 
Enfermagem; Equipe de Enfermagem; “Competência clínica” 
e as palavras-chave: Pré-simulação; Pré-briefing; Briefing; e suas 
variações em inglês e espanhol. Utilizou-se a seguinte estratégia 
de busca: Cruzamento de P com I: (“Students, Nursing” OR 
“Estudiantes de Enfermería” OR “Estudantes de Enfermagem” 
AND Pré-simulation OR Pré-simulation OR Pré-simulação 
OR Pré-briefing OR Briefing). Cruzamento I com Co: (Pré-
simulation OR Pré-simulation OR Pré-simulação OR Pré-
briefing OR Briefing AND “Clinical Competence” OR 
“Competência Clínica” OR “Competência Clínica”).

As palavras pré-simulation, pré-briefing e briefing foram 
utilizados como palavras-chave, tendo em vista a necessidade 
de especificar a busca para o tema proposto e alinhar a 
estratégia ao caráter intrínseco da etapa de preparação. 

Foram incluídos estudos primários que respondessem à 
questão norteadora, publicados no período de janeiro de 2009 
a maio de 2020, recorte temporal justificado pela proliferação 

do uso da simulação clínica em enfermagem neste período e 
pelo avanço na pesquisa científica sobre as etapas da simulação 
clínica a partir do ano de 2009(19), nos idiomas português, 
inglês ou espanhol, publicados em periódicos científicos, 
disponíveis eletronicamente. Revisões da literatura, editoriais, 
resenhas, relatos de experiências, estudos de caso, reflexões 
teóricas, dissertações, teses, monografias e resumos publicados 
em anais de eventos foram excluídos.

Após a realização da busca, ocorreram três fases para 
seleção dos estudos. A primeira abordou a seleção dos 
artigos referentes à utilização da etapa de preparação, 
pela avaliação de títulos e resumos, realizada por dois 
profissionais diferentes, especialistas na temática, por meio 
do aplicativo de revisão Rayyan, um programa que agiliza a 
triagem inicial de resumos e títulos, usando um processo de 
semiautomação, capaz de gerar um gráfico, que apresenta 
informações sobre o número de artigos incluídos e excluídos 
na revisão, o número de seções realizadas e a demanda de 
tempo utilizado em cada seção; além disso, demonstra 
com fidedignidade informações como o total de artigos 
exportados, duplicados, número de artigos por ano de 
publicação, título, resumo, autores e tipo de estudo, entre 
outras informações que auxiliam na elaboração da revisão de 
literatura, com acurácia e precisão metodológica(20). 

Na segunda fase de seleção da amostra de estudos, os 10 
artigos que ocasionaram divergência entre os pesquisadores 
foram encaminhados a um terceiro pesquisador, responsável 
por tomar a decisão de inclusão ou exclusão. Na terceira fase, 
realizaram-se a leitura e a avaliação dos textos completos, para 
definir a amostra final da presente revisão integrativa. 

Para coleta dos dados pertinentes aos estudos selecionados, 
utilizou-se um instrumento validado(21), que destacou os 
seguintes tópicos: identificação do artigo (título, autores, 
local, idioma e ano da publicação), objetivos, delineamento 
metodológico, resultados e conclusão. 

Os achados foram analisados por meio dos pressupostos 
da Análise Temática(22) cumprindo-se três etapas: a pré-
análise, configurada pela leitura flutuante das evidências e 
organização das informações convergentes, denominadas 
como unidades de registro; em seguida, a exploração do 
material com o agrupamento minucioso das unidades de 
registro identificadas; e tratamento dos dados, determinando-
se as categorias(22). Desta forma, elaborou-se duas categorias: 
Para análise e reflexão sobre os achados, elaboraram-se duas 
categorias: Elementos que compõem as fases de pré-simulação 
e pré-briefing/briefing na simulação clínica em enfermagem e 
Diferenças das fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing na 
simulação clínica em enfermagem.

Demonstrou-se por fim, a seleção dos estudos, seguindo 
as recomendações Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)(23), conforme 
apresentado na Figura 1. 
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enfermagem” destacou os critérios necessários para a execução 
de cada fase da etapa de preparação.

Para estabelecer a fase de pré-simulação e de pré-briefing/
briefing, evidenciou-se a necessidade de se esclarecer quatro 
elementos: o conceito da fase, necessário para distingui-las e 
contextualizá-las(26,29,30); os objetivos, importantes para direcionar 
o facilitador da simulação clínica quanto a intencionalidade de 
cada fase(25,26); as ações, ou o passo a passo para a execução eficaz 
de cada fase(24-29); e por fim, os materiais e recursos didáticos, 
elementos necessários para viabilizar as fases propostas(25).

A segunda categoria, identificada como “Diferenças das 
fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing na simulação 
clínica em enfermagem, considerou as diferenças existentes em 
cada fase da etapa de preparação, apresentadas no Quadro 2.

DISCUSSÃO
Todos os modelos de aprendizagem em enfermagem incluem 

uma fase de planejamento, e neste ínterim, as experiências de 
ensino e aprendizagem baseadas em simulação clínica não devem 

RESULTADOS
Foram elegíveis para compor a amostra da presente revisão 

sete estudos primários, apresentados no Quadro 1.Os primeiros 
estudos científicos que descreveram com mais profundidade 
as fases da etapa de preparação na simulação clínica datam de 
2014(29,30), com destaque para os pesquisadores pertencentes 
a enfermagem norte-americana(24,27,29,30) e para a execução de 
estudos clínicos randomizados(24,25,28-30). 

Evidenciou-se a ausência de publicações nacionais e que, 
a principal intencionalidade da maioria dos manuscritos(24-28) 
era verificar a efetividade da fase de pré-briefing/briefing para 
o desenvolvimento de competências clínicas em enfermagem, 
como a habilidade cognitiva (conhecimento) e as habilidades 
afetivas (atitudes); autoconfiança e/ou satisfação dos estudantes. 
A fase de pré-briefing/briefing foi abordada exclusivamente pela 
maioria dos estudos(24-28) e nenhum estudo explorou as fases de 
pré-simulação e pré-briefing/briefing conjuntamente. 

Os achados foram organizados em duas categorias. 
A primeira denominada “Elementos que compõem as fases de 
pré-simulação e pré-briefing/briefing na simulação clínica em 

Figura 1. Fluxograma do processo de identificação, seleção e inclusão dos estudos, elaborado a partir da reco-
mendação Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. Uberaba, MG, Brasil, 2019.

CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; LILACS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde.
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Estudo Origem 
e idioma

Objetivos Delineamento Resultados

Steinemann 
et al.(24)

Estados Unidos/
inglês

Verificar se a realização do pré-
briefing/briefing pela equipe 
de enfermagem é capaz de 
desenvolver competência 
clínica na ressuscitação 

cardiopulmonar.

Estudo experimental, 
randomizado, realizado em um 

centro de trauma de um hospital 
norte-americano, para 38 

enfermeiros. Grupo intervenção: 
submetido ao pré-briefing/

briefing. Grupo controle: não 
realizou pré-briefing/briefing.

A estimativa de mortalidade 
nos atendimentos simulados 

foi significativamente menor no 
grupo que recebeu pré-briefing/
briefing. O pré-briefing/briefing 
melhorou o trabalho em equipe, 

a liderança dos indivíduos 
e a qualidade e rapidez na 

ressuscitação cardiopulmonar.

Roh et al.(25)

Coreia do Sul/
inglês

Identificar a efetividade da 
fase de pré-briefing/briefing 
para a segurança psicológica, 

segurança acadêmica, satisfação 
com o debriefing e desempenho 
de estudantes de enfermagem.

Estudo experimental, 
randomizado, realizado com 281 
estudantes de enfermagem de 
uma universidade da Coreia do 
Sul. Grupos 1 e 2 – intervenção: 

(n=163) submetido ao pré-
briefing/briefing. Grupo controle 

(n=118) não realizou pré-
briefing/briefing.

Os grupos de intervenção 
apresentaram maior segurança 

psicológica e melhor desempenho 
na ressuscitação cardiopulmonar. 

No entanto, não existiram 
diferenças significativas com 

relação à satisfação com a 
simulação. Concluiu-se que, 
a utilização do pré-briefing/

briefing, pode ajudar estudantes 
a se tornarem mais seguros e 
obterem melhor desempenho. 

Kim et al.(26)

Coreia do Sul/
inglês

Investigar a efetividade da 
implementação da fase de 
pré-briefing/briefing para 

o desenvolvimento de 
competência clínica, satisfação 
e autoconfiança em estudantes 

de enfermagem. 

Estudo quasi-experimental, 
realizado com 207 estudantes 

de enfermagem de uma 
universidade da Coreia do Sul, 
por meio de simulação de dor 

precordial em um paciente 
adulto. Grupo experimental: 
submetido ao pré-briefing/

briefing. Grupo controle: não 
realizou pré-briefing/briefing.

O grupo experimental 
apresentou maiores escores 

quanto ao desenvolvimento de 
competência clínica, satisfação 
e autoconfiança. Este estudo 

concluiu que é importante 
incluir na educação baseada 
em simulação o pré-briefing/

briefing para a melhoria da 
aprendizagem de estudantes 

de enfermagem. 

Chamberlain(27)

Estados Unidos/
inglês

Avaliar o impacto da fase de pré-
briefing/briefing para estudantes 

de enfermagem quanto à sua 
aprendizagem e confiança.

Estudo quase experimental 
realizado em duas 

universidades norte-americanas 
com 119 estudantes. O 1° 
grupo sem pré-briefing/

briefing; o 2° grupo submetido 
a determinadas atividades 

de pré-briefing/briefing; o 3° 
submetido a determinadas 

orientações; e o 4° submetido a 
atividades e orientações. 

Os grupos submetidos a 
orientações prévias, anteriores 

ao cenário de simulação 
obtiveram resultados 
estatisticamente mais 

significativos, que o grupo 
sem pré-briefing/briefing. 

Os achados obtidos neste 
estudo apoiam o uso de 

orientações e atividades de 
pré-briefing/briefing durante a 

simulação, a fim de melhorar a 
eficácia geral desta estratégia 

de ensino e aprendizagem. 

Quadro 1. Caracterização dos estudos selecionados para a amostra da presente revisão integrativa. Uberaba, 
MG, Brasil, 2019.

Continua...
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ser excluídas, no entanto, existe ainda, uma importante lacuna na 
literatura científica, sobre a primeira etapa da simulação clínica 
que aborda o preparo prévio dos participantes(19), afirmação que 
pode ser corroborada pela amostra reduzida de estudos 
selecionada na presente revisão integrativa.

Apesar das publicações que abordam a etapa de preparação 
serem metodologicamente bem delineadas, notou-se a necessidade 
de aprofundamento científico sobre o tema, principalmente no 
âmbito nacional, quanto a fase de pré-simulação, já que houve 

destaque para a execução do pré-briefing/briefing(24-28). A ênfase 
em apenas uma fase da etapa de preparação, vem contribuindo, 
possivelmente para a confusão conceitual existente em entre as 
fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing, evidenciada com 
determinada frequência na literatura(19,25).

Educadores de enfermagem utilizam, muitas vezes, de 
forma empírica, a pré-simulação, ao enviarem materiais 
didáticos de apoio aos alunos, antes da execução de uma 
simulação clínica ou treinamento de habilidades, sem terem 

Quadro 1. Continuação.
Estudo Origem 
e idioma

Objetivos Delineamento Resultados

Coran(28)

Estados Unidos/
inglês

Determinar a efetividade 
da utilização de estratégias 
específicas de pré-briefing/

briefing para desenvolvimento 
da capacidade de julgamento 

clínico em estudantes de 
enfermagem.

Estudo experimental, 
randomizado, com 43 

estudantes de enfermagem, 
de uma universidade norte-

americana. Grupo intervenção: 
submetido ao pré-briefing/

briefing associadas a 
visualização de um vídeo sobre 

transfusão sanguínea. Grupo 
controle: submetido apenas 

às atividades de pré-briefing/
briefing. 

A utilização do uso de vídeo 
educativo como principal 

atividade durante o pré-briefing/
briefing demonstrou-se efetiva 
pela apresentação de escores 

para julgamento clínico dos 
estudantes de enfermagem, 

significativamente maiores no 
grupo intervenção. Os resultados 

deste estudo apoiaram o 
conceito de que incorporar um 

vídeo antes da execução de cada 
cenário de simulação melhora o 

julgamento clínico. 

Franklin et al.(29)

Estados Unidos/
inglês

Comparar a eficácia de três 
métodos de preparação (vídeo 

aula com especialista; aulas 
em PowerPoint e materiais 

para leitura) sobre a melhoria 
da competência clínica em 

estudantes de enfermagem.

Estudo experimental, 
randomizado realizado em 
um curso de graduação em 

enfermagem norte-americano, 
com 20 estudantes. Grupo 

1 – intervenção: submetidos a 
leitura de materiais didáticos e 
a vídeo educativo. Grupos 2 e 

3 – controle: leitura de materiais 
didáticos aulas em PowerPoint.

Não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas 

entre os 3 grupos para o 
desenvolvimento de competência, 

porém, a junção pré-briefing/
briefing com vídeo, pode resultar 

em maiores escores para o 
desenvolvimento de competência 

clínica na enfermagem. 

Beverly et al.(30)

Estados Unidos/
inglês

Investigar o uso de estratégias 
interativas de preparação antes 

da aplicação da simulação 
quanto ao conhecimento 

cognitivo de estudantes de 
enfermagem.

Estudo experimental 
randomizado, realizado com 

estudantes de graduação 
em enfermagem, de 

uma universidade norte-
americana. Grupo intervenção: 

submetido à leitura de 
material instrucional, aula em 
PowerPoint, estudo de caso e 
treinamento de habilidades. 

Grupo controle: leitura de 
material instrucional, aula em 
PowerPoint e estudo de caso.

O grupo intervenção apresentou 
escores mais relevantes 
em relação ao controle. 

Os resultados deste estudo 
demonstram que a preparação 

com a junção de diversas 
estratégias instrucionais prévias 

à realização da cena, pode 
melhorar o conhecimento de 
estudantes de enfermagem. 
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clareza que, esta ação configura uma fase essencial, frente ao 
sucesso do processo de ensino e aprendizagem(29).

Um estudo clínico randomizado executado em um 
curso de graduação em enfermagem de uma universidade 
americana, comparou a eficácia de diversas estratégias 
educacionais para subsidiar a fase de pré-simulação e 
constatou que, a articulação de métodos pedagógicos pode 
potencializar o processo de ensino e aprendizagem do 
estudante, porém, que ainda são necessárias mais pesquisas 
científicas nesta perspectiva(29).

Cabe destacar a identificação da habilidade cognitiva 
(conhecimento) e as habilidades afetivas (atitudes), como a 
autoconfiança e/ou satisfação dos estudantes, como principais 
competências clínicas, avaliadas na maioria dos estudos(24-28), 

visto que, almeja-se na atualidade, a elaboração de pesquisas 
que demonstrem a efetividade para o desenvolvimento de 
competências, além da satisfação, conhecimento e confiança 
em estudantes, alcançando resultados para a aprendizagem e 
mudança de comportamento(3). 

Desta forma, nota-se que, é preciso obter-se estudos 
científicos que sejam capazes de avaliarem outras competências 

em estudantes, na simulação clínica, para uma maior 
abrangência e confirmação de sua potencialidade(3).

A identificação dos elementos que compõem cada fase 
da etapa de preparação e as diferenças de tais fases, foram as 
principais intencionalidades destacadas na presente revisão 
integrativa, e, configuraram as suas categorias. Dentre os 
elementos identificados, está o conceito de pré-simulação e 
pré-briefing/briefing. 

Enquanto a pré-simulação conceitua-se como uma fase 
em que viabiliza o envio de evidências científicas e referenciais 
consistentes, de forma antecipada para o participante de uma 
simulação clínica, e também, o treinamento de habilidades 
necessário para o sucesso do cenário de simulação, a fase de 
pré-briefing/briefing, configura o esclarecimento dos indivíduos 
quanto a todos os elementos que envolvem e interferem no 
cenário simulado e em seu desempenho(26,29,30).

Esta diferenciação conceitual, associada ao conhecimento 
de que, a pré-simulação acontece geralmente num período de 
15 dias anteriores ao desenvolvimento do cenário, presencial 
ou não, e o pré-briefing/briefing, imediato ao cenário, de forma 
presencial, pode auxiliar no estabelecimento de protocolos 

Quadro 2. Identificação das diferenças entre as fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing. Uberaba, MG, 
Brasil, 2019.

Diferenças Autores
Diferença quanto ao período ideal de realização:

- A fase de pré-simulação é anterior a fase de pré-briefing/briefing e pode ser realizada de forma 
presencial ou não presencial; geralmente 15 dias antes da execução do cenário de simulação.

- A fase de pré-briefing/briefing é presencial; realizada imediatamente antes a cena de 
simulação proposta.

Kim et al.(26), Franklin et al.(29), 
Beverly et al.(30) 

Diferença quanto aos objetivos de execução: 

- O objetivo principal da fase de pré-simulação é sensibilizar e preparar o participante 
quanto a temática da simulação proposta.

- O objetivo principal da fase de pré-briefing/briefing é orientar e esclarecer quanto ao 
ambiente, cenário de simulação, papeis de cada participante e objetivos de aprendizagem, 
proporcionando organização a simulação.

Steinemann et al.(24), Roh et al. 
(25), Kim et al.(26), Chamberlain 

et al.(27), Coram et al.(28), 
Franklin et al.(29)

Diferença quanto aos recursos instrucionais adotados:

- Na pré-simulação os recursos instrucionais podem ser variados, incluindo diversas 
estratégias de ensino e aprendizagem, tais como: vídeos educativos; estudos de caso; 
atividade de mapeamento de conceito; leitura de livros didáticos, artigos, materiais baseados 
na web, política e manuais de procedimento; diretrizes de práticas recomendadas; pré-quiz 
(testes curtos utilizando pensamento reflexivo sobre o tema); vídeo de cenário simulado; 
palestras; aula expositiva dialogada e treinamento de habilidades. 

- O recurso instrucional utilizado no pré-briefing/briefing deve ser um plano sobre as 
orientações que serão esclarecidas, pertinentes ao ambiente, cenário de simulação, papeis 
de cada participante e objetivos de aprendizagem.

Roh et al.(25)
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educacionais para a simulação clínica, por padroniza-la, e 
aumentar assim, a qualidade deste processo(6,7,26,29,30).

A mesma importância se dá para a compreensão dos 
objetivos ou intencionalidade de cada fase, como um elemento 
fundamental da etapa de preparação, e para a correta execução 
de cada uma, já que, observa-se um maior conhecimento 
e valorização da fase de pré-briefing/briefing(24-28), muitas 
vezes, em detrimento da fase de pré-simulação. Quando o 
facilitador em uma simulação tem clareza da intenção de cada 
fase, pode aplica-las de maneira correta, o que beneficiará 
todas as etapas seguintes da simulação clínica(6).

As ações necessárias para estabelecer a fase de pré-simulação 
foram abordadas em alguns estudos(24-30). Destacou-se a necessidade 
de se identificar a temática de aprendizagem, definir os materiais 
didáticos e recursos que serão oferecidos aos participantes, 
determinar a maneira de envio do material e recursos selecionados, 
organizar o ambiente, data, horário, convite aos participantes e 
metodologia para ensino, estabelecer e encaminhar um protocolo 
de organização para esclarecer como será a simulação proposta, 
realizar a validação do cenário simulado e o treinamento de 
habilidades necessário para execução da cena(24-30).

Já, para executar de forma eficaz a fase de pré-briefing/
briefing, as ações indicadas pela literatura são: estabelecer 
um ‘’contrato de ficção’’ com os participantes, isto é, uma 
forma de acordo colaborativo, em que ambos, facilitadores e 
estudantes, têm compromisso de respeitar e manter a segurança 
psicológica e confidencialidade da simulação experienciada, 
orientar quem são os facilitadores e avaliadores da simulação, 
orientar sobre o ambiente de aprendizagem, manequins e 
equipamentos/materiais para simulação, apresentar os objetivos 
de aprendizagem, o cenário, papel dos alunos e debriefing(24-30).

E por fim, como elemento das fases da etapa de preparação, 
identificou-se recursos instrucionais que podem viabilizar o 
seu desenvolvimento. Houve destaque para uma variabilidade 
de recursos pedagógicos na fase de pré-simulação e da 
necessidade de elaborar e estabelecer um plano que oriente a 
fase de pré-briefing/briefing(25).

A importância de esclarecer e definir termos para 
operacionalizar a pré-simulação e o pré-briefing/briefing, e as 
atividades que preparam o participante para a simulação clínica, 
foram abordadas em recente revisão sistemática, justificando 
que, este aprofundamento conceitual contribui fortemente para 
eliminar a ambiguidade e obscuridades que emergem na utilização 
da etapa de preparação por facilitadores e pesquisadores(6).

Desta forma, a etapa de preparação fortalece o estudante 
com o conhecimento e habilidades necessárias para 
mergulhar completamente na experiência de simulação 
clínica, e apoia o desenvolvimento de competências clínicas. 
Portanto,  identificar seus elementos, diferenças conceituais, 
e padronizar a sua execução e abordagem, é benéfico não 
apenas para fins de pesquisa, mas também na avaliação do 
participante e para a experiência geral da simulação clínica(6).

A principal limitação deste estudo foi o número 
reduzido de pesquisas científicas que abordam com clareza 
os elementos que compõem as fases de pré-simulação e pré-
briefing/briefing, e expõem as suas diferenças, o que dificultou 
a descrição do cenário pretendido e o aprofundamento 
e comparação com outros estudos, para uma melhor 
sustentação científica deste contexto. 

Com base nos achados desta revisão integrativa, é possível 
agregar evidências científicas capazes de fundamentar o 
processo de ensino e aprendizagem da simulação clínica em 
enfermagem, com enfoque na etapa de preparação e em 
suas fases, de forma distinta, clara e objetiva, tendo como 
impacto o ineditismo da compilação do conhecimento de 
seus elementos e diferenças, um recurso importante ante o 
crescimento acelerado da informação neste âmbito. 

CONCLUSÃO
As evidências científicas disponíveis na literatura 

identificaram quatro principais elementos que compõem as 
fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing; conceito da fase, 
os objetivos, as ações ou o passo a passo para a execução eficaz 
de cada fase, e os materiais e/ou recursos didáticos necessários 
para viabilizar as fases propostas.

Identificou-se diferenças conceituais quanto ao período ideal 
de realização de cada fase da preparação, quanto aos objetivos de 
execução e os recursos instrucionais adotados em cada uma. 

Esta pesquisa contribui para o ensino, a pesquisa e a 
assistência no âmbito da simulação clínica em enfermagem, por 
identificar, organizar e apresentar os componentes necessários 
para a etapa de preparação da simulação clínica e esclarecer 
as suas principais diferenças, clarificando este cenário, para 
subsidiar a elaboração de roteiros e protocolos educacionais 
que possam conduzir com mais precisão a primeira etapa da 
simulação clínica, frente ao processo de ensino e aprendizagem.

REFERÊNCIAS
1. Mendonça AR, Queluci GC, Dias SFC, Souza VR. 

Estratégias de aprendizagem ativa em Enfermagem. 
Revista Pró-UniverSUS [Internet]. 2017 [access at: June 
17, 2020];8 (2):117-20. Available at: http://editora.
universidadedevassouras.edu.br/index.php/RPU/
article/view/1104.

2. Duarte KAS, Barros RL, Santos L, Calazans MIP, 
Gomes RM, Duarte ACS. Importância da Metodologia 
Ativa na formação do enfermeiro: implicações no 
processo ensino aprendizagem. Revista Eletrônica 
Acervo Saúde [Internet]. 2019 [access at: June 17, 
2020];36: e2022. Available at: https://acervomais.com.
br/index.php/saude/article/view/2022/1126. https://
doi.org/10.25248/reas.e2022.2019.

120

http://editora.universidadedevassouras.edu.br/index.php/RPU/article/view/1104
http://editora.universidadedevassouras.edu.br/index.php/RPU/article/view/1104
http://editora.universidadedevassouras.edu.br/index.php/RPU/article/view/1104
https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2022/1126
https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2022/1126
https://doi.org/10.25248/reas.e2022.2019
https://doi.org/10.25248/reas.e2022.2019


Rev. Eletr. Enferm., 2020; 22:60171, 1-10

9

Pré-simulação, pré-briefing ou briefing na simulação em enfermagem: quais as diferenças?

3. Campbell SH. Clinical simulation for teaching in 
health. Rev Eletr Enferm [Internet]. 2019 [access at: 
June 17, 2020];21:57520. Available at: https://www.
revistas.ufg.br/fen/article/view/57250/33729. https://
doi.org/10.5216/ree.v21.57250.

4. Kim J, Park JH, Shin S. Effectiveness of simulation-based 
nursing education depending on fidelity: a meta-analysis. 
BMC Med Educ [Internet]. 2016 [access at: June 
17, 2020];16:152. Available at: http://bmcmededuc.
biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-016-0672-
7. https://doi.org/10.1186/s12909-016-0672-7.

5. INACSL Standards Committee. INACSL standards 
of best practice: SimulationSM Simulation Design. 
Clinical Simulation in Nursing [Internet]. 2016 
[access at: June 18, 2020]; 12(S):S5-S12. Available 
at: https://www.nursingsimulation.org/action/
showPdf?pii=S1876-1399%2816%293012. http://doi.
org/10.1016/j.ecns.2016.09.005.

6. Tyerman J, Luctjkar-Flude M, Graham L, Coffey S, 
Olsen-Lynch E. A Systematic Review of Health Care 
Presimulation Preparation and Briefing Effectiveness. 
Clinical Simulation in Nursing [Internet].  2019 [access 
at: Aug. 26, 2019];27:12-25. Available at: https://
www.researchgate.net/publication/330801525_A_
Systematic_Review_of_Health_Care_Presimulation_
Preparation_and_Briefing_Effectiveness. https://doi.
org/10.1016/j.ecns.2018.11.002.

7. Fabri RP, Mazzo A, Martins JCA, Fonseca AS, 
Pedersoli CE, Miranda FBG, et  al. Development 
of a theoretical-practical script for clinical 
simulation. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 2017 
[access at: June 18, 2020];51:e03218. Available 
at: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0080-62342017000100418. https://doi.
org/10.1590/s1980-220x2016265103218.

8. Leigh GT, Steuben F. Setting learners up for success: 
presimulation and prebriefing strategies. Teaching and 
Learning in Nursing [Internet]. 2018 [access at: Aug. 26, 
2019];13(3):185-9. Available at: https://www.researchgate.
net/publication/324954400_Setting_Learners_up_
for_Success_Presimulation_and_Prebriefing_Strategies. 
https://doi.org/10.1016/j.teln.2018.03.004.

9. Luctkar MF, Cutrara PP. Simulation approaches. In: 
Bradley P. Becoming a nurse educator in Canada. 
Ottawa: Canadian Association of Schools of Nursing; 
2019.p.56.

10. Iglesias AG, Pazin-Filho A. Emprego de simulações 
no ensino e na avaliação. Medicina (Ribeirão Preto) 
[Internet]. 2015 [access at: Aug. 26, 2019];48(3):233-
40. Available at: http://www.revistas.usp.br/rmrp/
article/view/104308. https://doi.org/10.11606/
issn.2176-7262.v48i3p233-240.

11. Ignacio J, Scherpbier A, Dolmans D, Rethans JJ, Liaw 
SY. Mental rehearsal strategy for stress management and 
performance in simulations. Clinical Simulation in Nursing 
[Internet]. 2017 [access at: Aug. 26, 2019];13(7):295-
302. Available at:  https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S1876139917300440. https://doi.
org/10.1016/j.ecns.2017.04.005.

12. Sharoff L. Simulation: Pre-briefing, Preparation, Clinical 
Judgment and Reflection. What is the Connection? 
Journal of Contemporary Medicine [Internet]. 2015 
[access at: Aug. 26, 2019];5(2):88-101. Available at: 
https://dergipark.org.tr/download/article-file/82025. 
https://doi.org/10.16899/ctd.49922.

13. Chmil JV. Prebriefing in Simulation-Based Learning 
Experiences. Nurse Educ. 2016;41(2):64-5. https://doi.
org/10.1097/NNE.0000000000000217.

14. Chamberlain J. Prebriefing in nursing simulation: a 
concept analysis using Rodger’s Methodology. Clinical 
Simulation in Nursing [Internet]. 2015 [access at: Aug. 26, 
2019];11(7):318-22. Available at: https://www.researchgate.
net/publication/282600643_Prebriefing_in_Nursing_
Simulation_A_Concept_Analysis_Using_Rodger’s_
Methodology. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2015.05.003.

15. Gantt LT. The effect of preparation on anxiety and 
performance in summative simulations. Clinical 
Simulation in Nursing. 2013;9(1):25-33. https://doi.
org/10.1016/j.ecns.2011.07.004.

16. Franklin AE,  Sideras S,  Gubrud-Howe P,  Lee CS. 
Comparison of expert modeling versus voice-over 
PowerPoint lecture and presimulation readings on 
novice nurses’ competence of providing care to multiple 
patients. J Nurs Educ.  2014;53(11):615-22. https://
doi.org/10.3928/01484834-20141023-01.

17. Page-Cutrara K. Prebriefing in nursing simulation: 
a concept analysis. Clinical Simulation in Nursing 
[Internet]. 2015 [access at: Aug. 26, 2019];11(7):335-
40. Available at: https://app.dimensions.ai/
details/publication/pub.1035448651. https://doi.
org/10.1016/j.ecns.2015.05.001.

18. Whittemore R, Knafl K. The integrative review: 
updated methodology. J Adv Nurs [Internet]. 
2005 [access at: Aug. 26, 2019];52(5):546-53. 
Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.465.9393&rep=rep1&type=pdf. 
https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x.

19. Page-Cutrara K. Use of prebriefing in nursing simulation: 
a literature review. J Nurs Educ.  2014;53(3):136-41. 
https://doi.org/10.3928/01484834-20140211-07.

20. Ouzzani M, Hammady H, Fedorowicz Z, Elmagarmid 
A. Rayyan – a web and mobile app for systematic 
reviews. Syst Rev. 2016;5:210. https://doi.org/10.1186/
s13643-016-0384-4.

121

https://www.revistas.ufg.br/fen/article/view/57250/33729
https://www.revistas.ufg.br/fen/article/view/57250/33729
https://doi.org/10.5216/ree.v21.57250
https://doi.org/10.5216/ree.v21.57250
http://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-016-0672-7
http://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-016-0672-7
http://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-016-0672-7
https://doi.org/10.1186/s12909-016-0672-7
https://www.nursingsimulation.org/action/showPdf?pii=S1876-1399%2816%293012
https://www.nursingsimulation.org/action/showPdf?pii=S1876-1399%2816%293012
http://doi.org/10.1016/j.ecns.2016.09.005
http://doi.org/10.1016/j.ecns.2016.09.005
https://www.researchgate.net/publication/330801525_A_Systematic_Review_of_Health_Care_Presimulation_Preparation_and_Briefing_Effectiveness
https://www.researchgate.net/publication/330801525_A_Systematic_Review_of_Health_Care_Presimulation_Preparation_and_Briefing_Effectiveness
https://www.researchgate.net/publication/330801525_A_Systematic_Review_of_Health_Care_Presimulation_Preparation_and_Briefing_Effectiveness
https://www.researchgate.net/publication/330801525_A_Systematic_Review_of_Health_Care_Presimulation_Preparation_and_Briefing_Effectiveness
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2018.11.002
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2018.11.002
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342017000100418
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342017000100418
https://doi.org/10.1590/s1980-220x2016265103218
https://doi.org/10.1590/s1980-220x2016265103218
https://www.researchgate.net/publication/324954400_Setting_Learners_up_for_Success_Presimulation_and_Prebriefing_Strategies
https://www.researchgate.net/publication/324954400_Setting_Learners_up_for_Success_Presimulation_and_Prebriefing_Strategies
https://www.researchgate.net/publication/324954400_Setting_Learners_up_for_Success_Presimulation_and_Prebriefing_Strategies
https://doi.org/10.1016/j.teln.2018.03.004
http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/104308
http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/104308
https://doi.org/10.11606/issn.2176-7262.v48i3p233-240
https://doi.org/10.11606/issn.2176-7262.v48i3p233-240
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876139917300440
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876139917300440
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2017.04.005
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2017.04.005
https://dergipark.org.tr/download/article-file/82025
https://doi.org/10.16899/ctd.49922
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26418838
https://doi.org/10.1097/NNE.0000000000000217
https://doi.org/10.1097/NNE.0000000000000217
https://www.researchgate.net/publication/282600643_Prebriefing_in_Nursing_Simulation_A_Concept_Analysis_Using_Rodger’s_Methodology
https://www.researchgate.net/publication/282600643_Prebriefing_in_Nursing_Simulation_A_Concept_Analysis_Using_Rodger’s_Methodology
https://www.researchgate.net/publication/282600643_Prebriefing_in_Nursing_Simulation_A_Concept_Analysis_Using_Rodger’s_Methodology
https://www.researchgate.net/publication/282600643_Prebriefing_in_Nursing_Simulation_A_Concept_Analysis_Using_Rodger’s_Methodology
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2015.05.003
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2011.07.004
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2011.07.004
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franklin AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25350900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sideras S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25350900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gubrud-Howe P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25350900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25350900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25350900
https://doi.org/10.3928/01484834-20141023-01
https://doi.org/10.3928/01484834-20141023-01
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Page-Cutrara K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24512336
https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1035448651
https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1035448651
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2015.05.001
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2015.05.001
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.9393&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.9393&rep=rep1&type=pdf
https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Page-Cutrara K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24512336
https://doi.org/10.3928/01484834-20140211-07
https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4
https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4


Rev. Eletr. Enferm., 2020; 22:60171, 1-10

10

Nascimento JSG et al.

21. Ursi ES, Galvão CM. Prevenção de lesões de pele no 
perioperatório: revisão integrativa da literatura. Rev 
Latino-Am Enferm [Internet]. 2006 [access at: June, 17 
2020];14(1):124-31. Available at: http://www.scielo.
br/pdf/rlae/v14n1/v14n1a17. https://doi.org/10.1590/
S0104-11692006000100017.

22. Minayo MCS. Amostragem e saturação em pesquisa 
qualitativa: consensos e controvérsias. Revista 
Pesquisa Qualitativa [Internet]. 2017 [access at: 17 
jun.2020];5(7):1-12. Available at: https://editora.sepq.
org.br/index.php/rpq/article/view/82/59.

23. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG; PRISMA 
Group. Preferred reporting items for systematic reviews 
and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS 
Med.  2009;6(7):e1000097. https://doi.org/10.1371/
journal.pmed.1000097.

24. Steinemann S, Bhatt A, Suares G, Wei A, Ho N, 
Kurosawa G, et al. Trauma Team Discord and the Role 
of Briefing. J Trauma Acute Care Surg. 2016;81(1):184-
9. https://doi.org/10.1097/TA.0000000000001024. 

25. Roh YS, Ahn JW, Kim E, Kim J. Effects of Prebriefing 
on Psychological Safety and Learning Outcomes. 
Clinical Simulation in Nursing. 2018;25:12-9. https://
doi.org/10.1016/j.ecns.2018.10.001.

26. Kim YJ, Noh GO, Im YS. Effect of Step-Based 
Prebriefing Activities on Flow and Clinical Competency 
of Nursing Students in Simulation-Based Education. 
Clinical Simulation in Nursing. 2017;13(11):544-51. 
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2017.06.005.

27. Chamberlain J. The Impact of Simulation Prebriefing 
on Perceptions of Overall Effectiveness, Learning, 
and Self-Confidence in Nursing Students. Nursing 
Education Perspectives. 2017;38(3):119-25. https://
doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000000135.

28. Coram C. Expert Role Modeling Effect on Novice 
Nursing Students’ Clinical Judgment. 2016;12(9):385-
91. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2016.04.009.

29. Franklin AE, Sideras S, Gubrud-Howe P, Lee CS. 
Comparison of Expert Modeling Versus Voice-Over 
PowerPoint Lecture and Presimulation Readings 
on Novice Nurses’ Competence of Providing 
Care to Multiple Patients. Journal of Nursing 
Education. 2014;53(11):615-22. https://doi.
org/10.3928/01484834-20141023-01.

30. Beverly JDB. Interactive pre-simulation strategies: 
engaging students in experiential learning from 
the start. Systemics, Cybernetics and Informatics. 
2014;12(1):69-75.

© 2020 Universidade Federal de Goiás  
Este é um artigo de acesso aberto distribuído nos termos de licença Creative Commons.

122

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14n1/v14n1a17
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14n1/v14n1a17
https://doi.org/10.1590/S0104-11692006000100017
https://doi.org/10.1590/S0104-11692006000100017
https://editora.sepq.org.br/index.php/rpq/article/view/82/59
https://editora.sepq.org.br/index.php/rpq/article/view/82/59
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moher D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19621072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liberati A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19621072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tetzlaff J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19621072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Altman DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19621072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=PRISMA Group%5BCorporate Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=PRISMA Group%5BCorporate Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19621072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19621072
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=26953754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=26953754
https://doi.org/10.1097/TA.0000000000001024
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2018.10.001
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2018.10.001
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2017.06.005
https://doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000000135
https://doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000000135
https://doi.org/10.1016/j.ecns.2016.04.009
https://doi.org/10.3928/01484834-20141023-01
https://doi.org/10.3928/01484834-20141023-01


3.5 ARTIGO INTITULADO: “QUALIDADE METODOLÓGICA DA VALIDAÇÃO DE 

ESTUDOS SOBRE CENÁRIOS SIMULADOS EM ENFERMAGEM” 

 

Artigo sobre o desenvolvimento de cenários simulados em enfermagem, 

realizado por meio de revisão integrativa de literatura. 

Este estudo contribuiu para a compreensão dos elementos/componentes 

necessários para a construção de um design de um cenário simulado, subsidiando a 

adaptação e aperfeiçoamento do cenário clínico original, adotado para a presente 

pesquisa, sob a autorização do autor Alves (2018). Possibilitou também, a avaliação 

da qualidade do percurso metodológico dos estudos que elaboraram e validaram 

cenários clínicos em enfermagem, auxiliando na obtenção de um olhar crítico e reflexo 

sobre os atributos considerados para o cenário da presente tese. Publicado na Revista 

da Rede de Enfermagem do Nordeste – RENE, em 2021. 
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Artigo de Revisão

Qualidade metodológica da validação de estudos sobre cenários 
simulados em enfermagem

Methodological quality of validation of studies on simulated scenarios in nursing

RESUMO
Objetivo: avaliar a qualidade do processo de validação reali-
zado em estudos que desenvolveram cenários clínicos simu-
lados para o ensino e aprendizagem em enfermagem. Mé-
todos: os pesquisadores procederam à realização de duas 
etapas: uma revisão integrativa nas bases de dados Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online, Cumulati-
ve Index to Nursing and Allied Health Literature, Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Web of 
Science, SCOPUS e Educational Resources Information Cen-
ter; e a avaliação da validação, adotando-se a ferramenta va-
lidada (Avaliação da Qualidade para Estudos de Validade). 
Resultados: identificaram-se 561 estudos, dos quais seis 
compuseram a amostra, primários, metodológicos, disponí-
veis eletronicamente e na íntegra. A maioria apresentou boa 
qualidade de validação ao cumprir quase todos os critérios 
exigidos pela ferramenta. Conclusão: a validação dos estu-
dos sobre cenários clínicos foi capaz de sustentar evidências 
confiáveis para a adoção no ensino por meio da simulação 
em enfermagem.    
Descritores: Enfermagem; Simulação; Educação em Enfer-
magem; Aprendizagem; Estudo de Validação.

ABSTRACT 
Objective: to evaluate the quality of the validation process 
performed in studies that developed simulated clinical sce-
narios for teaching and learning in nursing. Methods: the 
researchers conducted two steps: an integrative review in 
the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, 
Latin American and Caribbean Health Sciences Literature, 
Web of Science, SCOPUS, and Educational Resources Infor-
mation Center databases; and the validation assessment, 
using the validated tool (Quality Assessment for Validity 
Studies). Results: 561 studies were identified, six of which 
comprised the sample, primary, methodological, available 
electronically and in full. Most showed good validation qua-
lity by meeting almost all the criteria required by the tool. 
Conclusion: the validation of studies on clinical scenarios 
was able to support reliable evidence for adoption in tea-
ching through simulation in nursing.  
Descriptors: Nursing; Simulation Technique; Education, 
Nursing; Learning; Validation Study.
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Introdução

A simulação clínica define-se como uma estra-
tégia de ensino e aprendizagem capaz de obter resul-
tados educacionais efetivos e fomentar o desenvolvi-
mento de competência(1-2) por transladar situações 
clínicas reais em ambiente seguro(3). Os padrões de 
melhores práticas para a simulação clínica em enfer-
magem foram desenvolvidos pela International Nur-
sing Association for Clinical Simulation and Learning e 
obtiveram a última atualização em 2021(4).

A simulação clínica é composta de três etapas 
intituladas: preparação, participação e debriefing(5). A 

etapa de preparação divide-se em pré-simulação, que 
abrange atividades para instrumentalizar o partici-
pante com conhecimento, tais como, palestras, leitu-
ras de material científico, livros e prática de habilida-
des(5-7);  e o pré-briefing/briefing é configurado como 
uma sessão de orientação, antes da execução do cená-
rio simulado, quanto aos objetivos de aprendizagem, 
características do cenário e papéis dos aprendizes(4-5).

A etapa de participação envolve o desenvol-
vimento do cenário, momento em que o caso clínico 
proposto se estabelece(8-11);  já, o debriefing é caracte-
rizado por uma sessão de discussão/reflexão sobre o 
evento que foi simulado, destinado à sustentação ou 
melhora do desempenho futuro do participante(12). 
Acredita-se que cenários simulados que fornecem alta 
fidelidade ao processo de ensino e aprendizagem, po-
dem desempenhar um papel crucial para a segurança 
do paciente(10,13).

Apesar de já se encontrar na literatura(12-15) a 
exploração de pesquisas que se propuseram a elabo-
rar cenários simulados em enfermagem, observa-se 
ainda, a ausência de uma produção científica que sin-
tetize o conhecimento produzido sobre a qualidade 
metodológica do processo de validação destes estudos 
e esclareça acerca da capacidade dos cenários desen-
volvidos de atingir os objetivos de aprendizagem pro-
postos, frente ao processo de ensino e aprendizagem 
por meio da simulação clínica em enfermagem(12-15).  

Desta forma, para que a simulação clínica pos-

sa representar uma estratégia de ensino e aprendiza-
gem efetiva, é imprescindível obter cenários clínicos 
simulados, elaborados com base em estudos metodo-
logicamente bem-delineados, que promovam um pro-
cesso de validação adequado e descrito com clareza, 
sustentando a qualidade das evidências identificadas 
em seus resultados, para proporcionar o desenvolvi-
mento de competência clínica em estudantes e profis-
sionais de enfermagem(13-15).

Nesta perspectiva, por considerar a validação 
um critério fundamental em estudos metodológicos, 
para garantir a fidedignidade e confiabilidade do con-
teúdo desenvolvido(1,4,13-15), este artigo teve como ob-
jetivo avaliar a qualidade do processo de validação 
realizado em estudos que desenvolveram cenários 
clínicos simulados para o ensino e aprendizagem em 
enfermagem.

Métodos

Estudo realizado em duas etapas, a priori, uma 
revisão integrativa de literatura para identificar os 
estudos metodológicos que desenvolveram cenários 
clínicos em enfermagem, e, em seguida, a avaliação da 
qualidade do processo de validação dos manuscritos 
selecionados.

A revisão integrativa de literatura foi realizada 
em outubro de 2020, em uma universidade pública 
do interior de São Paulo, Brasil, sustentada pela re-
comendação Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)(16) e configurada 
por critérios dispostos em um checklist de 27 itens e 
um fluxograma de quatro etapas, que subsidiaram o 
rigor deste desenvolvimento. 

Percorreram-se as etapas: (1) identificação do 
tema e questão de norteadora; (2) busca e seleção dos 
estudos; (3) categorização; (4) análise dos estudos e 
(5) apresentação da revisão(17).

Adotou-se a estratégia Patient-Intervention-
-Outcomes (PIO) - uma variação da estratégia Patient-
-Intervention-Comparation-Outcomes (PICO)(18) para 
elaborar a questão de pesquisa. O acrônimo P (popula-
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ção) foi representado por estudantes em enfermagem 
e profissionais enfermeiros; o I (intervenção) confi-
gurou-se pela identificação de estudos que desenvol-
veram cenários clínicos simulados para enfermagem; 
e O (desfecho) o processo de ensino e aprendizagem 
em enfermagem. Apresentou-se a questão: Quais a 
evidências científicas presentes na literatura sobre o 
desenvolvimento de cenários clínicos simulados para 
o processo de ensino e aprendizagem de estudantes e 
profissionais de enfermagem?

Realizou-se processo de busca avançada, em 
outubro de 2020, com o auxílio do Portal de Periódi-
cos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), uma biblioteca virtual que 
disponibiliza para instituições de ensino e pesquisa 
no Brasil produção científica robusta, viabilizada para 
pesquisadores, gratuitamente, pela Universidade de 
São Paulo – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
instituição conveniada pela CAPES, via acesso remoto 
intitulado Comunidade acadêmica Federal (CAFé).

Adotaram-se as fontes de informação: Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online (ME-
DLINE)/PubMed, Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature (CINAHL), Literatura Latino-
-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LI-
LACS), Web of Science, SCOPUS, e Educational Resour-
ces Information Center (ERIC). 

Na PubMed/MEDLINE e SCOPUS determina-
ram-se os descritores indexados, na língua inglesa, 
identificados no Medical Subjects Headings (MeSH): 
Nurses; “Students, Nursing”; “Simulation Training”; 
“Validation Study” “Nursing Education”, e a palavra-
-chave: Scenario. Realizou-se uma busca avançada por 
meio da estratégia: (“nurses”[MeSH Terms] OR “nurs-
es”[All Fields]) AND “Students, Nursing”[All Fields] 
AND “Simulation Training”[All Fields] AND “Validation 
Study”[All Fields] AND Scenario [All Fields] AND “Nurs-
ing Education”[All Fields] OR “Nursing Educations”[All 
Fields]).

Na CINAHL os descritores indexados foram 
identificados em Títulos/Assuntos, na língua inglesa 
e em suas versões em espanhol e português: Nurse; 

“Students, Nursing”; Simulations; “Validation Studies”, 
“Education, Nursing” e a palavra-chave: Scenario. Pro-
cedeu-se uma busca avançada da seguinte maneira: 
SU((Nurse AND “Students, Nursing” AND Simulations 
AND “Validation Studies” AND Scenario AND “Educa-
tion, Nursing”)). 

Na Web of Science adotaram-se os descritores 
indexados no Medical Subjects Headings (MeSH), na 
língua inglesa:  Nurses; “Students, Nursing”; “Simula-
tion Training”; “Validation Study”, “Nursing Education”, 
e a palavra-chave: Scenario. A busca avançada ocorreu 
por meio da estratégia: (Nurses AND “Students, Nurs-
ing” AND “Simulation Training” AND “Validation Study” 
AND Scenario AND “Nursing Education”).

Na LILACS os descritores estavam indexados 
em Descritores de Ciências da Saúde (Decs) em por-
tuguês: “Enfermeiras e Enfermeiros”; “Estudantes 
de Enfermagem”; Simulação; “Estudo de Validação”, 
“Educação em Enfermagem” e a palavra-chave: Ce-
nário, com a busca avançada, realizada por meio da 
estratégia: MH ((“Enfermeiras e Enfermeiros” AND 
“Estudantes de Enfermagem” AND Simulação AND 
“Estudo de Validação” AND Cenário AND “Educação 
em Enfermagem”)), e suas versões em inglês e espa-
nhol. 

Na ERIC utilizaram-se os descritores indexados 
em Medical Subjects Headings (MeSH), na língua in-
glesa foram: Nurses; “Students, Nursing”; “Simulation 
Training”; “Validation Study”, Education e a palavra-
-chave: Scenario. Realizou-se a busca avançada por 
meio da estratégia: (Nurses AND “Students, Nursing” 
AND “Simulation Training” AND “Validation Study” 
AND Scenario AND Nursing Education). 

Incluíram-se estudos primários, do tipo meto-
dológico, que desenvolveram cenários simulados em 
enfermagem e descreveram o processo de validação, 
publicados em periódicos científicos, disponíveis ele-
tronicamente e na íntegra. Revisões da literatura, es-
tudos de caso, dissertações, teses, monografias, resu-
mos publicados em anais de eventos.

Os estudos identificados foram submetidos à 
primeira etapa de seleção por dois profissionais inde-
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pendentes, pela leitura de títulos e resumos, por meio 
de um programa de revisão gratuito da web de versão 
única denominado Rayyan Qatar Computing Research 
Institute(19). Apresentaram divergência entre a avalia-
ção dos pesquisadores 27 estudos, encaminhados a 
um terceiro pesquisador, expert no âmbito da simula-
ção clínica em enfermagem, responsável por decidir 
sua inclusão ou a exclusão e, em seguida, realizou-se a 
leitura na íntegra, para definir a amostra.

Extrairam-se as informações a seguir, utilizan-
do-se um instrumento validado(20); autores, ano de 
publicação, país de origem do estudo, objetivo e tipo 
de estudo, resultados, conclusão. Classificou-se, tam-
bém, o nível de evidência dos estudos(21). Os achados 
foram analisados por meio da Análise Temática(22) 

cumprindo-se três etapas: a pré-análise, configurada 
pela leitura flutuante das evidências e organização das 
informações convergentes; a exploração do material 
com agrupamento das convergências e tratamento 
dos dados, determinando-se as categorias.

Id
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Identificados nas bases de
dados: 561
MEDLINE/Pubmed: 129
CINAHL: 146
SCOPUS: 187
LILACS: 11
Web of Science: 50
ERIC: 2

Registros removidos antes da triagem
Duplicados: 81
Marcados como inelegíveis por
ferramentas de automação: 0
Removidos por outros motivos: 0

Registros selecionados: 480

Relatórios procurados para
recuperação: 0

Relatórios avaliados quanto à
elegibilidade: 52

Novos estudos incluídos na
revisão: 6
Relatórios de novos estudos
incluídos: 0

Registros excluídos: 428
Motivos: não se tratavam de estudos de 
validação de cenários simulados

Relatórios não recuperados: 0

Relatórios excluídos: 46
Motivo: não se tratavam de estudos de
validação de cenários simulados

Figura 1 – Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos estudos, elaborado com base na recomendação 
PRISMA. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2020

Na segunda parte do estudo, procedeu-se à ava-
liação da qualidade metodológica das pesquisas sele-
cionadas por meio da ferramenta intitulada Avaliação 
da Qualidade para Estudos de Validade (QAVALS). 
Apesar de ser utilizada na realidade brasileira, esta 
ferramenta ainda não foi validada para o português 
do Brasil, porém, optou-se por adotá-la, visto sua fácil 
interpretação, manipulação, confiabilidade e por não 
gerar um escore. É composta de 24 critérios, que ava-
liam aspectos sobre a qualidade metodológica de es-
tudos de validação, classificados como “sim”, “não” ou 
“outro” (outro= ND= não pode ser determinado; NA= 
não aplicável; NR= não relatado) e quanto mais crité-
rios forem atendidos pelo estudo e receberem a classi-
ficação “sim”, melhor será a qualidade de validação(23).

A pesquisa não foi submetida ao Comitê de Éti-
ca em Pesquisa, por se tratar de uma revisão da lite-
ratura e não envolver seres humanos. O processo de 
seleção dos manuscritos foi demonstrado na Figura 1, 
elaborado com base na recomendação PRISMA(16).
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Resultados

Identificaram-se 561 estudos que foram selecio-

Autores, ano/
origem 

Objetivo, tipo de estudo e nível de 
evidência

Resultados e conclusão

Jung et al. 2015/
Coréia do Sul(24)

Desenvolver e validar um cenário de simulação 
para melhorar a segurança do paciente durante 
o atendimento de asma. Estudo metodológico. 
Nível de evidência 6.

A identificação de um Coeficiente de Validade de Conteúdo maior que 
0,80 para o cenário e de uma confiabilidade interobservador de 0,95, 
apontaram uma boa qualidade metodológica no desenvolvimento e 
validação deste constructo.

Eduardo et al. 
2016/Brasil(25)

Validar um cenário sobre o manejo dos 
Resíduos de Serviços de Saúde. Estudo 
metodológico. Nível de evidência 6.

Obteve-se 100% de concordância quanto à organização, abrangência, 
objetividade e pertinência do cenário. No entanto, não houve a 
descrição clara do processo de validação. 

Mazzo et al. 2018/
Brasil(13)

Descrever a construção de um cenário de um 
paciente com lesão por pressão. Relato de 
experiência. Nível de evidência 6.

Apesar de o cenário desenvolvido ser capaz de aperfeiçoar os 
aspectos cognitivos, psicomotores e afetivos para assistência de um 
paciente com lesão, houve ausência de critérios metodológicos em 
sua elaboração como, principalmente, a descrição do processo de 
validação.

Negri et al. 2019/
Brasil(26)

Construir e validar um cenário de simulação 
sobre assistência a pacientes com colostomia. 
Estudo descritivo. Nível de evidência 6.

Obteve-se um Índice de Validade de Conteúdo total de 1,0% 
na avaliação interobservadores quanto à qualidade do cenário 
desenvolvido, o que o caracterizou como válido, de boa qualidade e 
viável para a assistência a pacientes com colostomia

Andrade et al. 
2019/Brasil(15)

Construir e validar um cenário de simulação 
clínica para a hemorragia pós-parto. Pesquisa 
de desenvolvimento metodológico. Nível de 
evidência 6.

A concordância quanto à validade deste cenário, sustentada pela 
qualidade do percurso metodologico adotado, foi satisfatória. 
Isso ficou claro diante da obtenção de um Coeficiente de Validade 
de Conteúdo maior que 0,90 pelos juízes e de 0,95 pelos alunos 
envolvidos. Desta forma, considerou-se o constructo validado e 
adequado para a assistência da hemorragia pós-parto.

Souza et al. 2020/
Brasil(27)

Descrever o processo de validação de conteúdo 
de um cenário de prevenção de infecção de 
corrente sanguínea. Estudo metodológico. 
Nível de evidência 6.

Todos os requisitos do cenário clínico simulado alcançaram 
concordância entre os juízes superior a 80% quanto à sua clareza 
e relevância, o que demostrou a validade e qualidade metodológica 
deste constructo.

Figura 2 – Caracterização dos estudos que compuseram a amostra da revisão integrativa de literatura. Ribeirão 
Preto, SP, Brasil, 2020

Os estudos datam de 2015(24) a 2020(27), a maio-
ria nacional(13,15,25-27) e com nível de evidência 6(21). 

Diante dos achados, considerou-se importante, 
além da apresentação da qualidade metodológica da 
validação, obtida pelos estudos que desenvolveram 
cenários clínicos, estruturar uma categoria denomina-
da Ações recomendadas para desenvolver um cenário 
simulado em enfermagem, composta de: 1) definição 
dos responsáveis pela execução das etapas do cená-

nados para compor a amostra final da presente pes-
quisa, seis manuscritos, caracterizados na Figura 2.

rio(24,27); 2) estabelecimento do tema(24-25); 3) descrição 
dos objetivos de aprendizagem(13-15); 4) identificação 
dos conteúdos na literatura(15,27); 5) elaboração do ro-
teiro baseando-se em referenciais(13,15,24); 6) definição 
do público-alvo(15,25,27); 7) definição do número de par-
ticipantes(25-27); 8) estabelecimento dos pré-requisitos 
para participação(15); 9) descrição do caso clínico, as 
característica do paciente e se serão atores ou simu-
ladores(27); ajuste ao nível de conhecimento do partici-
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pante(26); 10) descrição dos resultados esperados(13,15); 
11) definição das competências a serem desenvolvi-
das(24-25); 12) definição da fidelidade do cenário(15); 

13) determinação do local(26); 14) estabelecimento 
da duração do cenário(27); 15) estabelecimento do si-
mulador(13,15); 16) definição de equipamentos e ma-
teriais(15,24-25); 17) definição dos facilitadores(15); 18) 
análise do roteiro do cenário simulado(25); 19) reali-
zação de treinamento dos facilitadores e atores(24,26);  

Item
Estudos

13 15 24 25 26 27
1. Relatou-se o desenho do estudo? Sim Sim Sim Sim Sim Sim
2. Há descrição do tipo de validade? Sim Sim Sim Sim Sim NR
3. Descreveu-se cenário e cronograma de recrutamento? Sim Sim Sim Sim Sim Não
4. Há critérios de seleção? Não Sim Sim Sim Sim Não
5. A amostra representa a população? NR Sim Sim Sim Sim NR
6. Descreveu-se as medidas de resultado validadas? Sim Sim Sim Sim Sim Não
7. O estudo forneceu a descrição dos procedimentos para validade? Não Sim Não Sim Sim Sim
8. O procedimento de teste foi padronizado para todos? NR Sim NR Sim Sim Sim
9. Realizou-se o cálculo do tamanho da amostra para garantir seu poder? Não Sim Não Não Não Não
10. O estudo descreveu atritos? NR NR NR NR NR NR
11. As análises estatísticas foram usadas para testar a validade? NR Sim NR Sim Sim Sim
12. Em comparações múltiplas, os ajustes controlaram o erro tipo 1? NA NA NA NA NA NA
13. Identificou-se as variáveis de confusão e tomou-se medidas? NA NA NA NA NA NA
14. Descreveu-se achados primários? Não Sim Não Sim Sim Sim
15. Relatou-se coeficientes de validade para resultados primários? Não Sim Não Sim Sim Não
16. Há desvios-padrão ou intervalos de confiança? Se não, houve intervalos interquartis? Não Sim Não Não Não Sim
17. A seleção de especialistas e suas qualificações foram descritos? Não Sim Sim Sim Sim Sim
18. Forneceu-se uma justificativa para a seleção do padrão de referência? NA NA NA NA NA NA
19. Quando o teste de índice foi avaliado por mais de um avaliador, os avaliadores foram cegados? NA NA NA NA NA NA
20. Quando o teste de índice foi avaliado por mais de um avaliador, estabeleceu-se a confiabilidade? NA NA NA NA NA NA
21. Houve intervalo entre o padrão de referência e a medida de teste? NA NA NA NA NA NA
22. Os indivíduos em grupos diferentes eram homogêneos? NA NA NA NA NA NA
23. As medidas de validade convergente são semelhantes à medida de resultado? NA NA NA NA NA NA
24. As medidas são um construto diferente do resultado de interesse? NA NA NA NA NA NA

NA: não aplicável; NR: não relatado

Figura 3 – Avaliação da qualidade metodológica dos estudos de validação da amostra por meio da ferramenta 
de Avaliação da Qualidade para Estudos de Validade. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2020

Dos estudos que compuseram a amostra, a 
maioria(13,25-27) apresentou boa qualidade de validação, 
visto que atenderam a quase todos os critérios pro-
postos pela ferramenta adotada(23), obtendo a classifi-
cação “sim”. Apenas dois estudos(15,24) foram caracteri-
zados como de baixa qualidade de validação, pois não 
cumpriram grande parte dos itens que sustentam este 
processo. 

20) execução do piloto(25,26); 21) realização do pré-
-briefing/briefing(15,24-27); 22) desenvolvimento do ce-
nário; apoio ao participante durante a execução com 
oferecimento de pistas(15,24); 23) gravação da cena em 
vídeo(13).

Em seguida, apresentou-se a avaliação da quali-
dade metodológica dos estudos de validação por meio 
da ferramenta de Avaliação da Qualidade para Estudos 
de Validade (QAVALS)(23), como observa-se na Figura 3.

É importante esclarecer que o processo de 
validação realizado nestes manuscritos foi de face e 
conteúdo, portanto, a classificação descrita como “não 
aplicável”, obtida nas demais validações, abordadas 
por esta ferramenta, tais como: validade do critério; 
validade de construção para grupos conhecidos; vali-
dade de construção convergente e; validade de cons-
trução discriminante não interferiu na qualidade me-
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todológica da validação. Ressalta-se também que em 
razão de os cenários desenvolvidos serem roteiros 
descritivos, que não propõem mensurar o desempe-
nho em um determinado contexto, as outras valida-
ções são desnecessárias, apenas a validade de conte-
údo é suficiente.

Os critérios que apresentaram fragilidade fo-
ram: a descrição do tipo de validade adotada, do ce-
nário de estudo e tempo de recrutamento dos parti-
cipantes; descrição clara dos critérios de seleção dos 
participantes e especialistas, dos achados primários, 
dos coeficientes de validade, e desvios-padrão ou in-
tervalos de confiança; realização de cálculo amostral e 
descrição de algum atrito durante o processo.

Discussão

Considera-se insuficiente a produção de estu-
dos metodológicos sobre o desenvolvimento de cená-
rios simulados, que descrevem com clareza o percur-
so adotado para validação da pesquisa, uma limitação 
importante deste manuscrito.

Este manuscrito contribui para a pesquisa, 
assistência e ensino em enfermagem em virtude de 
apresentar um corpo de conhecimento que indica a 
qualidade da validação dos estudos que elaboraram 
cenários para a simulação clínica em enfermagem, 
demonstrar as principais fragilidades neste âmbito, 
além de, sintetizar um guia prático ou passo a passo, 
baseado em evidências científicas, para sustentar ce-
nários simulados e a excelência desta prática

Nesta perspectiva, este estudo confere inedi-
tismo à ciência em enfermagem em razão de compi-
lar o conhecimento produzido quanto à qualidade do 
processo de validação de estudos metodológicos, que 
propuseram desenvolver cenários para o processo 
de ensino e aprendizagem por meio da simulação, e 
apontar a boa qualidade na maioria dos manuscritos 
selecionados, o que indica a confiabilidade das pes-
quisas produzidas nesta temática, atual, inovadora e 
em crescente expansão no cenário nacional e inter-
nacional. Além disso, ainda sinteza de forma objetiva, 

um conjunto de ações para o desenvolvimento de um 
cenário simulado, para direcionar o planejamento da 
simulação clínica de docentes em enfermagem, facili-
tadores de simulação em outras realidades e pesqui-
sadores.

Apesar de não ter se configurado como objeto 
principal deste estudo, foi possível compilar a síntese 
das ações recomendadas para desenvolver um cená-
rio simulado em enfermagem, o que pode ser útil para 
o desenvolvimento de uma simulação clínica capaz de 
imitar a realidade.

Um erro comum na simulação clínica é o de in-
terpretar o cenário simulado, considerando somente 
a descrição de um caso clínico, e minimizar critérios 
fundamentais do seu planejamento e desenvolvimen-
to(1,4,14,28). A ausência de referenciais teórico-metodo-
logicos que sustente a obtenção do cenário, de objeti-
vos de aprendizagem e outros critérios identificados 
na amostra da presente pesquisa(15,24-25) interfere ne-
gativamente nos resultados de aprendizagem de es-
tudantes e profissionais e no desenvolvimento das 
competências clinicas pertinentes à práxis de enfer-
magem(2,8).

Assemelha-se a esta afirmação um estudo qua-
litativo que analisou 12 entrevistas com especialistas, 
a fim de desenvolver um roteiro/cenário teórico-prá-
tico, para ser usado em atividades clínicas simuladas, 
concluindo que este recurso só consegue possibilitar 
uma experiência de ensino inovadora e estimulante, 
caso esteja devidamente fundamentada na literatura 
pertinente(14).

Uma pesquisa do tipo metodológica de valida-
ção corrobora a necessidade de planejar, executar e 
avaliar um cenário simulado para a hemorragia pós-
-parto, realizado com 22 juízes especialistas e 30 dis-
centes. Este cenário foi considerado útil e adequado 
para esta realidade em razão de basear-se em obje-
tivos de aprendizagem, fidelidade, instrumento de 
avaliação, atividades desenvolvidas antes do cenário e 
debriefing, considerando os critérios necessários para 
a manutenção de sua qualidade(26).

A avaliação da qualidade metodológica de va-
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lidação dos estudos, objeto principal de exploração 
da presente pesquisa, deu suporte para indicar que a 
maioria dos manuscritos(13,25-27) avaliados apresentou 
validações de boa qualidade e atendeu a quase todos 
os quesitos indicados para estabelecer a fidedignida-
de deste percurso. Obscuridades na descrição de de-
terminados critérios para a validação dos cenários, 
ou o não cumprimento dos mesmos, são capazes de 
fragilizar a validação realizada e/ou provocar viéses 
metodológicos(23).

Pesquisa metodológica(15) realizada em um hos-
pital público do interior de São Paulo, Brasil, que ob-
jetivou validar o conteúdo de um cenário sobre o ma-
nejo dos Resíduos de Serviços de Saúde não realizou, 
principalmente, a descrição do tipo de avaliação da 
validade adotada, do cenário de estudo, tempo de re-
crutamento dos participantes, considerados critérios 
importantes para a validação e uma condição preju-
dicial para a qualidade das evidências produzidas(23).

Considera-se já evidente, para o reconhecimen-
to da qualidade de uma validação de conteúdo, a cla-
reza na descrição do tipo de validação adotada, dos 
achados primários, coeficientes de validade e descri-
ção de cálculo amostral, entre outros critérios, visto 
que auxiliam na sustentação da credibilidade dos re-
sultados e legitimidade do estudo, aspecto fundamen-
tal para reforçar a validação proposta(29). 

Nesta perspectiva, um estudo que relatou a 
experiência da descrição de um passo a passo para 
desenvolver um cenário de simulação para a enfer-
magem incorporou a validação de seu conteúdo e o 
devido apontamento do tipo de validação adotada, 
critérios de seleção dos juízes e demonstração clara 
dos resultados e coeficientes de validação, sendo con-
siderado de boa qualidade metodológica e útil para 
obter-se melhores práticas para a simulação clínica 
qualidade(10).

Já, a necessidade de descrever, de forma clara, a 
seleção dos peritos, traduz a importância de se reco-
nhecer que a validação de conteúdo foi realizada por 
experts na área desejada, na intencionalidade de apri-
morar o cenário proposto e sustentar a sua confiabili-
dade ante o processo de ensino e aprendizagem(25,29). 

Desta forma, a validação por experts configura-se pela 
avaliação criteriosa de profissionais, especialistas na 
temática do constructo e capazes de adequar a coe-
rência do conteúdo(29). 

Recomenda-se o desenvolvimento de estudos 
clínicos randomizados que se predisponha a testar a 
efetividade de cenários simulados para a enfermagem 
e apresente a qualidade metodológica do processo de 
validação adotado para fomentar a ciência nesta pers-
pectiva e garantir um roll de cenários confiáveis para 
utilização diante do processo de ensino e aprendiza-
gem em enfermagem.

Conclusão 

A qualidade do percurso metodológico de vali-
dação de estudos que desenvolveu cenários simulados 
para a enfermagem foi considerada boa na maioria dos 
artigos incluídos com base na análise de 24 critérios 
sustentados pela ferramenta de Avaliação da Qualida-
de para Estudos de Validade, caracterizados, portanto, 
como confiáveis quanto ao conteúdo desenvolvido.
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RESUMO
Objetivo: Analisar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre os elementos 
que viabilizam a técnica de debriefing oral orientado por instrutor na simulação clínica em 
enfermagem. Métodos: Revisão integrativa da literatura realizada nas fontes de informação: 
PubMed®, Scopus, Web of Science, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e 
Educational Resources Information Centre (ERIC). Resultados: Identificaram-se 284 estudos, 
e 5 compuseram a amostra. Quatro elementos constituem o debriefing oral: características 
do instrutor; formato da discussão, estrutura do debriefing; e tempo. O principal benefício foi 
desenvolver habilidades cognitivas e psicomotoras; e o desafio, estabelecer treinamento aos 
instrutores. Os estudos apresentaram alta qualidade metodológica. Considerações finais: 
O aprofundamento científico quanto aos elementos, benefícios e desafios do debriefing oral 
possibilita sua execução e confere qualidade ao processo para enfermagem. 
Descritores: Estudantes; Simulação; Educação em Enfermagem; Enfermagem; Treinamento 
por Simulação.

ABSTRACT
Objective: To analyze available scientific evidence in literature pertaining to the elements 
that make the instructor-led oral debriefing technique in clinical nursing simulation feasible. 
Methods: An Integrative literature review along the following information sources: PubMed®, 
Scopus, Web of Science, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 
[Latin American and Caribbean Health Sciences Literature], Cumulative Index to Nursing 
and Allied Health Literature (CINAHL), and Educational Resources Information Centre (ERIC). 
Results: 284 studies were identified, and 5 composed the sample. Four elements constitute 
oral debriefing: characteristics of the instructor; discussion format, debriefing structure; and 
time frame. The main benefit was to develop cognitive and psychomotor skills; and the 
challenge was to establish training for instructors. The studies showed high methodological 
quality. Final Considerations: The scientific deepening as to the elements, benefits, and 
challenges of oral debriefing enables its execution and offers quality to the nursing process. 
Descriptors: Students; Simulation; Nursing Education; Nursing; Simulation Training.

RESUMEN
Objetivo: Analizar las evidencias científicas disponibles en la literatura sobre los elementos 
que hacen viable la técnica de debriefing oral orientado por instructor en la simulación 
clínica en enfermería. Métodos: Revisión integrativa de la literatura realizada en las fuentes 
de información: PubMed®, Scopus, Web of Science, Literatura Latinoamericana y del Caribe 
en Ciencias de Salud (LILACS), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL) y Educational Resources Information Centre (ERIC). Resultados: Se identificaron 
284 estudios, y 5 compusieron la muestra. Cuatro elementos constituyen el debriefing oral: 
características del instructor; formato de la discusión, estructura del debriefing; y tiempo. El 
principal beneficio ha sido desarrollar habilidades cognitivas y psicomotrices; y el desafío, 
establecer entrenamiento a los instructores. Los estudios presentaron alta calidad metodológica. 
Consideraciones finales: La profundización científica cuanto a los elementos, beneficios y 
desafíos del debriefing oral posibilita su ejecución y confiere calidad al proceso para enfermería. 
Descriptores: Estudiantes; Simulación; Educación en Enfermería; Enfermería; Entrenamiento 
por Simulación.
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Técnica de debriefing oral orientado por instrutor na simulação clínica em enfermagem: revisão integrativa

Nascimento JSG, Pires FC, Castro JPR, Nascimento KG, Oliveira JLG, Dalri MCB. 

INTRODUÇÃO

As abordagens tradicionais de ensino e aprendizagem ainda per-
meiam a saúde, tendo como alicerce a memorização de conceitos e a 
desvalorização da solução de problemas, o que vem se demonstrando 
menos eficaz do que outras estratégias para o desenvolvimento de 
competências clínicas e pensamento crítico de estudantes(1-3).

Na intencionalidade de adotar métodos pedagógicos mais eficazes 
para o ensino na enfermagem, a simulação tem ganhado espaço, por 
caracterizar-se como uma estratégia que replica, com precisão, um 
evento, situação, ambiente, ou cenário clínico(4), sendo considerada 
solução viável para tornar o processo de ensino e aprendizagem 
reflexivo, ativo e mais significativo(5).

O debriefing, por sua vez, é uma fase essencial da simulação, 
caracterizado como uma sessão de reflexão planejada, que obje-
tiva melhorar o desempenho futuro dos participantes(6). Surgiram, 
na última década, mais de 30 métodos e 10 técnicas de debriefing; 
porém, poucos estudos bem delineados em enfermagem descre-
veram a melhor forma de conduzi-los para o processo de ensino 
e aprendizagem(7).

Das técnicas de debriefing existentes, o debriefing oral orientado 
por instrutor, considerado um método tradicional, aborda uma 
discussão verbal facilitada por um único instrutor, geralmente de 
forma presencial, o que requer preparo e competência dessa pessoa(8).

Embora tal técnica seja amplamente praticada na simulação em 
enfermagem e existam estudos que comparam sua efetividade 
à de outras técnicas de debriefing, nota-se lacuna importante na 
literatura quanto à maneira ideal de executá-la(8-9).

Ao compreender que o debriefing promove o desenvolvimento 
de conhecimentos, habilidades e atitudes, com ênfase em melhores 
práticas que promovam segurança e atendimento de qualidade 
para o paciente, a principal consequência de não obter um padrão 
para realizá-lo, ou um roteiro para guiar a discussão, é a deficiência 
na obtenção de resultados confiáveis de aprendizagem(6).

Portanto, torna-se útil, para o processo de ensino e aprendi-
zagem na simulação em enfermagem, o aprofundamento cien-
tífico sobre os elementos necessários para viabilizar a técnica de 
debriefing oral orientado por instrutor, de forma clara e eficaz(7).

OBJETIVO

Analisar as evidências científicas disponíveis na literatura 
sobre os elementos que viabilizam a técnica de debriefing oral 
orientado por instrutor na simulação clínica em enfermagem.

MÉTODOS

Aspectos éticos

Por se tratar de um estudo de revisão de literatura, sem en-
volvimento de seres humanos, não necessita de aprovação por 
parte de Comitê de Ética em Pesquisa.

Tipo de estudo

Trata-se de revisão integrativa de literatura, a qual visa identificar 
e compreender os elementos que viabilizam a eficácia na realização 
da técnica de debriefing oral orientado por instrutor. Este método 

traz a possibilidade de analisar a literatura científica e proporcio-
nar ampla compreensão do objeto de estudo, contribuindo para 
a prática de enfermagem baseada em evidências científicas(10).

Procedimentos metodológicos

Determinou-se o cumprimento das seguintes etapas: iden-
tificar o tema e selecionar a questão norteadora de pesquisa; 
estabelecer critérios de inclusão e exclusão de estudos; definir 
as informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 
avaliar os estudos incluídos na revisão integrativa; e interpretar 
os resultados e apresentar a síntese do conhecimento(10).

Coleta e organização dos dados

Na primeira etapa, estabeleceu-se a técnica de debriefing oral 
orientado por instrutor como tema de revisão, e selecionou-se a 
questão de pesquisa, por meio da estratégia Patient-Intervention-Com-
parison-Outcomes (PICO), com destaque para a seguinte pergunta: 
“Quais as evidências disponíveis na literatura sobre os elementos que 
viabilizam a técnica de debriefing oral orientado por instrutor, para 
estudantes de Enfermagem na simulação clínica?” Destacaram-se, 
como acrônimo “P”, referente à população almejada, os estudantes 
de Enfermagem; como acrônimo “I” (intervenção), os elementos 
que compõem a técnica de debriefing oral orientado por instrutor; 
e o acrônimo “O” (desfecho), foi representado, nesta pergunta, pelo 
processo de ensino e aprendizagem, por meio da simulação clínica.

Após definir a questão norteadora, definiram-se os critérios de 
inclusão e exclusão dos estudos. Foram incluídos: estudos primá-
rios que respondessem à questão norteadora, sem delimitação de 
recorte temporal e idioma, publicados em periódicos científicos 
e disponíveis eletronicamente. Revisões da literatura, estudos de 
caso, dissertações, teses, monografias e resumos publicados em 
anais de eventos foram excluídos.

 Em seguida, procedeu-se à busca dos estudos em setembro de 
2020, nas seguintes fontes de informação: PubMed®, Scopus, Web 
of Science, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS), Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL) e Educational Resources Information Centre 
(ERIC). Para garantir uma busca mais direcionada, considerando a 
necessidade de identificar especificamente a técnica de debriefing oral 
orientado por instrutor, foram utilizadas as palavras-chave “Debriefing” 
e “Instructor-led debriefing”. As estratégias de busca delimitadas de 
acordo com cada biblioteca e base de dados — e validadas por uma 
bibliotecária — bem como os descritores e palavras-chave estão 
demonstrados no Quadro 1, a seguir.

Análise dos dados

Após a coleta de dados, os estudos obtidos foram submetidos 
à primeira etapa de seleção, por meio da aplicação dos critérios 
de inclusão e exclusão previamente definidos. Para isso, dois 
profissionais, de maneira independente, procederam à leitura 
de títulos e resumos, mediante aplicativo de revisão Rayyan, que 
elimina os artigos duplicados, agiliza a triagem inicial, usando 
um processo fidedigno de semiautomação, e incorpora alto nível 
de usabilidade e eficácia no processo(11).
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Após seleção por títulos e resumos, os nove estudos que ocasio-
naram divergência entre os pesquisadores foram entregues a um 
terceiro profissional, responsável por tomar a decisão de inclusão 
ou exclusão; em seguida, realizou-se a leitura na íntegra, para defi-
nição da amostra final. Cabe esclarecer que, devido à escassez de 
estudos científicos que abordam os elementos para viabilizar esta 
técnica de debriefing, foi realizada análise das referências dos artigos 
incluídos, sem acréscimo de novos para a análise final. Para extrair 
as informações, utilizaram-se os seguintes itens de um instrumento 
validado(12): identificação do artigo, mediante título, autores, país 
de origem, idioma e ano da publicação, objetivos, delineamento 
metodológico e resultados; e classificou-se o Nível de Evidência(13). 

A apreciação crítica da qualidade dos artigos que compuseram a 
amostra foi realizada por dois pesquisadores, de forma independen-
te, de acordo com o instrumento de avaliação do Instituto Joanna 
Briggs(14), específico para estudos quase-experimentais e composto 
por nove questões, que abordam: (1) clareza sobre causa e efeito; 
(2) avaliação dos participantes do estudo quanto à semelhança de 
suas características; (3) semelhança no tratamento/intervenção 
dos participantes; (4) utilização de grupo-controle; (5) existência 
de múltiplas medições do resultado pré-intervenção e pós-inter-
venção ao longo do tempo; (6) realização de acompanhamento 
completo ou descrição/análise adequada das diferenças entre os 
grupos; (7) medição igualitária dos resultados dos participantes; 
(8) medição dos resultados de maneira confiável; (9) utilização de 
análises estatísticas apropriadas. Os campos de avaliação para cada 
questão comportam as respostas “sim” ou “não”; e, quanto mais 

questões forem contempladas com “sim”, melhor será a qualidade 
metodológica do estudo.

RESULTADOS

Selecionaram-se, a priori, 284 estudos. Embasando-se no Pre-
ferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA)(15), demonstrou-se o fluxo de seleção da amostra de 
artigos, conforme apresentado na Figura 1.

Para interpretação dos resultados e apresentação da síntese 
do conhecimento, consideraramse elegíveis para a amostra desta 
revisão integrativa cinco estudos primários, detalhados no Quadro 2.  

Foram estabelecidas três categorias sobre a técnica de de-
briefing oral orientado por instrutor, denominadas: Elementos 
componentes; Benefícios; e Desafios para adoção. Os elementos 
foram destacados no Quadro 3, a seguir.

A categoria denominada “Benefícios da adoção da técnica de 
debriefing oral orientado por instrutor” evidenciou as seguintes 
potencialidades: (1) desenvolvimento de habilidades cognitivas 
e psicomotoras em enfermagem(7,9,16-18); (2) correção imediata 
dos erros com oportunidade para reflexão e feedback aos par-
ticipantes(7,16); (3) satisfação dos participantes(9,17-18); (4) feedback 
direcionado a lacunas de desempenho capazes de provocar 
mudança na prática(7,9); (5) interação entre instrutor e alunos, com 
esclarecimentos e feedback para a prática(9,17-18); (6) escuta ativa 
do instrutor para com o aluno, incluindo análise de comporta-
mento sem julgamentos e incentivando o aprendizado ativo(17).

Quadro 1 – Caracterização do processo para busca dos estudos que compuseram a amostra da presente revisão integrativa, 2020

Bibliotecas e 
bases de dados Descritores e palavraschave Estratégia de busca

PubMed®

MESH: “Students, Nursing”; “Simulation 
Training”
Palavras-chave: Debriefing; “Instructor-
led debriefing”

 ((“Students, Nursing” [MESH] OR “Pupil Nurses” [TIAB] OR “Student, Nursing” [TIAB] OR 
“Nurses, Pupil” [TIAB] OR “Nurse, Pupil” [TIAB] OR “Pupil Nurse” [TIAB] OR “Nursing Student” 
[TIAB] OR “Nursing Students” [TIAB] AND Debriefing AND “Instructor-led debriefing” AND 
“Simulation Training” [MESH] OR “Training, Simulation” [TIAB]))
Limitadores de busca: não foram utilizados

Scopus

MESH: “Students, Nursing”
“Simulation Training”
Palavras-chave: Debriefing; “Instructor-
led debriefing”

TITLE-ABS-KEY (“Students, Nursing” OR “Pupil Nurses” OR “Student, Nursing” OR “Nurses, Pupil” OR 
“Nurse, Pupil” OR “Pupil Nurse” OR “Nursing Student” OR “Nursing Students”) AND (Debriefing) AND 
(“Instructor-led debriefing”) AND (“Simulation Training” OR “Training, Simulation” )
Limitadores de busca: não foram utilizados

CINAHL
Títulos
“Students, Nursing”; Simulations
Palavras-chave: Debriefing; “Instructor-
led debriefing”

((“Students, Nursing”) AND (Debriefing) AND (“Instructor-led debriefing”) AND 
(Simulations))
Limitadores de busca: não foram utilizados

LILACS

DeCs
“Students, Nursing” Simulation e suas 
versões em português e espanhol
Palavras-chave: Debriefing” “Instructor-
led debriefing” e suas versões em 
português e espanhol

(“Students, Nursing”) AND (Debriefing) AND (“Instructor-led debriefing”) AND (Simulation)
(“Estudiantes de Enfermería”) AND (Interrogatorio) AND (“Interrogatorio dirigido por 
instructor”) AND (Simulación)
((“Estudantes de Enfermagem”) AND (Debriefing) AND (“Debriefing orientado por 
instrutor”) AND (Simulação))
Limitadores de busca: não foram utilizados

Web of Science
“Students, Nursing”; “Simulation Training”
Palavras-chave: Debriefing; “Instructor-
led debriefing”

TS= 
(Students, Nursing AND Debriefing AND Instructor-led debriefing AND Simulation Training) 
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo estipulado=Todos os anos

ERIC
“Students, Nursing”; Simulations
Palavras-chave: Debriefing; “Instructor-
led debriefing”

((“Students, Nursing”) AND (Debriefing) AND (“Instructor-led debriefing”) AND 
(Simulations))
Limitadores de busca: não foram utilizados

Notas: MESH: Medical Subjects Headings; CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; LILACS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; DeCs: Descritores 
de Ciências da Saúde; ERIC: Educational Resources Information Centre.
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Já a categoria “Desafios para adoção da técnica de debriefing 
oral orientado por instrutor” destacou: (1) obtenção de um instrutor 
adequadamente treinado para realizar o debriefing oral(7,9); (2) ex-
pansão dos currículos baseados em simulação clínica nas escolas 
de enfermagem, que geralmente excede a capacidade institucional 
de preparar instrutores(7,9,16-18); (3) dificuldade dos estudantes de 
serem expressivos e participarem deste debriefing(7,9,17); (4) o aluno 
pode sentir-se repreendido, julgado e ridicularizado pelo instrutor, 
na frente dos colegas, fator que aumenta seu estresse(17-18).

O Quadro 4, a seguir, demonstra a apreciação crítica da qua-
lidade dos artigos que compuseram a amostra, por meio do 
instrumento de avaliação do Instituto Joanna Briggs(14).

 
DISCUSSÃO

Apesar de vários estudos científicos abordarem a técnica de 
debriefing oral orientado por instrutor e considerá-la tradicional, 
as pesquisas que descrevem seus elementos são ainda incipientes, 
configurando importante lacuna, demonstrada também pela 
reduzida amostra selecionada para esta pesquisa. 

As publicações que abordam os elementos pertinentes a essa 
técnica são recentes — partem de 2015(18), e a maioria é de 2018(7,16-17). 
Todos os estudos que compuseram esta amostra são do tipo quase-
-experimental e realizados na Coreia do Sul, objetivando comparar a 
técnica de debriefing oral orientado por instrutor com outras técnicas 
de debriefing. Esses estudos apontaram, na maioria, que o debriefing 
oral orientado por instrutor é efetiva para o processo de ensino e 
aprendizagem em enfermagem, quanto ao desenvolvimento de 
habilidades cognitivas, psicomotoras e comportamentais. 

Fonte: Moher et al.(15).
Figura 1 - Apresentação da seleção dos estudos para compor a amostra da 
revisão integrativa segundo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses (PRISMA), 2020
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Quadro 2 – Caracterização dos estudos incluídos na revisão integrativa, 2020

Título Ano
País

Delineamento/
número de 
participantes

Intervenções Desfechos Nível de 
Evidência

Comparison of student 
self-debriefing versus 
instructor debriefing in 
nursing simulation: A quasi-
experimental study(7)

2018
Coreia 
do Sul

Estudo quase-
experimental/
n = 63 graduandos 
de enfermagem

Debriefing oral 
orientado por instrutor 
(grupo-controle) versus 
self-debriefing (grupo-
intervenção)

O debriefing oral orientado por instrutor 
demonstrou-se efetivo para resolução de problemas 
em enfermagem e satisfação dos participantes. 

3

Comparison of instructor-
led versus peer-led 
debriefing in nursing 
students(9)

2016
Coreia 
do Sul

Estudo quase-
experimental, do 
tipo antes e depois/
n = 65 graduandos 
de enfermagem

Debriefing oral com 
instrutor (grupo-
controle) versus e 
debriefing por pares 
(grupo-intervenção)

O debriefing oral orientado por instrutor 
demonstrou-se mais efetivo em relação ao debriefing 
feito por pares. O debriefing conduzido por instrutor 
é método eficaz para melhorar as habilidades de 
ressuscitação cardiopulmonar.

3

Instructor-led vs. peer-led 
debriefing in preoperative 
care simulation using 
standardized patients(16)

2018
Coreia 
do Sul

Estudo do tipo 
quase-experimental; 
do tipo antes e 
depois/
n = 57 graduandos 
de enfermagem

Debriefing oral 
orientado por instrutor 
versus debriefing feito 
por pares

As habilidades de enfermagem para o cuidado pré-
operatório (p < 0,001) e a qualidade do debriefing (p 
< 0,001) foram estatisticamente maiores no grupo 
da técnica de debriefing oral orientado por instrutor. 
O debriefing oral com instrutor é efetivo para o 
aprendizado em enfermagem.

3

Peer-Led Written Debriefing 
Versus Instructor-led 
Oral Debriefing: Using 
Multimode Simulation(17)

2018
Coreia 
do Sul

Estudo quase-
experimental/
n = 122 estudantes 
de Enfermagem

Debriefing oral 
orientado por instrutor 
(grupo-controle) versus 
debriefing escrito 
realizado por pares  

Quanto ao conhecimento, não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os dois grupos (p 
= 0,940), porém a autoconfiança e a satisfação foram 
mais bem avaliadas no grupo-controle (p = 0,010). O 
debriefing oral orientado por instrutor pode ser tão 
eficaz quanto o debriefing escrito por pares.

3

The Importance of 
Debriefing in Simulation-
Based Learning: 
Comparison Between 
Debriefing and No 
Debriefing(18)

2015
Coreia 
do Sul

Estudo quase-
experimental
n = 49 estudantes 
de Enfermagem

Debriefing oral 
orientado por instrutor 
(grupointervenção) 
versus não debriefing 
(grupo-controle)

Houve diferença estatisticamente significativa para o 
grupo que utilizou o debriefing em relação à competên-
cia de desempenho clínico (p < 0,001), habilidades de 
enfermagem (p = 0,022), gerenciamento de tarefas (p 
< 0,001), tomada de decisão (p < 0,001), trabalho em 
equipe (p < 0,001) e comunicação (p < 0,001). 

3

138



5Rev Bras Enferm. 2021;74(Suppl 5): e20190750 8de

Técnica de debriefing oral orientado por instrutor na simulação clínica em enfermagem: revisão integrativa

Nascimento JSG, Pires FC, Castro JPR, Nascimento KG, Oliveira JLG, Dalri MCB. 

No que se refere à técnica de debriefing oral orientado por 
instrutor, os estudos foram categorizados em: Elementos com-
ponentes; Benefícios; e Desafios para a adoção. Identificaram-se, 
na literatura, quatro principais elementos necessários para viabi-
lizar a técnica proposta: características do instrutor; formato da 
discussão, estrutura do debriefing; e tempo.

A técnica de debriefing oral é caracterizada por abranger apenas 
um instrutor durante o processo de reflexão, que deve ser o respon-
sável por conduzir esta etapa da simulação, por meio de treinamento 
prévio e adequado. Sendo o debriefing um processo de reflexão que 
permite integrar conhecimentos, habilidades e atitudes ao partici-
pante, ele requer, para tal, que docentes e instrutores em geral sejam 
capacitados para planejá-lo e executá-lo, visto que, sem o preparo 
devido, os envolvidos não aproveitam todas suas potencialidades(19).

Após treinamento efetivo para realizar o debriefing oral, os instru-
tores tornam-se mais confiantes, confortáveis e propensos a desen-
volverem um relacionamento eficaz com os alunos(20). Um instrutor 
adequadamente preparado para a técnica é capaz de estabelecer 

uma discussão apropriada com os participantes, provocando o 
desenvolvimento de reflexão e mudança de comportamento, e 
não apenas oferecer feedback corretivo quanto ao desempenho. 
Porém, são incipientes na literatura estudos científicos que tanto 
abordam especificamente o treinamento de instrutores para o 
debriefing, realizado por instrutor treinado e não treinado, quanto 
comparam essa técnica(20-21).

Identificou-se também que o formato para a reflexão na técnica 
de debriefing oral orientado por instrutor é preferencialmente a 
discussão presencial. Um estudo de revisão de literatura realizado 
em 2018, com amostra de 34 artigos, objetivou identificar se o 
relacionamento entre instrutor e alunos, durante a realização de 
debriefing presencial, contribui para o desenvolvimento de um 
ambiente de aprendizado favorável. Constatou-se a importância 
de se adotar uma estrutura conceitual para subsidiar este processo, 
denominada “Modelo de Gerenciamento de Relacionamento”, 
composta por relação face a face, direitos e objetivos, e que é capaz 
de melhorar os resultados da aprendizagem em curto prazo(22).

Quadro 4 – Avaliação da qualidade dos artigos quase-experimentais que compuseram a amostra, 2020

Pergunta Estudo 7 Estudo 9 Estudo 16 Estudo 17 Estudo 18

1. Está claro no estudo o que é a “causa” e o que é o “efeito”, ou 
seja, não há confusão sobre qual variável vem primeiro? Sim Sim Sim  Sim   Sim

2. Os participantes incluídos nos grupos têm características 
semelhantes para comparação? Sim Sim  Sim  Sim   Sim

3. Os participantes foram incluídos em alguma comparação 
recebendo tratamento/cuidado semelhante, diferente da 
exposição ou intervenção de interesse?

Sim Sim  Sim  Sim   Sim

4. Houve grupo-controle? Sim Sim  Sim   Sim   Sim

5. Existiram múltiplas medições do resultado pré-intervenção 
e pósintervenção/exposição ao longo do tempo? Não Não  Não   Não   Não

6. O acompanhamento foi completo e, se não, as diferenças 
entre os grupos em termos de seu acompanhamento foram 
descritas e analisadas de forma adequada?

Sim Sim  Sim   Sim   Sim

7. Os resultados dos participantes, em quaisquer comparações, 
foram medidos da mesma maneira? Sim Sim  Sim   Sim   Sim

8. Foram medidos os resultados de maneira confiável? Sim Sim  Sim   Sim    Sim

9. Foram usadas análises estatísticas apropriadas? Sim Sim  Sim   Sim    Sim

Quadro 3 – Caracterização dos elementos da técnica de debriefing oral orientado por instrutor, 2020

Elementos Descrição

Características 
do instrutor

Requer a presença de um instrutor/facilitador, formal e adequadamente treinado, e o instrutor que conduzir a simulação 
também deve fornecer o debriefing(7,9,16).

Formato de 
discussão Discussão presencial com modelo de gerenciamento de relacionamento(7,9,16-18).

Estrutura/
procedimento

Técnica de debriefing oral orientado por instrutor com método estruturado em três fases: reunir; analisar e resumir (G.A.S debriefing*)(7,9,17).
O G.A.S debriefing, método estruturado de debriefing, vem sendo recomendado pela literatura como principal procedimento para viabilizar 
a técnica de debriefing oral orientado por instrutor, especialmente em vivências para enfermagem que envolvem o processo de ensino e 
aprendizagem da urgência e emergência(7,9,17).
Nesse método, o instrutor inicia a fase “reunir” tranquilizando os participantes e estimulando que eles exponham seus sentimentos quanto 
à cena vivenciada na simulação clínica. Depois, segue-se para a fase de análise, que aborda a articulação do referencial teórico desejado e a 
vivência, consolidando o conhecimento pretendido. Por fim, há a fase de resumo, na qual ocorre a reflexão dos pontos fortes vivenciados e 
daqueles que necessitam de melhoria, refletindo como este aprendizado pode ser aplicado em situações reais futuras(7,9,17).

Tempo De duas a três vezes maior que o cenário(16,18).
Nota: * O G.A.S debriefing abrange três etapas: gather (G), analyze (A) e summarize (S).
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O aspecto face a face em um debriefing presencial está relacio-
nado a questões como respeito e intimamente ligado ao senso 
de identidade de uma pessoa como indivíduo e/ou membro do 
grupo. Já os direitos estão relacionados às expectativas do aluno 
para com o instrutor (p.ex., ser tratado de maneira justa) e os 
objetivos referem-se a tarefas específicas que os participantes 
possuem durante a simulação, ressaltando que falhas em seu 
cumprimento podem levar à frustração do participante. Se houver 
desalinhamento desses critérios no debriefing presencial, sua 
qualidade está gravemente ameaçada(22).

Outro elemento importante para realizar a técnica de debriefing oral 
orientado por instrutor é a adoção de uma estrutura. Os estudos que 
compuseram a amostra da presente revisão apontaram o debriefing 
Structured and Supported (G.A.S debriefing) como o principal método 
de debriefing para subsidiar a técnica proposta. Ele foi desenvolvido 
pelo Instituto de Inverno para Educação e Pesquisa em Simulação, 
na Universidade de Pittsburgh, em parceria com a American Heart 
Association, em 2009, inicialmente para o debriefing no Suporte 
Avançado de Vida e, logo após, expandido para variadas situações 
e contextos de simulação, pela facilidade de condução(23). 

O debriefing Structured and Supported é conhecido como G.A.S 
debriefing, por abranger três etapas: gather (G), analyze (A) e 
summarize (S)(22). Na primeira fase, ocorre a reunião das informações 
pelo instrutor e tranquilização dos participantes, que exporão seus 
sentimentos quanto à vivência proposta; na segunda fase, ocorrem 
a análise das informações e o alinhamento com o referencial teórico 
pertinente; e a terceira fase aborda o resumo dos acontecimentos, 
bem como o levantamento de pontos positivos e daqueles que 
devem ser melhorados(24). Assim, o instrutor pode apropriar-se 
desse método para conduzir a discussão com os participantes, 
cumprindo cada fase de forma presencial e verbal. 

O tempo foi considerado como elemento que compõe a técnica 
de debriefing oral orientado por instrutor, sendo requerido duas a três 
vezes mais tempo do que para o cenário de simulação. A razão está 
no fato de que o debriefing oral requer a formulação de perguntas 
direcionadas à reflexão, embasando-a na estrutura de debriefing 
determinada previamente, o que exige tempo para sensibilização 
e tranquilização dos participantes, alinhamento com o referencial 
teórico proposto e síntese do conhecimento. Essa técnica é realizada 
durante ou, de preferência, logo após a experiência de simulação, 
sendo o tempo um elemento crítico para sua qualidade(7).

Foram identificados mais benefícios do que desafios para 
adoção da técnica de debriefing oral orientado por instrutor. O 
principal benefício caracterizou-se pelo desenvolvimento de 
habilidades cognitivas e psicomotoras em enfermagem, de forma 
mais significativa nessa técnica de debriefing do que em outras, 
tais como o peer debriefing, realizado entre pares de alunos, ou 
o self-debriefing, realizado pelo próprio aluno, sem instrutor.

Estudo experimental realizado com 65 estudantes de Enfer-
magem em universidade coreana, com o objetivo de investigar 
a efetividade do debriefing oral orientado por instrutor, com-
parado àquele realizado por pares, identificou que a qualidade 
das habilidades cognitivas e psicomotoras para a ressuscitação 
cardiopulmonar e satisfação com a simulação foram maiores na 
técnica de debriefing realizada com instrutor. Esta foi considerada 
eficaz quanto às habilidades para ressuscitação cardiopulmonar 
e à satisfação de estudantes de Enfermagem(9).

Corrobora este resultado pesquisa realizada na Coreia do Sul 
com 57 estudantes de Enfermagem, que também comparou a téc-
nica de debriefing oral orientado por instrutor e a técnica realizada 
por pares, quanto às habilidades de enfermagem para cuidados 
pré-operatórios, conhecimento, autoconfiança e qualidade do 
debriefing. Os resultados foram estatisticamente significativos no 
grupo da técnica de debriefing oral com instrutor(16).

A associação dessa técnica com outras técnicas de debriefing, 
como o self-debriefing, foi indicada em estudo quase-experi-
mental, que abordou 123 estudantes de Enfermagem da Coreia 
do Sul, com o objetivo de comparar a eficácia de ambas. Foram 
apontados pontos favoráveis nas duas técnicas, e sugeriu-se sua 
articulação para maximizar a satisfação e favorecer o processo 
de ensino e aprendizagem na enfermagem(7).

O principal desafio destacado pela literatura para realizar a técnica 
de debriefing oral orientado por instrutor foi a necessidade de obter 
treinamento adequado para o facilitador, visto o grande número 
de alunos nas escolas de Enfermagem, o que excede a capacidade 
das instituições de preparar os profissionais adequadamente. 

Nesse sentido, um estudo de métodos mistos realizado em 
universidades americanas descreveu detalhadamente as práticas 
de simulação dos docentes em cursos de graduação de Enfer-
magem, destacando os quatro principais desafios para realizar 
o debriefing: o tempo, o treinamento, a resistência e fadiga do 
corpo docente. Essa pesquisa apontou que as finanças limitadas 
das universidades, o tempo escasso para preparar os instrutores 
e o número excessivo de estudantes prejudicam a realização de 
um debriefing oral feito por instrutor com qualidade, acarretando 
cansaço e resistência por parte dos profissionais envolvidos(25).

Apesar de não ter sido amplamente destacado, cabe ressaltar 
que a dificuldade para investir no treinamento adequado de 
instrutores para o debriefing pode desencadear outro desafio 
evidenciado nesta pesquisa: o fato de o aluno sentir-se repreen-
dido, julgado e ridicularizado pelo instrutor na frente dos colegas, 
o que ocasiona estresse para estudantes(7,9,16,26).

Assim, torna-se também um desafio às instituições de ensino 
encontrar soluções para promover treinamento e preparar os 
instrutores para o debriefing em enfermagem, gerando fator de 
proteção, que inviabiliza situações desgastantes e desfavoráveis 
ao processo de ensino e aprendizagem em enfermagem(27-31).

A avaliação crítica dos estudos que compuseram a amostra da 
presente revisão integrativa revelou uma alta qualidade metodoló-
gica(14) em sua totalidade, visto que apenas um critério de avaliação 
não foi contemplado pelos artigos em questão, caracterizado pela 
realização de múltiplas medições dos resultados ao longo do tempo. 

Entretanto, faz-se importante medir os resultados ao longo do 
tempo em um estudo científico, para evidenciar se houve mu-
dança nos desfechos obtidos a priori e explorar essas alterações 
durante determinado período(14).

Dessa perspectiva, a obtenção uma amostra de estudos científi-
cos credível reflete-se em um rigor e em uma maior confiabilidade 
para os resultados obtidos, que minimizam a presença de viés e 
interpretações inválidas, bem como possibilitam que a informação 
produzida tenha um impacto robusto para o conhecimento que 
se deseja compilar(32). 

No desenvolvimento de pesquisas na área de enfermagem, o 
cuidado criterioso na seleção do método e o rigor científico no 
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seguimento das recomendações para cada tipo de estudo são 
essenciais para produzir a melhor evidência e obter melhores 
resultados na prática clínica(33). Dessa forma, torna-se possível 
afirmar se os estudos que abordam as evidências científicas 
sobre os elementos componentes do debriefing oral orientado 
por instrutor são metodologicamente adequados e confiáveis. 

Limitações do estudo 

Por meio das estratégias de busca utilizadas e das fontes de 
informação consultadas, encontrou-se pouca produção sobre o 
tópico de interesse, o que aponta a necessidade de aprofunda-
mento científico quanto à temática para o processo de ensino e 
aprendizagem em enfermagem.

Contribuições para a área da enfermagem

Este estudo contribui para o ensino, pesquisa e assistência, no 
âmbito da simulação clínica em saúde, por identificar, definir e apre-
sentar os principais elementos da técnica de debriefing oral orientado 
por instrutor, seus benefícios e desafios para adoção, facilitando o 
planejamento de docentes e instrutores na área da enfermagem. 
Ainda, favorece a execução da técnica, em um processo de ensino e 
aprendizagem de excelência, assim como apresenta a avaliação da 
qualidade metodológica das pesquisas que compuseram a amostra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto à técnica de debriefing oral orientado por instrutor, 
foram evidenciadas três principais categorias: Elementos com-
ponentes; Benefícios; e Desafios para a adoção.

Os principais elementos que viabilizam sua realização são as 
características do instrutor; o formato da discussão; a estrutura/
procedimento do debriefing; e o tempo necessário para execução. 
A identificação desses componentes subsidia a adoção adequa-
da desta técnica de debriefing, que, apesar de ser considerada 
comum pela literatura, é apenas citada e não detalhada pela 
maioria dos estudos científicos. Identificaram-se mais benefícios 
do que desafios para a técnica em questão. 

O principal benefício destacado pela literatura caracterizou-se 
pelo desenvolvimento de habilidades cognitivas e psicomotoras em 
enfermagem, de forma mais significativa nesta técnica do que em 
outras. Já o desafio mais contundente foi a necessidade de obter 
treinamento adequado para o facilitador, visto o grande número 
de alunos nas escolas de enfermagem, que excede a capacidade 
das instituições de preparar os profissionais adequadamente. 
Os estudos que compuseram a amostra apresentaram, em sua 
totalidade, alta qualidade metodológica, no entanto, devido à 
escassa produção sobre o tema, sugere-se o desenvolvimento de 
pesquisas que se aprofundem no tocante à execução do debriefing 
oral orientado por instrutor.
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3.7 ARTIGO INTITULADA: “TÉCNICA DE CO-DEBRIEFING: ELEMENTOS, 

BENEFÍCIOS E DESAFIOS PARA SIMULAÇÃO CLÍNICA EM SAÚDE” 

 

Revisão integrativa sobre a técnica de co-debriefing realizada por dois 

facilitadores e adotada para estabelecer o processo de discussão/reflexão referente 

ao grupo intervenção (GI) da presente pesquisa. Submetido à Revista Latino-

Americana de Simulación Clínica, 2020 (passou pela fase de avaliação dos 

pareceristas e aguarda comunicação final da revista). 
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Elementos, beneficios y desafíos del co-debriefing para la simulación clínica: una 

revisión integradora 

Elements, benefits and challenges of co-debriefing for clinical simulation: an 

integrative review 

 

Resumen 

Introducción: El co-debriefing se caracteriza por la implementación del proceso de 

discusión/reflexión en la simulación clínica por parte de más de un facilitador/instructor, 

considerado útil para asociar perspectivas y conocimientos de diferentes profesionales 

durante el debriefing; sin embargo, aún está poco explorado en la literatura científica. 

Objetivos: identificar las evidencias científicas disponibles en la literatura nacional e 

internacional sobre la técnica de co-debriefing en la simulación clínica en salud. Material 

y métodos: Revisión bibliográfica integradora realizada en PubMed®, Scopus, 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Latin American and 

Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS), Web of Science, EMBASE y 

Educational Resources Information Center (ERIC). Se utilizó la aplicación Rayyan para 

la selección y el análisis temático. Resultados: Se identificaron un total de 616 estudios 

y se seleccionaron cinco. Se destacaron tres categorías: los componentes del co-

debriefing; la definición, los objetivos, los tipos de co-debriefing, la estructura y el 

procedimiento; los beneficios: la potencialización del conocimiento y la resolución de 

conflictos; y los desafíos; la falta de alineación entre los facilitadores y los costos para 

mantener los recursos humanos. Conclusiones: Los beneficios del co-debriefing 

superan los desafíos de llevarlo a cabo, y la comprensión de sus componentes apoya su 

planificación y correcta ejecución. 

144



2 
 

Palavras clave: Estudiantes del área de la salud, entrenamiento simulado, enseñanza, 

aprendizaje, modelos educacionales. 

ABSTRACT 

Introduction: Co-debriefing is characterized by the execution of the discussion and 

reflection about the process of clinical simulation by more than one facilitator/instructor, 

considered useful for associating perspectives and knowledge of different professionals 

during debriefing. However, it is still little explored in the scientific literature. the objective 

of this study was to identify the scientific evidence available in national and international 

literature on the co-debriefing technique in clinical health simulation. Material and 

methods: Integrative literature review conducted on the sources PubMed®, Scopus, 

Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL), Latin American & 

Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Web of Science, Embase® and 

Educational Resources Information Center (ERIC). The Rayyan application was used for 

selection and thematic analysis. Results: We identified 616 surveys, and five were 

selected. Three categories were highlighted: The components of co-debriefing: definition, 

objectives, types of co-debriefing, structure and procedure; Benefits: enhancement of 

knowledge and conflict resolution; and Challenges: the lack of alignment between 

facilitators and the costs of maintaining human resources. Conclusion: The benefits of 

co-debriefing outweigh the challenges to carry it out, and the understanding of its 

components supports its planning and correct execution. 

Keywords: Students, health occupations, simulation training, teaching, learning, 

educational models. 
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Introducción  

Actualmente está surgiendo una nueva técnica de debriefing, denominada co-

debriefing, que aborda la realización del proceso de reflexión por parte de más de un 

facilitador, lo que puede ser útil para la enseñanza y el aprendizaje en la simulación 

clínica, al asociar perspectivas y conocimientos de más profesionales, idealmente un 

educador y un profesional sanitario que trabaje en la clínica, para enriquecer el proceso 

educativo.1 

Embora acredite-se que, o co-debriefing permita uma melhor gestão da reflexão 

sobre a experiência simulada, devido a presença de mais de um facilitador, os 

manuscritos que abordam esta técnica de discussão são, ainda, incipientes e não 

esclarecem quais foram os elementos capazes de viabilizar o seu planejamento, citando 

apenas a sua adoção, fator que pode interferir negativamente na qualidade do co-

debriefing e no alcance dos objetivos de aprendizagem propostos.1-2 

Soma-se a esta lacuna do conhecimento, a escassa exploração científica sobre os 

benefícios e desafíos provindos da articulação de saberes de facilitadores, durante o 

debriefing, em uma simulação clínica e o seu impacto no processo de ensino e 

aprendizagem em saúde.1-3 

Este contexto instiga a necessidade de apresentar o que vem sendo produzido 

sobre a técnica de co-debriefing até a atualidade, reconhecendo a sua importância para 

desenvolver competências clínicas em estudantes e profissionais no âmbito da saúde3-4 

e concentrando-se na síntese das evidências científicas e exposição dos componentes 

necessários para o seu planejamento e execução por facilitadores na simulação, tanto 

quanto os benefícios e dificuldades que emergem desta adoção. 

146



4 
 

A estruturação deste arcabouço de conhecimento sobre o co-debriefing poderá 

direcionar a escolha das melhores práticas sobre o debriefing na simulação clínica, 

sustentar o desenvolvimento de roteiros para a sua execução e fomentar o processo de 

discussão/reflexão realizado por mais de um facilitador.1,3-4 Desta forma, pregunta-se: 

¿Cuál es la evidencia científica disponible en la literatura sobre la técnica del co-

debriefing en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y profesionales 

de salud a través de la simulación clínica? 

Este estudio objetivó identificar la evidencia científica disponible en la literatura 

nacional e internacional sobre la técnica del co-debriefing en la simulación clínica en el 

ámbito sanitario. 

Materiales y métodos 

Se trata de una revisión bibliográfica integradora sobre la técnica del co-debriefing 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y profesionales del área 

de la salud, realizada entre septiembre de 2020 y julho de 2021, a través de los siguientes 

pasos: identificación del tema y selección de la pregunta de investigación; 

establecimiento de los criterios de inclusión y exclusión de los estudios; definición de la 

información a extraer de los estudios seleccionados; evaluación de los estudios incluidos 

en la revisión integradora; interpretación de los resultados y presentación de la síntesis 

del conocimiento.5 

Para apoyar el rigor metodológico de este estudio, se adoptó la recomendación de 

los Elementos de Información Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis 

(PRISMA), que consiste en una lista de comprobación de 27 elementos y un diagrama 

de flujo de cuatro pasos.6 
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La pregunta de investigación se estructuró mediante la estrategia Paciente-

Intervención-Resultados (PIO), que es una variante de la estrategia Paciente-

Intervención-Comparación-Resultados (PICO).7 Se consideró que la P (población) eran 

los estudiantes y profesionales de salud; la I (intervención), la identificación de los 

componentes necesarios para planificar y ejecutar el co-debriefing, y la O (resultado), el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la simulación clínica. A continuación, se 

describió la siguiente pregunta de investigación: ¿Quais as evidências científicas 

disponíveis na literatura sobre a técnica de co-debriefing voltada ao processo de ensino 

e aprendizagem de estudantes e profissionais da área da saúde, por meio da simulação 

clínica? 

Se establecieron los criterios de inclusión y exclusión de los estudios, incluyendo 

los estudios primarios que respondieran a la pregunta guía, sin delimitación de tiempo o 

idioma, publicados en revistas científicas y disponibles en formato electrónico. También 

se consideraron los estudios descriptivos que abordaban la opinión de los expertos sobre 

la técnica del co-debriefing, debido al carácter incipiente del tema, y las posibles 

aportaciones de los profesores que ya lo han utilizado en la práctica docente en 

simulación. Se excluyeron los estudios de casos, las disertaciones, las tesis, las 

monografías, los resúmenes publicados en actas de eventos y otras revisiones 

bibliográficas. 

La búsqueda se realizó en julho de 2021, en las siguientes fuentes de información: 

PubMed®, Scopus, Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL), Latin 

American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS), Web of Science, 

Embase® y Educational Resources Information Center (ERIC). 
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En PubMed®, se utilizaron los descriptores identificados en Medical Subjects 

Headings (MeSH) "Students, Health Occupations", “Health Personnel”, "Simulation 

Training" y "Learning" y las palabras "Debriefing", "Co-debriefing" y "Co-facilitation". 

Realizó la siguiente estrategia de búsqueda: ("Students, Health Occupations"[All Fields] 

OR "Health Occupations Students"[All Fields] OR "Health Occupations Student"[All 

Fields] AND “Health Personnel”[All Fields] OR “Personnel, Health”[All Fields] AND 

"Simulation Training"[All Fields] OR "Training, Simulation"[All Fields] AND Debriefing [All 

Fields] OR Co-debriefing [All Fields] OR Co-facilitation [All Fields] AND ("learning"[MeSH 

Terms] OR "learning"[All Fields]). 

En Scopus, se agregaron los términos "Students, Health Occupations", “Health 

Personnel, "Simulation Training" y "Learning" y las palabras "Debriefing", "Co-debriefing" 

y "Co-facilitation". Utilizó la siguiente estrategia de búsqueda: ("Students, Health 

Occupations" OR "Health Occupations Students" OR "Health Occupations Student" AND 

“Health Personnel” OR “Personnel, Health” AND "Simulation Training" OR "Training, 

Simulation" AND debriefing OR Co-debriefing OR Co-facilitation AND learning). 

En CINAHL, los descriptores utilizados se buscaron en los títulos/temas, 

configurados como "Students, Health Occupations", “Health Personnel”, "Simulations" y 

"Learning" y las palabras clave "Debriefing", "Co-debriefing" y "Co-facilitation". Realizó la 

estrategia: ((“Students, Health Occupations” AND “Health Personnel” AND Simulations 

AND Debriefing OR Co-debriefing OR Co-facilitation AND Learning)). 

En LILACS, los descriptores controlados "Estudiantes de Ciencias de la Salud", 

“Personal de Salud”, "Entrenamiento de Simulación" y "Aprendizaje" estaban presentes 

en los Descriptores Portugueses de Ciencias de la Salud (Decs), así como las palabras 

clave "Debriefing" O "Co-debriefing" O "Co-facilitación". También se consideraron las 
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versiones en inglés y en portugués de los descriptores. La estrategia, en portugués, se 

describió así: MH(("Estudantes de Ciências da Saúde" AND “Pessoal de Saúde” AND 

"Treinamento por Simulação" AND Debriefing OR Co-debriefing OR Co-facilitation AND 

Learning)). En inglés, la estrategia era: MH(("Students, Health Occupations" AND “Health 

Personnel” AND Simulation Training AND Debriefing OR Co-debriefing OR Co-facilitation 

AND Learning)). En español, era: MH(("Estudiantes del Área de la Salud" AND “Personal 

de Salud” AND “Entrenamiento Simulado” AND Debriefing OR Co-debriefing OR Co-

facilitación AND Aprendizaje)) 

En Web of Science, se utilizaron los términos "Students, Health Occupations", 

“Health Personnel”, "Simulation Training" y "Learning" y las palabras clave "Debriefing", 

"Co-debriefing" y "Co-facilitation". Se realizó la siguiente estrategia de búsqueda: 

TS=(Students, Health Occupations" OR "Health Occupations Students" AND “Health 

Personnel” OR “Personnel, Health AND "Simulation Training" OR "Training, Simulation" 

AND debriefing OR Co-debriefing OR Co-facilitation AND learning). 

En Embase se utilizaron los términos "Students, Health Occupations", “Health 

Personnel”, "Simulation Training" y "Learning": "Students, Health Occupations"; 

"Simulation Training"; Learning e as palabras-clave: "Debriefing"; "Co-debriefing" y "Co-

facilitation". Se añadió la siguiente estrategia de búsqueda: ((('students, health 

occupations'/exp OR 'students, health occupations' OR 'health occupations students'/exp 

OR 'health occupations students' OR 'health occupations student'/exp OR 'health 

occupations student') AND (‘Health Personnel’ OR ‘Personnel, Health') AND ('simulation 

training'/exp OR 'simulation training') OR 'training, simulation') AND ('debriefing'/exp OR 

debriefing) OR 'co debriefing' OR 'co facilitation') AND ('learning'/exp OR learning). 
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En ERIC se adoptaron los descriptores: “Students, Health Occupations”; “Health 

Personnel”; “Simulation Training”; Learning y las palabras clave: Debriefing; Co-

debriefing; Co-facilitation”. La estrategia de búsqueda fue: (("Students, Health 

Occupations” OR “Health Occupations Students” OR “Health Occupations Student”) AND 

(“Health Personnel” OR “Personnel, Health”) AND (“Simulation Training”) OR (“Training, 

Simulation”) AND (Debriefing OR Co-debriefing OR Co-facilitation) AND (learning)). 

Se utilizaron los términos debriefing, co-debriefing y co-facilitation como palabras 

clave, para una mayor especificidad en la selección de estudios en la muestra de la 

presente investigación. 

Realizada a busca, adotou-se aplicativo gratuito de revisão da web, de versão única, 

denominado Rayyan Qatar Computing Research Institute (Rayyan), para auxiliar na 

eliminação de 48 estudos duplicados e, em sequencia, na leitura de títulos e resumos 

dos artigos, por dois profissionais especialistas em simulação clínica, de forma 

independente. O Rayyan agiliza a triagem dos manuscritos, debido a su proceso 

semiautomatizado, con un alto nivel de usabilidad y eficacia, garantindo una mayor 

fiabilidad al proceso de selección de la muestra de estudios en una revisión de literatura.8 

Após, realizou-se a leitura na íntegra dos estudos selecionados e a análisis de 

las referencias de los artículos incluidos debido al pequeño tamaño de la muestra, pero 

sin añadir nuevos manuscritos. 

Se utilizó un instrumento validado para extraer información de los estudios9 y se 

consideraron los siguientes criterios para su caracterización: autores, país de origen, 

idioma y año de publicación, objetivos, diseño metodológico y resultados. Además, se 

clasificó el nivel de evidencia de los estudios.10 
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Los hallazgos se analizaron mediante el análisis temático11 siguiendo las etapas: 

preanálisis, configurado por la lectura flotante de las pruebas y la organización de la 

información convergente, y exploración del material con agrupación de convergencias y 

tratamiento de los datos, determinando las categorías. De acuerdo con los aspectos 

éticos y legales de la resolución 466/2012, la investigación no fue sometida al Comité de 

Ética de la Investigación, ya que se trata de una revisión bibliográfica y no involucra a 

seres humanos. 

 

Resultados 

Tras la primera selección, 17 estudios fueron enviados a un tercer investigador, 

experto en simulación clínica y debriefing, debido a desacuerdos. Este investigador se 

encargó de incluir o no los artículos en función de los criterios de inclusión definidos. A 

continuación, se leyeron 133 estudios en su totalidad y se incluyeron cinco en la muestra 

final de esta investigación. Este proceso de selección se muestra en la figura 1. 
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CINAHL: Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature; LILACS: Latin American 

and Caribbean Literature on Health Sciences; ERIC: Educational Resources Information 

Center. 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de identificación, selección e inclusión de 

estudios, elaborado en base a la recomendación de los Elementos de Información 

Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA). 

 

La caracterización de los estudios incluidos se presenta en el Cuadro 1 
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Cuadro 1: Caracterización de los estudios incluidos en la revisión integradora 

Autores, 

origen y 

idioma 

Objetivos Contorno Resultados y nivel de 

evidencia 

Cheng et 

al1 

Estados 

Unidos, 

inglés 

Proporcionar 

consideracion

es para el co-

debriefing en 

la educación 

basada en la 

simulación 

Estudio descriptivo, 

basado en la opinión de 

los expertos sobre el 

co-debriefing 

Destaca como principal reto la 

dificultad para alinear la 

conducta entre los facilitadores 

en el co-debriefing y presenta 

como posible solución la 

celebración de una reunión 

previa al debriefing, para 

organizar este proceso. Nivel 

de evidencia 6 

Brown et 

al4 

Estados 

Unidos, 

inglés 

Comparar la 

eficacia del 

debriefing oral 

por una 

persona, el 

teledebriefing 

y el co-

debriefing 

Investigación cuasi 

experimental realizada 

con 153 estudiantes de 

enfermería, fisioterapia 

y medicina de una 

universidad 

norteamericana. Se 

formaron tres grupos 

de participantes, 

aplicando a cada uno 

Las puntuaciones fueron más 

altas para el debriefing 

realizado en persona 

(p<0,001), en comparación con 

los resultados del 

teledebriefing. Por otro lado, el 

debriefing realizado por una 

persona en comparación con el 

codebriefing no mostró 

diferencias estadísticamente 
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de ellos un tipo 

diferente de debriefing 

para verificar el 

rendimiento cognitivo 

significativas (p=0,059), en lo 

que respecta al desarrollo de la 

capacidad cognitiva. Nivel de 

evidencia 3 

Krogh et 

al12 

Australia, 

inglés 

Explorar las 

prácticas de 

debriefing de 

los 

facilitadores, 

destacando el 

uso del co-

debriefing 

Estudio cualitativo 

sobre la perspectiva de 

25 educadores en 

simulación sobre el 

debriefing, mediante 

entrevistas telefónicas 

semiestructuradas 

Se valoró el co-debriefing, pero 

se citó como una práctica poco 

común, restringida por la 

logística y el coste, pero con 

beneficios, como la 

maximización del suministro de 

conocimientos, al abordar y 

valorar las diferentes 

perspectivas y conocimientos 

de los facilitadores del co-

debriefing. Nivel de evidencia 4 

Maestre 

et al13 

España, 

español 

Proporcionar 

consideracion

es para llevar 

a cabo un co-

debriefing 

eficaz 

realizado con 

la 

Estudio descriptivo, 

basado en la opinión de 

expertos sobre el 

debriefing y el co-

debriefing, exponiendo 

la descripción de un 

protocolo para 

realizarlos 

Se describieron las seis 

estrategias principales para 

facilitar una colaboración eficaz 

durante el debriefing. La 

estrategia principal es la 

asociación de un facilitador 

durante el debriefing que sea 

experto en educación y otro que 
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participación 

simultánea de 

un profesional 

de la salud y 

un 

especialista 

en educación 

trabaje en la práctica clínica 

sobre el tema tratado. Nivel de 

evidencia 6 

Greiff y 

otros14 

Estados 

Unidos, 

inglés 

Examinar 

cuatro 

técnicas de 

debriefing 

para la 

resolución de 

conflictos, 

incluyendo el 

co-debriefing 

Estudio descriptivo, 

que aborda la opinión 

de los educadores, 

expertos en debriefing. 

Cada profesional trató 

de explorar un proceso 

específico de 

debriefing, a saber: 

debriefing en parejas; 

debriefing para la 

resolución de 

conflictos; debriefing 

con aprendizaje 

facilitado; debriefing 

con indagación y el co-

debriefing 

La técnica del co-debriefing 

ocupó un papel central en los 

debriefings realizados. Se 

identificó que no existe un 

proceso que se considere ideal 

para llevar a cabo el co-

debriefing, que varía según el 

grupo, en función del tiempo, 

los objetivos y los enfoques 

metodológicos. Nivel de 

evidencia 7 
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Se establecieron tres categorías sobre el co-debriefing, denominadas 

Componentes del co-debriefing; Beneficios del co-debriefing y Retos del co-debriefing. 

Los componentes se destacan en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2: Presentación de los componentes necesarios para la planificación y ejecución 

del co-debriefing 

Componentes Descripción 

Definición de 

co-debriefing 

Debriefing realizado por más de un facilitador, de la misma o diferente 

formación o especialidad profesional, para revisar un evento real o 

simulado, en el que los participantes analizan sus acciones, para 

mejorar o mantener el rendimiento en el futuro.1 

Objetivos Permitir que los facilitadores trabajen en colaboración para gestionar 

el debate con fluidez.13 

Promover un aprendizaje más eficaz reuniendo diferentes 

perspectivas profesionales.4,14 

Maximizar la calidad del debriefing integrando a un educador experto 

en simulación con un experto en contenidos.1,12-13 
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Tipos de co-

debriefing 

Enfoque "Follow-the-leader": identifica a un facilitador como líder, que 

es responsable de guiar el debate, priorizar los temas y gestionar el 

tiempo de cada tema.1 

El facilitador "asociado" puede ayudar al facilitador principal a 

mantener la atención, controlar el tiempo o llenar los vacíos.13 

El enfoque "divide y vencerás": describe un proceso en el que los 

facilitadores deciden, antes de la simulación o la sesión informativa, 

los temas que van a tratar, el orden en el que se producirá el enfoque 

y quién dirigirá el debate sobre cada tema.1 

El enfoque "ping-pong": el facilitador y el cofacilitador se dividen el 

debriefing, realizando las preguntas y reflexiones uno tras otro, 

independientemente de su experiencia.1 

Estructura Pré-debriefing (antes de que se produzca el debriefing); debriefing y 

post-debriefing (después de que se produzca el debriefing).1 

Procedimiento Pré-debriefing: antes de que se produzca el debriefing, se pueden 

utilizar estrategias para evitar problemas en el co-debriefing: 

- Los facilitadores deben reunirse para familiarizarse con los objetivos 

de aprendizaje.1,4 

- Establecer las "reglas del juego", incluyendo la aclaración de las 

funciones y responsabilidades de los facilitadores, tales como la forma 

de manejar las interrupciones y las transiciones, la determinación de 

los límites de tiempo para el escenario y el debriefing, y la discusión 

de los métodos y técnicas de debriefing que se utilizarán.1,13 
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- Revise brevemente las áreas de experiencia y discuta cómo se 

aplicará su experiencia durante la sesión.1 

Durante el interrogatorio: 

- Establecer y mantener un entorno de aprendizaje participativo 

- Mantener la "confidencialidad" sobre la actuación de los 

participantes durante el debriefing.1,12,14 

- Colocarse de frente durante la sesión informativa, para poder 

observar colectivamente el lenguaje corporal y las expresiones 

faciales de todos los alumnos y establecer un contacto visual 

claro.1,4,12,14  

- Promover una comunicación transparente entre los facilitadores - La 

"comprobación del pulso" es la estrategia utilizada por un facilitador 

cuando le preocupa que el mensaje que está transmitiendo su 

cofacilitador no sea claro.1,4,12 

- Evitar cambiar de objetivo e interrumpir el hilo de pensamiento o el 

comentario del otro facilitador.1 

- Evitar el estilo de "conferencia" o hablar de manera dirigida a los 

participantes de una profesión específica.1,4,12 

- Solicitar verbalmente permiso para interrumpir.1 

- Preguntar y escuchar el punto de vista del otro instructor.13-14 

- Evitar culpar a los participantes por sus acciones o utilizar un tono 

de voz crítico o acusador.1 
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Después del debriefing: reunirse brevemente para discutir las 

cuestiones que hayan surgido durante el debriefing para evitar futuros 

desacuerdos y abarcar las reglas de compromiso para el co-

debriefing.1,4,12,14 

 

Lo principal beneficio sugerido en la literatura sobre el uso de la técnica del co-

debriefing fue la ayuda en la resolución de conflictos, al asociar la experiencia de un 

educador con la de un profesional sanitario que trabaja en la clínica.1,4,12-14 Otros 

beneficios fueron: ayudar a supervisar y gestionar colectivamente las expectativas y 

necesidades de los estudiantes;14 favorecer el apoyo mutuo entre los instructores y 

ayudar a resolver situaciones difíciles;4,13 poner en evidencia preguntas más pertinentes 

a través de la perspectiva de múltiples facilitadores;12-13 modelar el trabajo en equipo, la 

comunicación y las habilidades de negociación, para mejorar los resultados del 

aprendizaje en la simulación clínica;12,14 ofrecer la oportunidad de mejorar el desarrollo 

del profesorado a través de la observación directa y la retroalimentación de los 

compañeros6 y entender las razones que causaron las diferencias entre el rendimiento 

clínico esperado y el observado.1,4,12-14 

Los principales retos encontrados en la literatura fueron la falta de alineación de 

opiniones entre los facilitadores durante el codebriefing y los costes de mantener los 

recursos humanos en la línea de esta estrategia.1 Otros retos fueron: dificultad para 

articular el calendario de compromisos entre los cofacilitadores1 niveles de experiencia 

muy discrepantes entre los cofacilitadores4,13-14; no aprovechar la experiencia de un 

cofacilitador; interrupciones innecesarias; dominio de la discusión por parte de un solo 

facilitador durante el debriefing; desacuerdos durante el debriefing entre los 
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facilitadores12-13 dificultad en la formación y adhesión de los facilitadores; comentarios 

excesivos por parte de los facilitadores1,12-13 y abordaje de diferentes objetivos al mismo 

tiempo y sin seguir una lógica durante la reflexión.1,4,12-14 

Discusión 

La producción científica sobre los elementos relevantes para el co-debriefing es aún 

incipiente, afirmación que se justifica por el reducido número de estudios que 

conformaron la muestra final de esta investigación. Esto sugiere que esta técnica aún no 

es una práctica común.1,4,12-14 

Este estudio identifica los componentes necesarios para planificar y ejecutar el co-

debriefing e indica que, sus beneficios superan las dificultades para adoptarla como 

estrategia pedagógica en el desarrollo de la competencia clínica de los estudiantes en el 

ámbito sanitario. 

La primera publicación que describió en profundidad el co-debriefing fue de 20156 

lo que puede caracterizar la reciente motivación para abordar la técnica del co-debriefing 

y el desconocimiento de este enfoque por parte de los profesionales que trabajan con 

simulación clínica.13 

La mayoría de los estudios presentaron un Nivel de Evidencia VI, configurándose 

como descripciones de protocolos y guías sobre el co-debriefing, basadas en la 

experiencia y conocimientos de los especialistas.1,4,13-14 

El único estudio experimental realizado en este ámbito midió la eficacia del co-

debriefing mediante la aplicación del instrumento denominado Debriefing Assessment for 

Simulation in Healthcare (DASH), pero no mostró resultados estadísticamente 

significativos para el uso del co-debriefing en relación con el debriefing oral realizado por 

un único facilitador. Este hecho muestra la necesidad de realizar más investigaciones 
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científicas de diseño experimental en este ámbito.4 

Durante el análisis de los estudios se elaboraron tres categorías, denominadas 

Componentes del co-debriefing; Beneficios del co-debriefing y Desafíos del co-debriefing. 

En la categoría de componentes del co-debriefing, se observó que el debriefing 

recibe esta denominación sólo cuando más de un instructor o facilitador está presente en 

el momento de la reflexión del grupo en la simulación. Vale la pena aclarar una confusión 

conceptual común que se ha producido en la práctica del debriefing, al determinar 

erróneamente que el debriefing entre pares es sinónimo de co-debriefing. La reflexión 

entre pares de estudiantes o participantes en un simulacro es una reflexión entre pares 

de estudiantes y no la presencia de dos instructores que dirijan la sesión.15 

El elemento objetivo señala que la principal intencionalidad del co-debriefing es 

promover un aprendizaje efectivo a partir del trabajo conjunto con diferentes perspectivas 

profesionales.1,14 

Un estudio cualitativo realizado con 25 educadores en simulación sobre el debriefing 

señaló que la inclusión de dos facilitadores en el momento de la reflexión potencia el 

desarrollo del conocimiento de los individuos, principalmente al estimular la articulación 

de un profesional del ámbito de la educación con la perspectiva de un profesional clínico, 

lo que provoca profundidad en la reflexión.12 

Se identificaron tres tipos de co-debriefing: seguir al líder, dividir y conquistar, y ping-

pong. La principal diferencia entre ellos radica en la forma en que el líder dirige la 

facilitación del debriefing.1 

En el enfoque de co-información de seguir al líder, hay un facilitador principal, y el 

co-facilitador asiste en las actividades que le fueron dirigidas, ayudando al instructor 

principal. En el enfoque "divide y vencerás", no hay un facilitador principal, sino que hay 
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una división total de las actividades que proporcionan la reflexión durante el co-debriefing, 

aprovechando la experiencia de cada facilitador; en el enfoque "ping-pong", los 

facilitadores llevan a cabo la reflexión uno tras otro, independientemente de su 

experiencia en el tema, abordando los temas unos tras otro.1,13 Así, la elección ideal del 

tipo de co-debriefing puede garantizar la eficacia de la reflexión.14 

Otras categorías destacadas en esta revisión fueron los beneficios y los retos para 

la aplicación del co-debriefing en la simulación sanitaria. En general, se identificó que, 

aunque la técnica del co-debriefing presenta desafíos para su implementación, los 

beneficios existentes son capaces de superar tales dificultades e instigar el uso de esta 

técnica.13 

Lo principal beneficio del co-debriefing se caracteriza por la asistencia en la 

resolución de conflictos y la asociación de la experiencia de un educador con un 

especialista en el tema propuesto para la simulación clínica.1,4,12-14 

La presencia de más de un facilitador durante el debriefing ayuda a satisfacer las 

necesidades de los participantes de una simulación con mayor precisión19 y, además, 

funciona como un mecanismo de mejora para los miembros del profesorado o los 

facilitadores implicados, en la medida en que pueden observar el desarrollo de la 

discusión de cada uno y establecer una evaluación del rendimiento entre pares.16-24 

Dados sus beneficios, las investigaciones futuras deberían tener como objetivo 

establecer las prácticas actuales del co-debriefing e identificar las mejores prácticas y/o 

los posibles enfoques.1 

Las principales limitaciones de este estudio fueron la escasez de investigaciones 

que exploren el tema del co-debriefing y el bajo nivel de evidencia de la mayoría de las 

investigaciones incluidas. 
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Sugere-se o desenvolvimento de estudos metodológicos que proponham elaborar 

e validar roteiros que sustentem o planejamento e execução do co-debriefing, a partir dos 

componentes identificados na presente revisão de literatura, e estudos clínicos, 

experimentais, randomizados, que comparem a efetividade do co-debriefing com outras 

técnicas de debriefing para o desenvolvimento de competências clínicas em estudantes 

e profissionais de saúde. 

Conclusión: 

El co-debriefing es un tema que aún aspira a la necesidad de profundización 

científica mediante el desarrollo de estudios cuya metodología permita entender seu 

impacto en el aprendizaje. Se identificaron cinco elementos principales que componen la 

técnica del co-debriefing: definición, objetivos, tipos de co-debriefing, estructura y 

procedimiento. La identificación de estos componentes apoya la implementación efectiva 

de esta técnica y ayuda a los educadores en la simulación clínica, a través de un marco 

teórico consistente. 

Aunque se hayan identificado retos para la adopción del co-debriefing, 

principalmente la posibilidad de falta de alineación entre los facilitadores y los costes de 

mantenimiento de los recursos humanos, los beneficios existentes son capaces de 

superar las dificultades, principalmente por el desarrollo del conocimiento y la resolución 

de conflictos, potenciados por la asociación de la experiencia de un educador y un 

especialista en el tema propuesto para la simulación. 
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4.1 OBJETIVO GERAL  

 

- Avaliar a efetividade do co-debriefing para desenvolver competências clínicas - 

habilidades cognitivas (conhecimento), psicomotoras (procedimentais) e afetivas 

(atitudes/comportamentos/sentimentos) para o atendimento simulado da parada 

cardiorrespiratória no adulto, em ambiente intra-hospitalar, com Suporte Básico de 

Vida, por estudantes de graduação em enfermagem. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 - Elaborar e validar em conteúdo os roteiros para planejar e executar as etapas da 

simulação clínica: (1) roteiro para a etapa de preparação - composto por pré- 

simulação e pré-briefing/briefing, (2) roteiro para o debriefing oral com um único 

facilitador e (3) roteiro para o co-debriefing; 

 

2 - Avaliar e comparar o desenvolvimento de habilidade cognitiva (conhecimento) para 

o atendimento simulado da parada cardiorrespiratória no adulto, em ambiente intra-

hospitalar, com Suporte Básico de Vida, por estudantes de graduação em 

enfermagem, antes e após o workshop denominado: “Ressuscitação Cardiopulmonar 

com Suporte Básico de Vida no adulto, em ambiente intra-hospitalar”;    

 

3 - Avaliar e comparar o desenvolvimento de habilidades psicomotoras 

(procedimental) para o atendimento simulado da parada cardiorrespiratória no adulto, 

em ambiente intra-hospitalar, com suporte básico de vida, por estudantes de 

graduação de enfermagem, antes e após o workshop denominado: “Ressuscitação 

Cardiopulmonar com Suporte Básico de Vida no adulto, em ambiente intra-hospitalar”; 

 

4 - Avaliar e comparar a satisfação, autoconfiança e a experiência com o debriefing, 

no atendimento simulado da parada cardiorrespiratória no adulto, em ambiente intra-

hospitalar, com suporte básico de vida, por estudantes de graduação em enfermagem, 

antes e após o workshop denominado: “Ressuscitação Cardiopulmonar com Suporte 

Básico de Vida no adulto, em ambiente intra-hospitalar”.    
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5 HIPÓTESES DO ESTUDO 
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Foram consideradas as seguintes hipóteses quanto ao desenvolvimento de 

competências clínicas, para o atendimento simulado da PCR no adulto, em ambiente 

intra- hospitalar, com SBV, por meio das técnicas de debriefing adotadas: 

 

- O co-debriefing, realizado por dois facilitadores, é mais efetivo do que o debriefing 

realizado com um facilitador, para desenvolver a habilidade cognitiva (conhecimento) 

no atendimento simulado da PCR no adulto, em ambiente intra-hospitalar, com SBV, 

por estudantes de graduação em enfermagem; 

 

- O co-debriefing, realizado por dois facilitadores, é mais efetivo do que o debriefing 

realizado com um facilitador, para o desempenho das habilidades psicomotoras 

(procedimentais) no atendimento simulado da PCR no adulto, em ambiente intra-

hospitalar, com SBV, por estudantes de graduação em enfermagem; 

 

- O co-debriefing, realizado por dois facilitadores, é mais efetivo do que o debriefing 

realizado com um facilitador, para desenvolver as habilidades afetivas 

(atitudes/comportamentos/sentimentos) – satisfação, autoconfiança com a simulação 

clínica e uma boa experiência com o debriefing, no atendimento simulado da PCR no 

adulto, em ambiente intra-hospitalar, com SBV, por estudantes de graduação em 

enfermagem. 
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6 MATERIAL E MÉTODOS 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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6.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo-piloto, com delineamento de um ensaio clínico 

randomizado, controlado, monocego e paralelo, realizado entre abril e junho de 2021, 

de acordo com as recomendações do Consolidated Standards of Reporting Trials 

(CONSORT), diretrizes baseadas em evidências para melhorar o relatório de estudos 

experimentais e aprimorar a transparência da pesquisa (SCHULZ; ALTMAN; MOHER, 

2010). 

O estudo-piloto, também chamado de projeto-piloto, define-se como um 

protocolo de pesquisa em pequena escala, que reproduz o percurso metodológico 

planejado para um determinado estudo, realizado posteriormente em uma coleta de 

dados definitiva (ZACCARON; D’ELY; XHAFAJ, 2018). 

Por meio dessa “versão do estudo” é possível testar a adequação de todos os 

instrumentos e procedimentos contidos no método, com vistas a possibilitar 

adaptações que se julguem necessárias (ZACCARON; D’ELY; XHAFAJ, 2018). 

Dessa forma, a principal intencionalidade de um estudo-piloto é a reflexão 

sobre as diferentes adequações que podem ser realizadas no trabalho científico, 

tendo como base acertos e limitações da pesquisa proposta. A importância de 

conduzir um estudo dessa natureza está na possibilidade de testar, avaliar, revisar e 

aprimorar os instrumentos e procedimentos de pesquisa e alinhar as variáveis do 

estudo e o protocolo de coleta (ZACCARON; D’ELY; XHAFAJ, 2018). 

Optou-se pela execução de um estudo-piloto na presente pesquisa devido ao 

prolongamento do período pandêmico da doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19), 

responsável por restringir as atividades presenciais na Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, local que, a priori, o ensaio clínico seria realizado, e pela dificuldade 

de obter uma nova instituição educacional e um número de participantes suficientes, 

para executar um ensaio clínico randomizado. 

Diante desse contexto, o estudo-piloto proposto, foi sustentado por um 

arcabouço de conhecimento baseado no desenvolvimento de artigos científicos que 

exploraram as etapas da simulação clínica (preparação, participação e debriefing) 

com ênfase no debriefing. Abordou-se uma intervenção e a análise de seus desfechos 

(POLIT; BECK, 2018) configurados pelas seguintes variáveis: 

- Variável intervenção: co-debriefing. Processo analítico de discussão/reflexão 

realizado, na presente pesquisa, com dois facilitadores, especialistas em unidade de 
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terapia intensiva e experientes no âmbito da RCP no adulto, intra-hospitalar, com SBV 

e no planejamento e execução da simulação clínica e debriefing, de forma verbal, após 

a execução do cenário clínico simulado;  

- Variável controle: debriefing oral com um facilitador. É considerada a técnica de 

debriefing tradicional, por ser comumente adotada, principalmente, no âmbito do 

processo de ensino e aprendizagem da RCP e realizada verbalmente, após a 

execução do cenário clínico simulado, por apenas um facilitador, especialista em 

unidade de terapia intensiva e experiente no âmbito da RCP no adulto, intra-hospitalar 

com SBV e no planejamento e execução da simulação clínica e debriefing. 

- Desfecho avaliado: desenvolvimento de competências clínicas referentes ao 

atendimento simulado da PCR no adulto, em ambiente intra-hospitalar, com SBV e 

uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA), por estudantes de graduação em 

enfermagem, articulando-se as habilidades cognitivas (conhecimento), psicomotoras 

(procedimentais) e afetivas (atitudes/comportamento/sentimento) do aprendiz. No 

âmbito das habilidades afetivas, considerou-se, para esta tese, os critérios da 

satisfação e da autoconfiança com a simulação clínica proposta e a experiência do 

aprendiz com as técnicas de debriefing adotadas. 

Elaboraram-se, a princípio, artigos para apresentar os resultados pertinentes a 

cada categoria de habilidades, individualmente, e, por fim, um manuscrito que 

articulou a tríade de habilidades (cognitivas, psicomotoras e afetivas) para fomentar a 

discussão, na perspectiva do desenvolvimento de competências clínicas neste 

contexto. 

 

6.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma universidade do interior do estado de 

Minas Gerais, especificamente em um curso de graduação em enfermagem. 

A Universidade de Uberaba é uma instituição sem fins lucrativos, mantida pela 

Sociedade Educacional Uberabense, que remonta ao ano de 1940, quando seu 

precursor, Mário Palmério, fundou uma escola que propiciou os primeiros passos para 

a construção de uma instituição, voltada à oferta do ensino superior. O 

reconhecimento como Universidade de Uberaba veio em 1988, pelo Ministério da 

Educação, e o curso de graduação em Enfermagem foi inaugurado em 1998 

(UNIUBE, 2021). 
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Além de infraestrutura adequada, a instituição conta com recursos humanos de 

elevada competência, com destaque ao corpo docente. O currículo privilegia a 

interdisciplinaridade e a inserção do estudante nos cenários da prática em saúde, 

aproximando-o da profissão escolhida (UNIUBE, 2021). 

O curso de graduação em enfermagem é oferecido nos períodos integral e 

noturno, constando de 4.851 horas. Possui estrutura completa e um corpo docente 

capaz de oferecer conhecimentos e desenvolver habilidades que capacitam o aluno, 

tanto para a prática assistencial quanto para a organização e a coordenação de 

serviços em saúde (UNIUBE, 2021). 

O período pandêmico da doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19), 

impossibilitou a utilização do laboratório de habilidades clínicas da referida 

universidade. Assim, a intervenção proposta foi realizada em uma sala de aula 

presente no hospital universitário, vinculado a essa instituição. 

O Mário Palmério Hospital Universitário caracteriza-se como um hospital geral 

de ensino, destinado ao atendimento da população de Uberaba e região. Suas 

instalações formam um complexo de oito prédios interligados por passarelas, 

totalizando 18.500 m² de área útil construída, destinada aos 220 leitos, com os 

serviços de clínica médica, clínica cirúrgica, ginecologia e obstetrícia, hemodiálise, 

ortopedia, pediatria, transplantes, captação de órgãos, diagnósticos laboratoriais e por 

imagem, ambulatórios, pronto-atendimento e áreas de administração e de apoio 

(MPHU, 2021). 

Integrado à Rede Municipal de Saúde, esse hospital mantém 38 ambulatórios 

de especialidades, com consultas agendadas pelo Sistema Fila Eletrônica, e 

disponibiliza 60% dos leitos para o SUS. Conta também com um corpo clínico 

especializado nas diversas áreas e uma equipe de colaboradores em permanente 

formação, que desenvolvem as atividades de assistência, ensino, pesquisa e 

extensão. Cumpre, assim, a finalidade de hospital de ensino, credencial que lhe foi 

conferida em 2015 pelos Ministério da Educação e da Saúde (MPHU, 2021). 

 

6.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

A população foi constituída de estudantes do curso de graduação em 

enfermagem da instituição educacional referida, por meio dos seguintes critérios de 

inclusão: idade igual ou maior que 18 anos; estar regularmente matriculado no último 
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período do curso de graduação em enfermagem (nono período), visto que já teriam 

cursado as disciplinas capazes de sustentar o processo de ensino e aprendizagem do 

SBV e estar vacinado contra a COVID-19. Excluíram-se estudantes com sinais e 

sintomas de síndrome gripal, gestantes e aqueles que estivessem impossibilitados em 

realizar a RCP por problemas de saúde. 

Adotou-se uma amostra não probabilística, de conveniência – técnica 

comumente utilizada para estudos-piloto. Ela consiste em selecionar uma amostra 

representativa da população que seja acessível, ou seja, os participantes são 

selecionados porque estão prontamente disponíveis e não porque estão baseados em 

um critério estatístico (CANHOTA, 2008). 

Optar por uma amostra por conveniência na fase inicial de uma pesquisa, pode 

gerar informações sobre as tendências e os resultados que serão identificados, o que 

é capaz de modificar o planejamento do estudo, antes de se definir uma técnica de 

amostragem mais complexa e onerosa (CANHOTA, 2008). Assim, definiu-se, para a 

presente pesquisa, considerar os estudantes de graduação em enfermagem do último 

período de graduação, disponíveis em sua totalidade - 24 estudantes de graduação 

de enfermagem. 

 

6.4 RECRUTAMENTO DA AMOSTRA 

 

Para proceder ao recrutamento dos participantes, realizou-se um workshop, 

baseado em simulação clínica, intitulado: “Ressuscitação Cardiopulmonar com 

Suporte Básico de Vida no adulto, em ambiente intra-hospitalar”. 

O workshop configura-se como estratégia pedagógica em que os participantes 

não são classificados como “meros expectadores”, pois em determinados momentos, 

são convidados a vivenciar experiências que potencializam seu aprendizado 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004). 

Inicialmente, procedeu-se ao contato, por meio de correio eletrônico (e-mail), 

com a coordenadora do curso de graduação em enfermagem e, após sua autorização, 

divulgou-se o evento aos estudantes de enfermagem, também por e-mail (e-mail 

pessoal de cada estudante do nono período, obtido no curso de graduação). 

A inscrição do participante foi realizada durante 15 dias, a priori, via e-mail, 

preenchendo-se uma ficha de inscrição que abordava os seguintes critérios: nome 

completo; número de Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF); número de Registro 
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Geral (RG); data de nascimento; endereço residencial; endereço de e-mail; número 

de telefone/WhatsApp. 

Após o retorno da ficha de inscrição pelo estudante, encaminharam-se, via 

Google Forms, por e-mail, a programação do workshop (Apêndice 1); um formulário 

para caracterização do perfil do estudante (Apêndice 2); o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 3) para confirmar o aceite voluntário de 

participação; o Termo de Autorização do uso de voz e imagem (Apêndice 4) e um 

vídeo explicativo sobre a proposta de pesquisa e workshop, gravado pela 

pesquisadora. 

 

6.5 RANDOMIZAÇÃO E ALOCAÇÃO 

 

O total de 24 estudantes de graduação em enfermagem, do último período, se 

inscreveu, de maneira voluntária, no workshop proposto. Com o auxílio de duas 

profissionais, enfermeiras e preceptoras do estágio hospitalar, do referido curso de 

graduação em enfermagem, os estudantes inscritos, escolheram uma data de sua 

preferência para participação no workshop, sem terem o conhecimento prévio das 

intervenções às quais seriam submetidos em cada data e a qual grupo pertenceriam. 

Dessa maneira, formaram-se quatro grupos, de seis alunos cada, randomizados em 

blocos, por meio da técnica de sorteio feita em papel.  

A randomização consiste na divisão aleatória de grupos comparáveis, grupo 

experimental ou intervenção (GI) e grupo controle (GC) ou de comparação, tratado 

igualmente em todos os aspectos, exceto pelo fato de que, seus participantes não são 

submetidos à intervenção experimental (FLETCHER; FLETCHER; WAGNER, 2006).  

Na randomização em bloco, aleatorizam-se blocos de participantes em vez de 

participantes individuais. Os blocos têm um tamanho predeterminado, o que garante 

que GI e GC sejam equilibrados quanto ao número de participantes (FERREIRA; 

PATINO, 2016). 

A técnica do sorteio em papel, contribui para que as características da amostra 

sejam homogêneas, de forma a assegurar que todos os blocos tenham a mesma 

chance de serem selecionados e alocados em cada um dos grupos em estudo, sendo 

recomendada em caso de estudo-piloto, por se demonstrar um sistema prático de 

aleatorização em pequenas populações (FLETCHER; FLETCHER; WAGNER, 2006). 
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No presente estudo, cada bloco de participantes recebeu uma numeração 

(Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 e Grupo 4), a qual foi armazenada em um envelope. Após, 

a pesquisadora responsável entregou três envelopes para um profissional enfermeiro 

que não participou do estudo: o primeiro envelope continha apenas os números de 

cada grupo de participante; o segundo envelope, vazio, era para armazenar os grupos 

referentes ao controle; e o terceiro, também vazio, referia-se ao GI.  

Esse profissional foi orientado a manter a equivalência entre os grupos 

intervenção e controle, e de forma independente, realizou o sorteio, alocando os 

grupos, um a um, nos respectivos envelopes. Os Grupos 2 e 3 foram sorteados e 

armazenados no envelope do GC e os Grupos 1 e 4 compuseram o envelope referente 

ao GI. 

Em seguida, os envelopes foram lacrados e entregues para a pesquisadora 

principal, garantindo o sigilo de alocação. Os respectivos envelopes foram abertos 

pela pesquisadora somente após a entrada formal do sujeito na pesquisa, ou seja, 

após ter atendido aos critérios de elegibilidade. Estruturaram-se, dessa forma, um GC 

composto de 12 participantes, submetidos ao debriefing tradicional com um facilitador, 

e um GI, também com 12 participantes, submetido ao co-debriefing. 

 

6.6 CEGAMENTO 

 

O estudo foi caracterizado como monocego, por obter somente o cegamento 

dos estudantes de graduação em enfermagem envolvidos, quanto ao conhecimento 

da técnica de debriefing a qual seriam submetidos e do grupo que compuseram no 

experimento (GC ou GI).  

No TCLE (Apêndice 3) foi explicitado que os participantes seriam submetidos 

ao debriefing, e este objeto de estudo seria avaliado quanto ao desenvolvimento de 

competências clínicas, mas não foi exposto que duas técnicas diferentes seriam 

comparadas, seus conceitos e nem peculiaridades. Em todos os grupos, 

independentemente de serem intervenção e controle, ambos os facilitadores 

permaneceram na sala em que se simulou a vivência proposta, durante o momento 

do debriefing, porém os dois facilitadores se manifestaram em conjunto, somente na 

presença do GI.  

 

6.7 PERDAS 
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Durante o período de realização do workshop, ocorreram sete perdas de 

participantes, sendo quatro no GC e três no GI, representadas por estudantes que, 

durante a execução da coleta, apresentaram sinais e sintomas de síndrome gripal. 

Na intenção de seguir as medidas de segurança adotadas para a Covid-19, na 

presente pesquisa, esses participantes não compareceram ao workshop. A Figura 3 

ilustra a distribuição dos participantes no protocolo do estudo, segundo o diagrama de 

fluxo do CONSORT (2010). 

 

Figura 3 – Fluxograma de distribuição dos participantes, segundo o Grupo 

Intervenção e o Grupo Controle. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

 

Fonte: CONSORT (2010). 

 

6.8 FORMULÁRIOS, INSTRUMENTOS E CENÁRIO ADOTADOS PARA A COLETA 

DE DADOS 
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Para contemplar o alcance dos objetivos da pesquisa, utilizaram-se nove 

instrumentos: 

- Formulário para caracterização do perfil do estudante de graduação em enfermagem 

(Apêndice 2); 

- Instrumento para avaliação da habilidade cognitiva/conhecimento – pré e pós-teste 

(Anexo 1); 

- Instrumento para avaliação das habilidades psicomotoras/procedimentais – Exame 

Clínico Objetivo Estruturado (OSCE) (Anexo 2); 

- Instrumento “A” para avaliação das habilidades afetivas/atitudinais: Escala de 

Satisfação de Estudantes e Autoconfiança na Aprendizagem (Anexo 3);  

- Instrumento “B” para avaliação das habilidades afetivas/atitudinais: Escala de 

Experiência com o Debriefing (Anexo 4); 

- Cenário de simulação clínica (Anexo 5); 

- Roteiro para realizar a etapa de preparação da simulação clínica (Apêndice 5); 

- Roteiro para realizar o debriefing oral orientado por um único facilitador (Apêndice 

6). 

- Roteiro para realizar o co-debriefing (Apêndice 7). 

 

Cada instrumento foi detalhado, nesta sequência, respectivamente: 

 

1 - Formulário para caracterização do perfil do estudante de graduação em 

enfermagem (Apêndice 2), composto pelas seguintes variáveis: sexo; idade em anos; 

tipo de curso de graduação; estágios clínicos realizados durante a graduação; 

participação em experiência que utilizou a simulação clínica como estratégia 

educacional e publicação de pesquisa científica sobre simulação clínica. Foram 

obtidas respostas fechadas, acompanhadas por campos abertos, em que o 

participante pudesse descrever e justificar seus apontamentos, se necessário. 

 

2 - Instrumento para avaliação da habilidade cognitiva/conhecimento sobre SBV no 

adulto, com o uso do Desfibrilador Externo Automático, no ambiente hospitalar (Anexo 

1): previamente elaborado e validado por Alves et al. (2019). Caracteriza-se por um 

questionário do tipo pré e pós-teste, que aborda a temática do SBV no adulto e o uso 

do DEA no ambiente intra-hospitalar. Foi embasado nas diretrizes da AHA (AHA, 

2015) e no manual National Board of Medical Examiners (NBME) para elaboração de 
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perguntas no formato de teste escrito (PANIAGUA; SWYGERT, 2016). Foi constituído 

de 20 questões fechadas, com quatro alternativas cada, de A a D, sendo uma delas 

incorreta. 

 

3- Instrumento para avaliação das habilidades psicomotoras/procedimentais sobre o 

SBV no adulto, com o uso do Desfibrilador Externo Automático, no ambiente hospitalar 

– Exame Clínico Objetivo Estruturado (OSCE) (Anexo 2): esse instrumento, validado 

por Alves et al. (2019), permite a avaliação das habilidades psicomotoras dos 

participantes, por meio de um checklist de desempenho, composto de 40 itens de 

intervenção, fundamentados nas diretrizes da AHA (2015). Os itens do OSCE estão 

distribuídos em um quadro com quatro colunas, relacionados aos elos da cadeia da 

sobrevivência da RCP. Em cada item, há a especificação de ações sobre o 

atendimento de uma PCR no adulto, avaliadas como correta e incorreta, gerando um 

escore compreendido entre zero e dez pontos. 

 

4- Instrumento para avaliação das habilidades afetivas/atitudes: Escala de Satisfação 

de Estudantes e Autoconfiança na Aprendizagem (Anexo 3): originalmente criada pela 

National League for Nursing (NLN), liga dedicada a excelência no ensino de 

enfermagem, a escala, inicialmente intitulada Student Satisfaction and Self- 

Confidence in Learning, foi traduzida e validada para o português do Brasil por 

Almeida et al. (2015). Trata-se de um instrumento desenvolvido para mensurar a 

satisfação e a autoconfiança do participante em uma simulação clínica. É composta 

de 13 itens, expostos em uma escala do tipo Likert de cinco pontos, dividida em duas 

dimensões: satisfação/cinco itens e autoconfiança na aprendizagem/oito itens. 

Quanto mais próximo o resultado do valor um, menor a satisfação do participante; 

quanto mais próximo de cinco, maior a satisfação. Em relação à confiança, quanto 

mais próximo ao valor um, menor a confiança, e quanto mais próximo do valor oito, 

maior a confiança do participante. 

 

5- Instrumento para avaliação das habilidades afetivas/atitudes: Escala de Experiência 

com o Debriefing (Anexo 4): trata-se de uma escala americana, originalmente 

desenvolvida por Reed, em 2012, denominada Debriefing Experience Scale, traduzida 

e validada para o português do Brasil por Almeida et al. (2016), com a intencionalidade 

de mensurar a experiência de estudantes de enfermagem junto ao debriefing. É 
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composta de 20 itens que dizem respeito à avaliação da experiência com o debriefing, 

respondida numa escala do tipo Likert de cinco pontos. Divide-se em quatro domínios: 

analisando os pensamentos e sentimentos; aprendendo e fazendo conexões; 

habilidade do professor em conduzir o debriefing e orientação apropriada do 

professor. Valores próximos a um revelam uma experiência ruim com o debriefing e 

caracterizam itens de pouca importância diante da experiência simulada, e, quanto 

mais próximo ao valor cinco, melhor a experiência com o debriefing, na perspectiva 

do participante. 

 

6 - Cenário de simulação clínica (Anexo 5): o cenário de simulação adotado para a 

presente pesquisa foi elaborado e validado por Alves (2018). Após a devida 

autorização do autor, esse cenário foi adaptado para a presente pesquisa, adotando-

se como referencial o estudo de Nascimento et al. (2021), produzido com a intenção 

de aperfeiçoar o desenho de cenário simulado obtido. Dessa forma, o cenário de 

simulação, intitulado “Ressuscitação Cardiopulmonar com Suporte Básico de Vida no 

adulto e uso do DEA no ambiente intra-hospitalar”, obteve etapas e elementos, 

descritos a seguir: 

 

Etapa 1: planejamento do cenário simulado: responsáveis pelas etapas do cenário 

simulado e facilitadores; tema; objetivos de aprendizagem baseados na taxonomia de 

Bloom e nas diretrizes de RCP da AHA (2020); referenciais teórico-metodológicos 

utilizados para estabelecer o cenário simulado; público-alvo; número de participantes; 

pré-requisitos para participar; caso clínico; tipo de simulador; resultados esperados e 

competências essenciais a serem desenvolvidas; nível de fidelidade do cenário; local; 

duração do cenário e equipamentos e materiais. 

 

Etapa 2: desenvolvimento do cenário simulado: validação do roteiro; treinamento dos 

facilitadores; pré-briefing/briefing; desenvolvimento do cenário; apoio do participante 

durante a execução com informações e pistas e gravação do cenário em vídeo. 

 

Etapa 3: avaliação do cenário simulado com instrumentos, baseando-se nas 

habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas estabelecidas. 
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O seguinte caso clínico compôs o cenário simulado proposto: “Sr. Alfredo é um 

paciente de 50 anos, internado no leito 203 da enfermaria de clínica médica de um 

hospital, com histórico de vômitos, dor precordial, irradiação para região torácica 

posterior e diagnóstico médico de infarto agudo do miocárdio (IAM). Teve alta há 3 

dias da unidade de terapia intensiva (UTI) e está há 1 dia na enfermaria. Consciente 

e orientado, com respiração espontânea e sinais vitais estáveis. O enfermeiro(a) de 

plantão visita o Sr. Alfredo para avaliação clínica e conversa com ele: ‘Bom dia Sr. 

Alfredo, como o senhor está? Ele irá responder (facilitador fará a voz do Sr. Alfredo), 

e a cena prosseguirá, a depender da avaliação clínica do participante envolvido. 

 

7- Roteiro para realizar a etapa de preparação da simulação clínica do Suporte Básico 

de Vida (Apêndice 5): o roteiro intitulado “Simulação clínica do Suporte Básico de Vida: 

roteiro para a etapa de preparação” foi elaborado e validado pela autora da presente 

pesquisa, no estudo intitulado “Simulação clínica: construção e validação de roteiro 

para o suporte básico de vida no adulto” (NASCIMENTO et al., 2021), para subsidiar 

a condução da primeira etapa da simulação clínica – a preparação e suas fases de 

pré-simulação e pré-briefing/briefing. Consta de duas partes distintas: a primeira 

aborda a fase de pré-simulação, que se destina ao preparo prévio do participante de 

uma simulação clínica, acerca da temática do SBV, por meio do envio de referenciais 

e materiais didáticos, descritos no item 6.9 deste método, e do treinamento de 

habilidades para esse atendimento. Os elementos que compõem essa fase do roteiro 

são definição e objetivos da fase de pré-simulação; público-alvo; objetivos de 

aprendizagem do SBV; recursos necessários e procedimento. A segunda parte aborda 

a fase de pré-briefing/briefing, que objetiva a organização e o esclarecimento dos 

participantes da simulação clínica quanto ao ambiente e ao cenário de simulação 

proposto. Os elementos que compõem essa fase do roteiro são: definição e objetivos 

das fases de pré-briefing/briefing; público-alvo; recursos necessários e procedimento. 

 

8- Roteiro para o debriefing oral orientado por um único facilitador (Apêndice 6): o 

roteiro intitulado “Roteiro para debriefing oral orientado por facilitador no Suporte 

Básico de Vida” foi elaborado e validado pela própria autora da presente pesquisa, no 

estudo intitulado “Debriefing: desenvolvimento e validação de um roteiro para a 

simulação do suporte básico de vida”. Ele objetiva embasar e padronizar a condução 

do debriefing oral orientado por facilitador para o SBV no adulto em ambiente 
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hospitalar. Esse roteiro aborda os seguintes elementos: definição e objetivo; público-

alvo; objetivos de aprendizagem do SBV; método de debriefing selecionado; recursos 

materiais/instrumentos necessários e procedimento. 

 

9- Roteiro para o co-debriefing (Apêndice 7): o roteiro intitulado “Roteiro para o co- 

debriefing na simulação clínica do Suporte Básico de Vida” foi elaborado e validado 

pela própria autora no estudo intitulado “Desenvolvimento e validação de um roteiro 

de co-debriefing para o suporte básico de vida simulado”, com a intencionalidade de 

subsidiar e padronizar a condução do co-debriefing para o SBV no adulto em ambiente 

hospitalar. Esse roteiro aborda os seguintes elementos: definição e objetivo; público-

alvo; objetivos de aprendizagem para o SBV; recursos materiais/instrumentos 

necessários e procedimento e observações. 

 

6.9 EXECUÇÃO DO ESTUDO-PILOTO 

 

A coleta de dados para o estudo-piloto fundamentou-se na realização do 

workshop: “Ressuscitação Cardiopulmonar com Suporte Básico de Vida no adulto, em 

ambiente intra-hospitalar”, composto de duas fases e nove etapas, descritas a seguir: 

 

1- Fase não presencial – duração de 15 dias (abril de 2021) 

Etapa 1: planejamento, divulgação e inscrição 

Para o workshop proposto, planejaram-se as três etapas da simulação clínica: 

preparação, composta por pré-simulação e pré-briefing/briefing; participação e 

debriefing. A divulgação deste evento e o processo de inscrição dos estudantes de 

graduação em enfermagem foram descritos, anteriormente, no item 6.4 do Método, 

referente ao recrutamento da amostra. 

 

Etapa 2: consentimento de participação voluntária e caracterização dos participantes 

Essa etapa foi realizada por meio do envio eletrônico, por e-mail, de um 

instrumento do tipo Google Forms, 15 dias antes da execução do workshop, contento 

a explicação e o convite para a pesquisa, um formulário para caracterização do perfil 

dos participantes (Apêndice 2), o TCLE (Apêndice 3) e o Termo de autorização do uso 

de voz e imagem (Apêndice 4). 
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Etapa 3: Pré-simulação (Apêndice 5) 

Baseada no roteiro desenvolvido pela própria autora, no estudo intitulado 

“Simulação clínica: construção e validação de roteiro para o Suporte Básico de Vida 

no adulto” (NASCIMENTO et al., 2021). Caracterizou-se por uma etapa de preparo 

prévio dos estudantes de enfermagem acerca do tema proposto para o workshop, o 

SBV no adulto em ambiente intra-hospitalar, com uso do DEA. Foi realizada por meio 

eletrônico (e-mail), iniciando-se pela leitura e pelo reconhecimento dos objetivos 

educacionais propostos, elaborados por meio da taxonomia de Bloom e das diretrizes 

da AHA (2020) para o SBV e alinhados com os critérios abordados pelo teste cognitivo 

(Anexo 1) e pelo exame de habilidades psicomotoras adotados (OSCE) (Anexo 2).  

O quadro 3 apresenta os objetivos educacionais pretendidos para o processo 

de ensino e aprendizagem do atendimento simulado da PCR no adulto, em ambiente, 

intra-hospitalar, com SBV, por estudantes de graduação em enfermagem, baseados 

na taxonomia de Bloom (NASCIMENTO et al., 2021). 

 

Quadro 3 – Apresentação dos objetivos educacionais para o processo de ensino e 

aprendizagem do atendimento simulado da parada cardiorrespiratória no adulto, intra-

hospitalar, com Suporte Básico de Vida, por estudantes de graduação em 

enfermagem. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

Habilidades Objetivos de aprendizagem 

- Para desenvolver as 
habilidades cognitivas e 
psicomotoras. 

- Garantir a segurança da cena para o atendimento da 
vítima; 
- Identificar as condutas relacionadas ao primeiro elo 
da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar: vigilância 
e prevenção da PCR*; 
- Identificar precocemente a PCR*; 
- Tocar intensamente ao nível dos ombros do paciente 
e com estímulo auditivo intenso confirmar a 
irresponsividade; 
- Expor completamente o tórax da vítima; 
Avaliar corretamente pulso e respiração 
simultaneamente; 
- Acionar ajuda de outros profissionais para o 
atendimento; 
- Solicitar a presença do profissional médico; 
- Solicitar carrinho de emergência e o DEA¬; 
- Utilizar corretamente os EPIs§ necessários para o 
atendimento: luva de procedimento, máscara e 
óculos; 
- Posicionar corretamente o paciente no leito; 
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- Realizar a inserção da tábua de compressão no 
dorso do paciente antes do início das CTE+; 
- Posicionar corretamente o socorrista para o 
atendimento; 
- Posicionar corretamente as mãos sobre o tórax 
durante a CTE+;  
- Manter a profundidade correta para as CTE+ em 
milímetros; 
- Manter a frequência correta das CTE+; 
- Permitir o retorno do tórax após a compressão; 
- Minimizar as interrupções entre as compressões; 
- Realizar interrupções das CTE+ a cada 2 minutos, 
não ultrapassando 10 segundos, avaliando retorno da 
circulação espontânea (presença de pulso); 
- Revezar com o socorrista nas interrupções da CTE+ 
− a cada 2 minutos, não ultrapassando 10 segundos; 
- Conectar a bolsa-válvula-máscara ao umidificador 
de oxigênio, conferindo o funcionamento, antes do 
início das ventilações; 
- Realizar corretamente a abertura das vias aéreas 
para a ventilação com bolsa-válvula-máscara; 
- Realizar corretamente a ventilação com dispositivo 
de bolsa-válvula-máscara; 
- Garantir o fluxo de oxigênio em 12L# a 15L# por 
minuto 
- Evitar ventilação excessiva; 
- Manter a relação correta da compressão-ventilação 
sem via aérea avançada; 
- Acoplar a máscara na face da vítima com os dedos 
polegar e indicador, pressionando-a, e demais dedos 
tracionando a mandíbula, sem escape de ar; 
- Utilizar corretamente o DEA¬; 
- Garantir a qualidade das CTE+ durante aderência 
das pás do DEA¬ no tórax da vítima; 
- Garantir que todos estejam afastados da vítima nos 
momentos solicitados pelo DEA¬; 
- Garantir que o fluxo de oxigênio esteja interrompido 
e afastado da vítima no momento da aplicação do 
choque; 
-Reiniciar a ressuscitação cardiopulmonar 
imediatamente após aplicação do choque até novo 
comando do DEA¬; 
- Avaliar a resposta do paciente (pulso e respiração) 
quando o choque não foi indicado (se ausente: 
reiniciou a ressuscitação cardiopulmonar; se 
presente: implementou as condutas indicadas para 
após o retorno da circulação espontânea); 
- Identificar os ritmos de PCR*; 
- Promover o Suporte Avançado de Vida e os 
cuidados pós-PCR*; 
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- Conhecer o relatório In-hospital Utstein Style. 

- Para desenvolver as 
habilidades afetivas 

- Ter disposição e atenção para aprender; 
- Participar ativamente e com satisfação; 
- Estabelecer compromisso com o aprendizado; 
- Dar valor a cada situação aprendida e contextualizá-
la; 
- Transferir o aprendizado experiencial para a prática 
real por meio de reflexão e discussão. 

Fonte: próprio autor. 

+Desfibrilador Externo Automático; §Equipamentos De Proteção Individual; ¬Compressão 
Torácica Externa; *Parada Cardiorrespiratória; #Litro. 

 

                 Os materiais científicos de estudo enviados por e-mail foram: 

- Videoaula intitulada: “RCP no adulto em SBV com uso do DEA no ambiente 

hospitalar” (https://www.youtube.com/watch?v=MT4DJ5sazik&t=435s); 

- Vídeo de simulação intitulado: “RCP no adulto no SBV com o uso do DEA no 

ambiente hospitalar” (https://www.youtube.com/watch?v=xvmOepMeQd4&t=62s); 

- Diretrizes da AHA para a RCP de 2020 (https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-

guidelines-files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_portuguese.pdf); 

- “Tradução e adaptação para a língua portuguesa do In-hospital Utstein Style”, um 

guia de orientações com um relatório padrão para coleta de dados de PCR 

(https://www.scielo.br/j/reeusp/a/sr5NmCkkLZZqtzxmmgq5jBp/?lang=pt); 

-Instruções de segurança e higienização para Covid-19 

(https://www.youtube.com/watch?v=OeA-klgu7Ok&feature=emb_title); 

 

 Fase presencial (maio e junho de 2021) 

 

Etapa 4: Acolhimento dos aprendizes na sala de aula para apresentação dos 

facilitadores do workshop e pré-teste. 

Recepcionados em sala de aula, os estudantes, previamente divididos em 

grupos de seis alunos, foram apresentados aos facilitadores e responderam ao pré-

teste sobre o SBV intra-hospitalar no adulto com uso do DEA (Anexo 1). 

 

Etapa 5: Treinamento de habilidades 

Realizou-se, primeiramente, uma explanação verbal pelos facilitadores sobre 

os elos da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar (AHA, 2020), e, em seguida, 

realizou-se um treinamento de habilidades para o SBV e uso do DEA, de forma 
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individual e grupal, utilizando-se o simulador do tipo Little Anne QCPR, acompanhado 

de um dispositivo de feedback, baseado em um aplicativo via bluetooth, para 

smartphone. Após o treinamento de habilidades, ofereceu-se um coffee-break aos 

participantes, em um intervalo de 15 minutos. 

 

Etapa 6: Pré-briefing/briefing  

Fase que envolveu o esclarecimento dos participantes quanto ao ambiente e 

ao cenário de simulação proposto. O pré-briefing/briefing realizado foi descrito, 

detalhadamente, no Apêndice 5. 

 

Etapa 7: Execução do cenário simulado  

Compreende-se que o cenário simulado não aborda somente a descrição de 

um caso clínico, mas também o planejamento dos componentes que viabilizam a 

execução da cena (Anexo 5). A experiência simulada foi embasada nos padrões de 

boas práticas da INACSL e diretrizes para a RCP da AHA (2020). Ressalta-se que o 

cenário clínico foi executado duas vezes: a primeira antes do debriefing e a segunda 

após a discussão/reflexão, para possibilitar a comparação dos desfechos pretendidos, 

antes e após a intervenção.  

Ambas as execuções foram gravadas pela pesquisadora responsável, por meio 

de smartphone, visto que a avaliação do desempenho psicomotor dos estudantes de 

enfermagem, realizada com o OSCE (Anexo 2), deu-se, somente após o término da 

atividade simulada, considerando a extensão desse instrumento, que impossibilitava 

a avaliação psicomotora concomitante a cena.  

 

Etapa 8: Debriefing:  

Após a execução do cenário simulado, os estudantes de enfermagem foram 

convidados a se sentarem em círculo, de forma confortável, para realização do 

debriefing, objeto de estudo da presente pesquisa. Duas técnicas de debriefing foram 

testadas: o debriefing tradicional, oral orientado por um único facilitador, no GC 

(Apêndice 6), e o co-debriefing, no GI (Apêndice 7). O protocolo de realização de 

ambas as técnicas de debriefing foi detalhado minuciosamente nos Apêndices 6 e 7 

desta tese. Um resumo foi apresentado, na Figura 4, um esquema que demonstra as 

intervenções aplicadas, em cada grupo, com detalhes que permitem a sua replicação. 
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Quadro 4 – Apresentação do protocolo de intervenção e as diferenças das técnicas 

de debriefing adotadas para o Grupo Controle e o Grupo Intervenção. Ribeirão Preto, 

SP, Brasil, 2021. 

Grupo controle Grupo intervenção 

Debriefing aplicado: debriefing oral 
orientado por um único facilitador. 

Debriefing aplicado: co-debriefing com 
dois facilitadores. 

Local: sala de aula Local: sala de aula 

Facilitador: especialista 1 Facilitadores: especialistas 1 e 2 

Método debriefing utilizado: G.A.S* 
debriefing 

Método debriefing utilizado: G.A.S* 
debriefing 

Tempo: até atingir os objetivos de 
aprendizagem propostos – 20 minutos. 

Tempo: até atingir os objetivos de 
aprendizagem propostos – 30 minutos. 

Procedimento: Após realizar o cenário 
de simulação pela primeira vez, dispor 
os aprendizes em um círculo, e seguindo 
as etapas do G.A.S* debriefing, disparar 
as seguintes questões norteadoras: 
G=Gather: reunir informações sobre a 
vivência, na perspectiva dos estudantes 
e tranquilizar os sentimentos que 
emergirem. 
Pergunta: Como vocês estão se sentindo 
após esta vivência? 
A=Analyze: analisar o que ocorreu e 
articular a vivência com a teoria.  
Perguntas: (1) descrevam como vocês 
atenderam o paciente; (2) quais os 
pontos que foram positivos e quais os 
pontos que poderiam melhorar neste 
atendimento? 
S=Summarize: resumir o atendimento, 
rever os objetivos de aprendizagem. 
Pergunta: o que vocês levam desta 
experiência para a vida profissional? 

Procedimento: o co-debriefing divide-se 
em três etapas: 

(1) Pré-debriefing:  
- Reunião prévia entre os facilitadores, 
para planejar o debriefing. Adotou-se o 
co-debriefing do tipo “dividir e 
conquistar” – caracterizado pela divisão 
das etapas do debriefing de acordo com 
a expertise dos facilitadores. O 
especialista 1 assumiu as fases G e S do 
G.A.S* debriefing e o especialista 2, a 
fase A. O pré-debriefing foi detalhado no 
anexo 5. 
(2) Debriefing:  
- Após realizar o cenário de simulação 
pela primeira vez, dispor os aprendizes 
em um círculo, e seguindo as etapas do 
G.A.S* debriefing, disparar as seguintes 
questões norteadoras: 
1° Facilitador: G=Gather: reunir 
informações sobre a vivência, na 
perspectiva dos estudantes e tranquilizar 
os sentimentos que emergirem. 
Pergunta: Como vocês estão se sentindo 
após esta vivência? 
2° Facilitador: A=Analyze: analisar o que 
ocorreu e articular a vivência com a 
teoria.  
Perguntas: (1) descrevam como vocês 
atenderam o paciente; (2) quais os 
pontos que foram positivos e quais os 
pontos que poderiam melhorar neste 
atendimento? 
1° Facilitador: S=Summarize: resumir o 
atendimento, rever os objetivos de 
aprendizagem. 
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Pergunta: o que vocês levam desta 
experiência para a vida profissional? 
(3) Pós-debriefing:  
Os especialistas se reúnem após o 
debriefing para alinharem as suas 
percepções sobre a experiência 
vivenciada e estabelecer pontos de 
melhoria. 

Fonte: próprio autor. 

*Gather, Analyze and Summarize. 

 

Etapa 9: Os estudantes de enfermagem realizaram o pós-teste (Anexo 1) e 

responderam o instrumento de avaliação da satisfação e da autoconfiança (Anexo 3) 

quanto à atividade simulada e à escala de experiência com o debriefing aplicado 

(Anexo 4). 

 

As ações realizadas para manter a segurança dos participantes quanto a 

doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19) foram:  

- Confirmação da vacinação prévia contra a COVID-19 dos participantes pela 

coordenação do curso de graduação em enfermagem envolvido;  

- Realização remota de determinadas atividades pertinentes à pesquisa, mantendo de 

forma presencial apenas as essenciais; limitação do número de pessoas no local de 

pesquisa;  

- Manutenção do distanciamento físico entre os participantes da pesquisa; 

higienização das mãos frequentemente; orientação para não tocar olhos, nariz e boca; 

utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) disponibilizados pela 

pesquisadora (máscaras cirúrgicas e luvas de procedimento);  

- Investigação e monitorização dos sinais e sintomas da COVID-19 (febre, tosse, 

coriza, perda de paladar, dor de garganta e dificuldade respiratória) e da temperatura 

corporal dos facilitadores da pesquisa e dos estudantes de enfermagem e 

corresponsabilização dos participantes para aviso prévio a pesquisadora, via 

WhatsApp, da presença de síndrome gripal ou outros sintomas característicos da 

COVID-19. 

 

6.10 ANÁLISE DE DADOS 
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Analisou-se o seguinte desfecho: desenvolvimento de competências clínicas – 

habilidades cognitivas/conhecimento; habilidades psicomotoras/procedimentais e 

habilidades afetivas/atitudinais sobre o atendimento da PCR no adulto, em ambiente 

intra-hospitalar, com SBV, por estudantes de graduação em enfermagem. 

Para a organização dos dados, confeccionaram-se planilhas no programa 

Microsoft Excel 2013, com dupla digitação, realizada por dois pesquisadores, de 

maneira independente. Os dados foram processados e analisados utilizando o 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 25 para 

Windows.  

As características sociodemográficas categóricas foram apresentadas em 

frequências absolutas e relativas e as variáveis quantitativas foram expostas por 

medidas de dispersão e centralidade. 

A normalidade da distribuição das variáveis foi verificada pelo teste de Shapiro-

Wilk (p=0,001). Dessa forma, para avaliar o desempenho dos estudantes quanto ao 

conhecimento e às habilidades psicomotoras intragrupo, antes e depois da 

intervenção, adotou-se o teste de Wilcoxon, e para análise das amostras 

independentes, comparando as médias obtidas pelos GC e GI, foi usado o teste de 

Mann-Whitney. 

Para comparar GC e GI quanto às variáveis satisfação, autoconfiança e 

experiência com as técnicas de debriefing adotadas, também se utilizou o teste de 

Mann-Whitney. O nível de significância adotado para as análises foi de 0,05. 

 

6.11 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisadora obteve autorização da Universidade de Uberaba e do curso de 

graduação em enfermagem (Anexo 6). Após, o projeto de pesquisa foi enviado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, de 

acordo com a resolução 466/2012 (BRASIL, 2012), encontrando-se devidamente 

aprovado, sob o número 3.826.306 (Anexo 7). 

Por se tratar de um estudo-piloto, do tipo ensaio clínico randomizado, registrou-

se a pesquisa em plataforma específica para ensaios clínicos, no endereço eletrônico: 

www.clinicaltrials.gov, sob o código RBR-4kzzcr3. Foram comprovadas as 

autorizações das revistas, quanto aos estudos publicados na presente tese, tratando-

se dos anexos de número 8 a 17. 
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A princípio, apresentou-se, no Quadro 4 as principais contribuições e reflexões 

obtidas, por meio do estudo-piloto, capazes de aperfeiçoar o planejamento e a 

execução de um ensaio clínico randomizado futuro, de maior poder amostral. 

 

Quadro 5 – Apresentação das contribuições do estudo-piloto realizado para o 

planejamento e a execução de um ensaio clínico randomizado, sobre a temática 

proposta. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

Planejamento e pré-
simulação 

- Planejar no mínimo 6 alunos por dia de workshop, pois 
sempre existirão perdas de participantes e, para esse tipo 
de simulação, menos de 3 alunos inviabiliza a estratégia 
proposta; 
- Refletir, repensar e se aprofundar cientificamente em 
novas estratégias que estimulem o estudo prévio sobre a 
temática, individual do aluno, na etapa de pré-simulação. 

Treinamento de 
habilidades 

- Antes do treinamento de habilidades para o atendimento 
da PCR* com SBV§, adotar alguma estratégia para 
apresentar os elos referentes à cadeia de sobrevivência 
intra-hospitalar para o SBV§. Isso auxiliará no melhor 
desempenho durante o treinamento de habilidades. 

Pré-briefing/briefing - O pré-briefing/briefing deve abranger todos os aspectos 
que precisam ser explicados ao estudante, para o sucesso 
do cenário simulado, porém não pode ser muito longo, pois 

o participante “se perderá” em meio a tantas informações. 

Se possível, faz-se importante que o estudante obtenha as 
informações do pré-briefing/briefing, acompanhando sua 
leitura, por escrito. 

Interação entre 
facilitadores e 
estudantes 

- Após o treinamento de habilidades, oferecer uma pausa 
aos participantes, se possível, com coffee-break, para 
descanso, confraternização e aproximação do grupo, entre 
si e com os facilitadores. Isso, além de trazer energia física 
para a simulação clínica que virá posteriormente, facilita a 
interação dos estudantes com os professores, gerando um 
clima harmônico, sem julgamentos, que pode interferir 
positivamente na qualidade da estratégia 

Alinhamento do 
cenário, caso clínico, 
com o conteúdo 
avaliado pelos 
instrumentos 
adotados 

Um fator de suma importância é alinhar a cena simulada 
proposta ao instrumento de pré e pós-teste e ao OSCE+, 
isto é, se o questionário e o OSCE+ contemplam até os 
últimos elos da cadeia de sobrevivência e abordam os 
cuidados pós-parada e a recuperação da vítima, a cena não 
deve ser finalizada pelos facilitadores, no retorno do pulso 
do paciente. Se a cena for finalizada nesse momento, os 
critérios de avaliação, presentes no teste cognitivo e no 
OSCE+, sofrerão interferência, o que pode prejudicar a 
análise. 
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Debriefing Os facilitadores devem se preparar previamente quanto a 
estratégias de mitigação diante do debriefing difícil, visto 
que a maioria dos estudantes não foi exposta a uma cultura 
educacional reflexiva e que exige a exposição dos seus 
pensamentos e sentimentos; 
Os facilitadores devem seguir rigorosamente as 3 fases do 
co- debriefing (pré-debriefing, debriefing e pós-debriefing), 
pois isso sustenta o sucesso dessa estratégia; 
O debriefing, independente da técnica adotada, deve ser 
finalizado apenas diante do repasse e da discussão de 
todos os objetivos de aprendizagem propostos (e não 
somente quando atingir o dobro da cena), e os objetivos de 
aprendizagem também devem ser alinhados aos 
instrumentos de avaliação adotados. 

 

Fonte: dados da própria pesquisa. 

*Parada Cardiorrespiratória; §Suporte Básico de Vida; +Exame Clínico Objetivo Estruturado. 

 

O eixo referente aos resultados e à discussão foi apresentado por meio de sete 

estudos científicos, a saber:  

- Três artigos referentes à elaboração e à validação em conteúdo dos roteiros 

adotados na presente pesquisa, para planejar e executar a simulação clínica e as 

técnicas de debriefing propostas. 

- Quatro estudos que abordaram a análise dos desfechos pretendidos – 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas do estudante de 

graduação em enfermagem, sobre o atendimento simulado da PCR no adulto, em 

ambiente intra-hospitalar, com SBV, por estudantes de graduação em enfermagem. 

Os artigos foram apresentados a seguir. 
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7.1 ARTIGO INTITULADO: “SIMULAÇÃO CLÍNICA: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO 

DE ROTEIRO PARA O SUPORTE BÁSICO DE VIDA NO ADULTO” 

 

Resultado sobre a elaboração e validação do conteúdo de um roteiro para 

planejar e executar a etapa de preparação da simulação clínica, composta pela pré-

simulação e pelo pré-briefing/briefing. Este artigo possibilitou o embasamento 

científico e a reprodutibilidade da primeira etapa da simulação clínica. Publicado na 

Revista de Enfermagem de Santa Maria (REUFSM), em 2021. 
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do Suporte Básico de Vida no adulto em parada cardiorrespiratória: a preparação e suas fases de pré-simulação e 

pré-briefing/briefing.    Método: Método: Método: Método: estudo metodológico realizado por meio de revisão integrativa com uma amostra de 

sete estudos primários. Após, realizou-se a validação de conteúdo, em junho de 2020, com 16 enfermeiros. 

Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: o roteiro foi composto por pré-simulação e pré-briefing/briefing e atingiu um Índice de Validade de 

Conteúdo total de 0,90. Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão: desenvolveu-se um roteiro que aborda título, tempo de execução, definição e 

objetivos da pré-simulação e pré-briefing/briefing, público-alvo, objetivos de aprendizagem, recursos materiais, 

procedimento e referências, considerado válido em seu conteúdo para planejar e executar a primeira etapa da 

simulação clínica do Suporte Básico de Vida no adulto, ou seja, a preparação.  
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primary studies. Afterwards, content validation was carried out in June 2020 with 16 nurses. Results:Results:Results:Results: the script 

 
IEnfermeira, Mestre, Universidade de São Paulo - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP), Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. E-mail: 

mestradounesp28@yahoo.com.br, Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1118-2738 

IIEnfermeiro, Mestre, Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba, Minas Gerias, Brasil. E-mail: 

kleiton_uniube@yahoo.com.br, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2717-6837 

III Enfermeira. Doutora, Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo, Brasil. E-mail: garciaregino@gmail.com, Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0045-7783 

IVEnfermeiro. Mestre, Universidade de Franca, Franca, São Paulo, Brasil. E-mail: mateusgoulartalves@gmail.com, Orcid: https://orcid.org/0000-

0003-0680-6817 

VEnfermeira, Especialista, Universidade de São Paulo - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP), Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. E-

mail: jordana.oliveira@usp.br, Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5905-8993 

VIEnfermeira, Doutora, Universidade de São Paulo - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP), Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. E-mail: 

macdalri@eerp.usp.br, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8173-8642 

 
Rev. Enferm. UFSM - REUFSM 

Santa Maria, RS, v. 11, e44, p. 1-26, 2021 
DOI: 10.5902/2179769254578 

ISSN 2179-7692 

    Artigo Original                                                                     Submissão: 01/09/2020    Aprovação: 05/02/2021    Publicação: 27/05/2021    

196



Simulação clínica: construção e validação de roteiro para o Suporte Básico de Vida no adulto | 2 
 

 

Rev. Enferm. UFSM, Santa Maria, v11, p. 1-26, 2021 

consisted of pre-simulation and pre-briefing/briefing and achieved a total Content Validity Index of 0.90. 

Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion: a script was developed addressing the title, execution time, definition and objectives of the pre-

simulation and pre-briefing/briefing, target audience, learning objectives, material resources, procedure and 

references, considered valid in its content to plan and execute the first stage of the clinical simulation of Basic Life 

Support in adults, that is, its preparation. 

Descriptors:Descriptors:Descriptors:Descriptors: Nurses; Students, Nursing; Cardiopulmonary Resuscitation; Simulation Training; Validation Study 

 

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: desarrollar y validar un guion para planificar y ejecutar la primera etapa de la simulación 

clínica de Soporte Vital Básico en adultos en paro cardiorrespiratorio: la preparación y sus fases de pre-simulación 

y pre-briefing/briefing. Método:Método:Método:Método: estudio metodológico realizado mediante una revisión integradora con una 

muestra de siete estudios primarios. Subsiguientemente, se realizó la validación de contenido en junio de 2020 con 

16 enfermeros. Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: el guion consistió en pre-simulación y pre-briefing/briefing y alcanzó un Índice de 

Validez de Contenido total de 0.90. Conclusión:Conclusión:Conclusión:Conclusión: se elaboró un guion que aborda el título, tiempo de ejecución, 

definición y objetivos de la pre-simulación y pre-briefing/briefing, público destinatario, objetivos de aprendizaje, 

recursos materiales, procedimiento y referencias, considerado válido en su contenido para planificar y ejecutar la 

primera etapa de la simulación clínica de Soporte Vital Básico en adultos, es decir, su preparación. 

Descriptores: Descriptores: Descriptores: Descriptores: Enfermeras y Enfermeros; Estudiantes de Enfermería; Reanimación Cardiopulmonar; Entrenamiento 

Simulado; Estudio de Validación 

 

 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

Obter a atenção de um estudante de enfermagem ou profissional enfermeiro, durante 

uma prática educativa, é um desafio para qualquer educador, pois, geralmente, os aprendizes 

almejam por sua exposição a estratégias de ensino inovadoras e ativas, capazes de aumentar a 

satisfação e, até mesmo, o prazer em seus esforços educacionais.1 Para atender a essa demanda, 

vem se destacando uma estratégia de ensino e aprendizagem denominada simulação clínica em 

saúde.2 Ela é definida como uma estratégia educacional que expõe os participantes a cenários 

hipotéticos que imitam a realidade da prática clínica.3 

Para viabilizar essa estratégia, é fundamental conceituar e compreender suas etapas, 

denominadas preparação, participação e debriefing.4 A etapa de preparação divide-se em duas 

fases: a pré-simulação, que abrange o preparo do aluno para o tema proposto na simulação 

clínica, por meio do envio de materiais educativos e também de treinamento das habilidades, e o 

pré-briefing/briefing, configurado pela interação entre o facilitador e os alunos, imediata à cena, 

para esclarecer sobre o cenário, objetivos e os papéis de aprendizagem.5  
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Já a etapa de participação envolve a realização do cenário proposto, e o debriefing 

caracteriza-se por um processo de discussão/reflexão, realizado durante ou após o cenário, capaz 

de estabelecer o desenvolvimento de competência clínica.5 A articulação das três etapas da 

simulação clínica torna possível o processo de ensino e aprendizagem  de temáticas complexas 

como o Suporte Básico de Vida (SBV) para enfermagem, por estimular o aluno a ser o sujeito 

ativo de seu aprendizado e experienciar de forma segura situações que ele vivenciará na prática.6   

Dessa forma, a etapa de preparação da simulação clínica é um mecanismo valioso para o 

aprofundamento científico e o estudo do SBV, antecipadamente à vivência proposta e para o 

esclarecimento do participante sobre o cenário de simulação, de forma objetiva, didática e 

humanizada.6-7 Para a formação de enfermeiros e o aperfeiçoamento desses profissionais que já 

lidam, em sua rotina, com a dinâmica da ressuscitação cardiopulmonar aplicando o SBV, a 

simulação clínica e sua etapa de preparação contribuem para a qualidade da assistência prestada 

e a segurança dos pacientes, o que configura uma articulação pedagógica importante diante do 

processo de ensino e aprendizagem em enfermagem.2,4,6-8 

As pesquisas científicas4-5,7-8 sobre simulação clínica, abordam de maneira superficial a 

etapa de preparação e suas fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing, o que provoca uma 

confusão conceitual e, consequentemente, sua inadequada utilização no processo de ensino e 

aprendizagem.8 Essa lacuna assume destaque quando se evidencia a ausência de roteiros na 

literatura, específicos para condução da etapa de preparação na simulação clínica, fator que pode 

interferir negativamente no desenvolvimento da simulação,9 principalmente sobre ressuscitação 

cardiopulmonar com SBV. A adoção de constructos válidos e adequadamente estruturados para esse 

fim, embasados em um percurso metodológico confiável, é importante para fomentar a excelência 

da aprendizagem dessa temática e alcançar a projeção do conhecimento e raciocínio clínico 

necessários e essenciais para atendimento da parada cardiorrespiratória.10 
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 Desta forma, tem-se como questão de pesquisa: Quais conteúdos são necessários para 

compor um roteiro para a etapa de preparação na simulação clínica do SBV em parada 

cardiorrespiratória? Este estudo teve como objetivo desenvolver e validar um roteiro para 

planejar e executar a primeira etapa da simulação clínica do SBV no adulto em parada 

cardiorrespiratória: a preparação e suas fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing. 

 

MétodoMétodoMétodoMétodo    

Trata-se de estudo metodológico, voltado ao processo de elaboração e validação de um 

roteiro para a etapa de preparação da simulação clínica de um paciente adulto em parada 

cardiorrespiratória, atendido por meio de SBV, realizado em uma universidade pública de 

Ribeirão Preto, São Paulo (SP), no período de janeiro a agosto de 2020, voltado a acadêmicos e 

profissionais de enfermagem. 

Adotou-se um referencial teórico-metodológico que segue três conjuntos de procedimentos: 

teóricos, empíricos e analíticos.11 O procedimento teórico envolveu a identificação das evidências 

científicas necessárias para elaborar o roteiro desejado, por meio de um compilado de estudos sobre 

a etapa de preparação da simulação clínica, e com apoio das diretrizes para a ressuscitação 

cardiopulmonar de 2020 como referencial teórico para os critérios relativos ao SBV no adulto.12 O 

procedimento empírico envolveu a validação de conteúdo por experts em simulação clínica em 

enfermagem e em SBV, e o procedimento analítico consistiu na análise dos resultados de validação, 

por meio da técnica Delphi, de modo a confirmá-la ou refutá-la.11 Cada etapa foi apresentada 

sequencialmente, para facilitar a compreensão do seguimento deste estudo.  

Na etapa de procedimento teórico, executou-se uma revisão integrativa da literatura, na 

intencionalidade de compilar evidências científicas, capazes de estruturar um arcabouço teórico 

quanto aos elementos que viabilizam a etapa de preparação e suas fases de pré-simulação e pré-

briefing/briefing. Embasou-se no cumprimento das seguintes fases: identificação do tema e 
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questão norteadora; busca e seleção dos estudos na literatura; categorização; análise dos estudos 

selecionados e apresentação da revisão.13  

A pergunta de pesquisa da revisão, foi formulada por meio da estratégia PICO,14 

configurou-se da seguinte forma: Quais as evidências científicas disponíveis na literatura sobre 

os conteúdos necessários para compor um roteiro acerca da etapa de preparação da simulação 

clínica, para possibilitar o desenvolvimento de competência em estudantes e profissionais de 

enfermagem? A população – “P, caracterizou-se por estudantes e profissionais de enfermagem; 

a intervenção – “I”, abordou a identificação dos elementos que compõem as fases de pré-

simulação e pré-briefing/briefing, e o desfecho – “O” correspondeu ao desenvolvimento de 

competência clínica em enfermagem.  

A busca dos achados foi compreendida em abril de 2020, nas fontes de informação: 

PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scopus, 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e Web of Science, como 

visualizado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 –––– Apresentação das fontes de informação, descritores, palavra-chave e estratégias de 

busca adotadas para a revisão integrativa de literatura. Ribeirão Preto (SP), Brasil, 2020. 
Fonte de informação, descritores e 

palavra-chave 

Estratégia de busca 

PubMed® e Scopus 

MeSH*: “Nursing”, “Students, Nursing” 

e “Simulation” 

Palavras-chave: “pré-simulação”, “pré-

briefing” e “briefing” 

Cruzamento de P com I – (“Students, Nursing” OR “Pupil Nurses” OR 

“Student, Nursing” OR “Nurses, Pupil” OR “Nurse, Pupil” OR “Pupil 

Nurse” OR “Nursing Student” OR “Nursing Students”) AND 

(“Presimulation” OR “Briefing” OR “Prebriefing”) – e cruzamento de I 

com O – (Presimulation OR Briefing OR Prebriefing) AND (“Clinical 

Competence” OR “Competency, Clinical” OR “Competence, Clinical” 

OR “Clinical Competency” OR “Clinical Competencies” OR 

“Competencies, Clinical” OR “Clinical Skill” OR “Skill, Clinical” OR 

“Skills, Clinical” OR “Clinical Skills”) 

CINAHL† 

Títulos/Assunto: “Students, Nursing” e 

“Clinical Competence 

Palavras-chave: “Pré-simulation”, “Pré-

briefing” e “Briefing” 

Cruzamento de P com I (“Students, Nursing” OR “Students, Nurse 

Midwifery” OR “Students, Nursing, Associate”) AND (“Pré-simulation” 

OR “Briefing” OR “Prebriefing”) e cruzamento I com O (Pré-simulation 

OR Briefing OR Pré-briefing) AND (“Clinical Competence” OR 

“Nursing Skills” OR “Cultural Competence” OR “National Vocational 
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Qualifications”) 

LILACS‡ 

DeCS§: Estudantes de Enfermagem”, 

“Equipe de Enfermagem”; 

“Competência, clínica” 

Palavras-chave: “Pré-simulação”, “Pré-

briefing” e “Briefing 

(e suas versões em inglês e espanhol) 

Determinaram-se as seguintes estratégias de busca: cruzamento de P 

com I – (“Students, Nursing” OR “Estudiantes de Enfermería” OR 

“Estudantes de Enfermagem” AND Pré-simulation OR Pré-simulation 

OR Pré-simulação OR Pré-briefing OR Briefing) – e cruzamento I com 

O – (Pré-simulation OR Pré-simulation OR Pré-simulação OR Pré-

briefing OR Briefing AND “Clinical Competence” OR “Competência 

Clínica” OR “Competência Clínica”). 

Web of Science 

Nursing”, “Students, Nursing” e 

“Simulation” 

Palavras-chave: pré-simulação”, “pré-

briefing” e “briefing”, 

Cruzamento de P com I – (“Students, Nursing” OR “Pupil Nurses” OR 

“Student, Nursing” OR “Nurses, Pupil” OR “Nurse, Pupil” OR “Pupil 

Nurse” OR “Nursing Student” OR “Nursing Students”) AND 

(“Presimulation” OR “Briefing” OR “Prebriefing”) – e cruzamento I com 

O – (Presimulation OR Briefing OR Prebriefing) AND (“Clinical 

Competence” OR “Competency, Clinical” OR “Competence, Clinical” 

OR “Clinical Competency” OR “Clinical Competencies” OR 

“Competencies, Clinical” OR “Clinical Skill” OR “Skill, Clinical” OR 

“Skills, Clinical” OR “Clinical Skills”). 
*MeSH: Medical Subjects Headings; †CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; 
‡LILACS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; §DeCS: Descritores de Ciências da 

Saúde.  
 

Adotaram-se os operadores booleanos representados pelos termos conectores AND e OR, 

que permitiram realizar combinações dos descritores utilizados na busca, sendo AND uma 

combinação restritiva e OR uma combinação aditiva.14 As palavras-chave “pré-simulação”, “pré-

briefing” e “briefing”, foram utilizadas a fim de alinhar a estratégia de busca para o objeto 

pretendido. 

Incluíram-se estudos primários, publicados de janeiro de 2009 a abril de 2020. O recorte 

temporal justifica-se pelo incremento do uso da simulação clínica em enfermagem nesse 

período e pelo avanço na pesquisa científica sobre as fases da simulação a partir de 20092,8-9 sem 

delimitação do idioma, publicados em periódicos científicos. Revisões da literatura, editoriais, 

resenhas, relatos de experiências, estudos de caso, reflexões teóricas, dissertações, teses, 

monografias e resumos publicados em anais de eventos foram excluídos.  

Foram realizadas três fases para seleção dos estudos. A primeira abordou a avaliação de 

títulos e resumos, tendo sido feita por dois profissionais de forma independente, especialistas nas 
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temáticas propostas, por meio de um programa de revisão gratuito da web de versão única, 

chamado Rayyan Qatar Computing Research Institute (Rayyan QCRI). Ele auxilia autores de 

revisões de literatura a realizarem seu trabalho de maneira rápida e permite a exportação dos 

estudos de uma base de dados determinada para o programa e a exposição de títulos e resumos, com 

o cegamento do pesquisador auxiliar, o que garante fidedignidade e precisão metodológica.15 

Na segunda fase, 15 artigos que ocasionaram divergência entre os pesquisadores foram 

encaminhados a um terceiro, responsável por tomar a decisão de inclusão ou exclusão. 

Realizaram-se, na terceira fase, a leitura e a avaliação dos textos completos, para definir a 

amostra final. Para coleta dos dados, adaptou-se um instrumento previamente validado,16 

priorizando-se os critérios autores, origem, idioma e ano da publicação, objetivos, delineamento 

metodológico, resultados e conclusão. Também se classificou o nível de evidência dos estudos.17  

Os achados foram analisados por meio dos pressupostos da análise temática cumprindo-

se três etapas: a pré-análise, configurada pela leitura flutuante das evidências e organização das 

informações convergentes, denominadas como unidades de registro; em seguida, a exploração 

do material com o agrupamento minucioso das unidades de registro identificadas; e o 

tratamento dos dados, determinando-se as categorias.18 Dessa forma, elaborou-se uma categoria 

denominada: “elementos que compõem as fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing na 

simulação clínica em enfermagem”. Com base nos pressupostos obtidos, elaborou-se o roteiro 

pretendido. A seleção dos estudos está descrita na Figura 1.19 
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Figura 1 Figura 1 Figura 1 Figura 1 ---- Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos estudos, elaborado a partir da 

recomendação Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). 

Ribeirão Preto (SP), Brasil, 2020. 
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*CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; †LILACS: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde.  

 

Na etapa de procedimentos empíricos, abordou-se o processo de validação de conteúdo do 

roteiro, realizada em junho de 2020, adotando-se a técnica Delphi.11,20 Primeiramente, selecionaram-
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se os experts por meio da análise de seus currículos na Plataforma Lattes, aplicando a seguinte 

estratégia de busca: no item modo de busca – busca por assunto – simulação em enfermagem; no 

item bases – doutores; no item formação acadêmica/titulação – Doutorado; no item atuação 

profissional, grande área – ciências da saúde e enfermagem como área.  

Os currículos identificados foram analisados segundo os critérios específicos para o 

cálculo de escore, que considera quatro pontos para a titulação de Doutor com tese na área de 

interesse do estudo; três pontos para a titulação de Doutor; três pontos para a titulação de 

Mestre com dissertação na área de interesse do estudo; dois pontos para a titulação de Mestre; 

dois pontos para a publicação de artigo em periódico de referência na área de interesse do 

estudo e dois pontos para a experiência profissional de, no mínimo, 2 anos na área de interesse. 

Estabeleceu-se valor mínimo de 5 pontos para seleção dos experts na área do construto.21 

Avaliaram-se, inicialmente, os currículos de 29 experts, visto a possibilidade de perdas 

devido à não resposta. Destes, 20 obtiveram uma maior classificação de dez pontos, no entanto, 

16 profissionais enfermeiros aceitaram participar. Estes foram contactados pela pesquisadora, 

por e-mail, identificados a partir de seus próprios currículos, em sites de instituições nas quais 

trabalham ou em artigos publicados. Enviou-se um guia explicativo sobre a pesquisa, os 

objetivos e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

O instrumento de coleta de dados foi construído a partir da ferramenta eletrônica 

gratuita Google Forms, com prazo de 30 dias para resposta, sendo composto de três partes 

distintas: caracterização dos juízes/experts; análise dos itens que compuseram o roteiro, a partir 

de uma escala de uma escala do tipo Likert com as opções concordo fortemente (4), concordo (3), 

não sei (0), discordo (2) e discordo fortemente (1), com espaço aberto para “comentários ou 

sugestões diante de inadequações”, e critérios gerais de avaliação de conteúdo, segundo os 12 

critérios descritos no Quadro 2.11 
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Quadro 2Quadro 2Quadro 2Quadro 2 - Requisitos de avaliação de conteúdo. Ribeirão Preto (SP), Brasil, 2020. 

CritérioCritérioCritérioCritério    RequisRequisRequisRequisitositositositos    

Comportamental O instrumento é aplicável, com instruções claras e exequíveis 

Objetividade As recomendações permitem que se alcance o objetivo desejado 

Simplicidade Os itens expressam uma única ideia e permitem compreensão adequada 

Clareza O conteúdo é explicitado de forma clara e inequívoca 

Relevância O instrumento é relevante e atende à finalidade proposta 

Precisão Cada item do instrumento é distinto dos demais; eles não se confundem 

Variedade A linguagem é adequada e permite interatividade do conteúdo 

Modalidade O vocabulário é adequado, sem gerar ambiguidades 

Tipicidade O vocabulário é condizente com a temática, com conceitos adequados 

Credibilidade A formulação do instrumento contribui com uma atitude favorável de utilização e 

compreensão do conteúdo 

Amplitude O conteúdo é atual e consistente, com profundidade suficiente para a compreensão do tema 

Equilíbrio A sequência proposta apresenta-se de forma equilibrada e coerente 

Fonte: Pasquali.11 

Na etapa procedimentos analíticos, os achados referentes à validação dos experts foram 

organizados em planilhas no programa Microsoft Excel 2010, com dupla digitação por dois 

pesquisadores distintos, para fidedignidade de registro. A análise referente à caracterização dos 

experts deu-se por meio de estatística descritiva, frequência, percentagem e média. Já as 

medidas empregadas para avaliar a concordância interavaliadores foram o Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC) por item e o IVC total do instrumento.11,22 

A priori, empregou-se uma escala do tipo Likert com pontuação de 1 a 4, que avaliou a 

relevância/representatividade das respostas dos juízes, a saber: (1) não relevante ou não representativo 

(discordo fortemente), (2) item necessita de grande revisão para ser representativo (discordo), (3) item 

necessita de pequena revisão para ser representativo (concordo) e (4) item relevante ou representativo 

(concordo fortemente). A resposta “não sei” foi considerada como valor zero.  

Após, procedeu-se à avaliação do IVC, primeiramente por item do roteiro, adotando-se a 

fórmula: número de respostas 3 ou 4/número total de respostas obtidas.22 Os itens que receberam 

pontuação 1 ou 2 foram revisados, e as respostas assinaladas como “não sei” foram eliminadas. Em 
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seguida, calculou-se o IVC total do instrumento, somando-se cada valor de IVC e dividindo o 

resultado pelo número de itens que compuseram o roteiro.21 Interpretou-se o IVC total do roteiro 

adotando-se a classificação: resultado <0,00 correspondeu à pobre concordância; de 0,00 a 0,20, à leve 

concordância; de 0,21 a 0,40, à aceitável concordância; de 0,41 a 0,60, à moderada concordância; de 0,61 

a 0,80, à considerável concordância e de 0,81 a 1,00, à quase perfeita concordância. Para a presente 

pesquisa, estabeleceu-se IVC total de 0,80 para indicar o constructo proposto como válido.23 

As sugestões dos juízes foram avaliadas quanto à sua pertinência, tendo o roteiro sido 

modificado. Para isso, adotou-se a técnica Delphi, caracterizada pela análise inicial de um 

questionário/instrumento pelo grupo respondente e de sua concordância.20 Cabe ressaltar que, 

na primeira rodada da técnica Delphi, os itens do roteiro foram considerados válidos, com 

concordância >80% e IVC total acima do esperado (>0,80).23 No entanto, mesmo que os índices de 

adequabilidade tenham sido atingidos a priori, realizou-se uma segunda rodada da técnica 

Delphi, para proceder à devolutiva necessária aos juízes, quanto às alterações solicitadas. A 

pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões éticos exigidos pelas resoluções 466/2012, 

510/2016 e 580/2018, do Ministério da Saúde, e apresenta o número do protocolo de aprovação 

3.826.306, em 6 de fevereiro de 2020. 

 

Resultados Resultados Resultados Resultados  

Compuseram a amostra da presente revisão integrativa sete estudos24-30 primários 

caracterizados por publicações que datam de 2014 a 2018, internacionais, com nível de evidência 

217 e do tipo ensaio clínico randomizado.  

A análise da categoria intitulada “elementos que compõem as fases de pré-simulação e 

pré-briefing/briefing na simulação clínica em enfermagem” possibitou a construção de um 

roteiro que torna possível o planejamento e a execução rigorosa da primeira etapa da simulação 

clínica (a preparação) para o SBV no adulto, o qual dividiu-se em duas partes. A primeira 
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abordou a pré-simulação e a segunda, o pré-briefing/briefing. Ambas as partes apresentaram os 

critérios elementos, ações, tempo de execução, definição e objetivos das fases; público-alvo a 

que a simulação se direciona; os objetivos de aprendizagem para o SBV; os recursos materiais 

necessários e o procedimento, isto é, um passo-a passo para executar as fases de pré-simulação e 

pré-briefing, para ser seguido por docentes e facilitadores de simulação clínica em enfermagem.  

Do total de 16 (100%) experts, todos eram enfermeiros especialistas na área da simulação 

clínica e na ressuscitação cardiopulmonar. A maioria era representada pelo sexo feminino 

(68,8%), com idade média de 39 anos e tempo de experiência profissional em enfermagem de, em 

média, 17 anos. A maioria (14 juízes; 87,5%) possuía doutorado e atuava em docência no Ensino 

Superior, com treinamento em simulação, artigos publicados nesse âmbito e já tinham 

participado de eventos sobre simulação (15 juízes; 93,8%). Todos os juízes (16; 100,0%) 

planejaram e desenvolveram simulações como estratégia de ensino e aprendizagem em 

enfermagem e dominavam a temática da ressuscitação cardiopulmonar com SBV. A 

concordância interavaliadores foi evidenciada quanto aos itens que compuseram o roteiro 

proposto e aos 12 critérios de avaliação de conteúdo11 apresentados na Tabela 1. 

    

Tabela 1 Tabela 1 Tabela 1 Tabela 1 ----    Distribuição das respostas dos experts (16), Índice de Validade de Conteúdo por item 

e Índice de Validade de Conteúdo total do roteiro sobre a etapa de preparação da simulação 

clínica no Suporte Básico de Vida. Ribeirão Preto (SP), Brasil, 2020  

Itens do roteItens do roteItens do roteItens do roteiroiroiroiro    

                                    Relevância da respostaRelevância da respostaRelevância da respostaRelevância da resposta                                                                                                                        RespostasRespostasRespostasRespostas    3 3 3 3 e 4e 4e 4e 4                IVCIVCIVCIVC****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

0 

N(%) 

1 

N(%) 

2 

N(%) 

3 

N(%) 

4 

N(%) 
N(%) (%) 

Fase de préFase de préFase de préFase de pré----simulaçãosimulaçãosimulaçãosimulação           

Título   1(6,2) 2(12,5) 13(81,2) 15(93,7) 0,93 

Explicação e definição  1(6,2)  2(12,5) 13(81,2) 15(93,7) 0,93 

Objetivos  1(6,2)  6(37,5) 9(56,2) 15(93,7) 0,93 

Recursos materiais 1(6,2)   5(31,2) 10(62,5) 15(93,7) 0,93 

Procedimento   2(12,5) 4(25) 10(62,5) 14(87,5) 0,87 

Tempo   2(12,5) 5(31,2) 9(56,2) 14(87,5) 0,87 

Fase de préFase de préFase de préFase de pré----briefingbriefingbriefingbriefing    /briefing/briefing/briefing/briefing           

Explicação e definição   1(6,2) 5(31,2) 10(62,5) 15(93,7) 0,93 

Objetivos   2(12,5) 6(37,5) 8(50,0) 14(87,5) 0,87 
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Recursos materiais  1(6,2) 1(6,2) 4(25) 10(62,5) 14(87,5) 0,87 

Procedimento 1(6,2) 1(6,2) 2(12,5) 5(31,2) 7(43,7) 12(75,0) 0,75 

Tempo   2(12,5) 4(25) 10(62,5) 14(87,7) 0,87 

Referências   2(12,5) 2(12,5) 12(75,0) 14(87,5) 0,87 

Critérios gerais de avaliaçãoCritérios gerais de avaliaçãoCritérios gerais de avaliaçãoCritérios gerais de avaliação    

Comportamental: é aplicável e claro   2(12,5) 3(18,75) 11(68,7) 14(87,5) 0,87 

Objetividade: alcança o objetivo    5(31,2) 11(68,7) 16(100,0) 1,00 

Simplicidade: expressa uma ideia   2(12,5) 5(31,2) 9(56,2) 14(87,5) 0,87 

Clareza: o conteúdo é claro   2(12,5) 4(25) 10(62,5) 14(87,5) 0,87 

Relevância: o roteiro é relevante    7(43,7) 9(56,2) 16 (100,0) 1,00 

Precisão: cada item é distinto   2(12,5) 5(31,2) 9(56,2) 14(87,5) 0,87 

Variedade: a linguagem é adequada   1(6,2) 6(37,5) 9(56,2) 15(93,7) 0,93 

Modalidade: vocabulário é adequado 1(6,2)   7(43,7) 8(50,0) 15(93,7) 0,93 

Tipicidade: o vocabulário é condizente    8(50,0) 8(50,0) 16 (100,0) 1,00 

Credibilidade: é compreensível    8(50,0) 8(50,0) 16 (100,0) 1,00 

Amplitude: é atual   1(6,2) 7(43,7) 8(50,0) 15(93,7) 0,93 

Equilíbrio   2(12,5) 6(37,5) 8(50,0) 14(87,5) 0,87 

IVC totalIVC totalIVC totalIVC total†       0,90 

           *IVC: Índice de Validade de Conteúdo por item; IVC total†: Índice de Validade de Conteúdo geral do roteiro 

 

Quanto à concordância interavaliadores, analisada primeiramente para cada item do 

roteiro proposto, todos os critérios avaliados foram considerados como “quase perfeita 

concordância” (0,81 a 1,00), exceto o décimo item do roteiro, referente à fase de pré-

briefing/briefing, denominado Procedimento e classificado como considerável concordância 

(0,75). Mesmo obtendo um valor acima de 0,80 na maioria dos itens, aqueles cuja avaliação 

resultou em “discordo” ou “discordo fortemente” foram revisados.  

Obteve-se o valor de 0,90 (quase perfeita concordância) para o IVC total do roteiro, o que 

subsidiou caracterizá-lo como um constructo válido em seu conteúdo, para conduzir a etapa de 

preparação, na simulação clínica do SBV no adulto. Em geral, as sugestões, os comentários e os 

apontamentos realizados pelos experts foram avaliados e considerados para elaboração do 

roteiro, aperfeiçoando, principalmente, os seguintes critérios: título, público-alvo, objetivos de 

aprendizagem para o SBV, recursos necessários, procedimento e referências.  

Dessa forma, após a validação, o roteiro foi constituído por 12 conteúdos: (1) título: o 

roteiro foi intitulado: “Simulação clínica do Suporte Básico de Vida: roteiro para a etapa de 
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preparação” (Anexo A); (2) tempo: estabeleceu-se o tempo indicado para planejamento e 

execução das fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing; e (3) referências. Esses três itens 

iniciais foram comuns a ambas as partes do roteiro. Após, estabeleceram-se cinco conteúdos 

pertinentes à fase de pré-simulação: (4) definição da fase de pré-simulação para evitar a confusão 

conceitual entre pré-simulação e pré-briefing/briefing, e os objetivos da fase de pré-simulação; 

(5) público-alvo para utilização do roteiro; (6) objetivos de aprendizagem do SBV; (7) recursos 

necessários para planejar a pré-simulação; (8) procedimento: um passo a passo para executar 

com praticidade, organização e eficiência a fase de pré-simulação. Em seguida, estabeleceram-

se quatro conteúdos para a fase de pré-briefing/briefing: (9) definição dessa fase e objetivos; (10) 

público-alvo; (11) recursos necessários; (12) procedimento: um passo a passo para guiar o 

planejamento e a execução do pré-briefing/briefing.  

 

DiscussãoDiscussãoDiscussãoDiscussão    

Nas diversas áreas da educação no âmbito da saúde, pode-se perceber um número 

crescente de instrumentos que buscam avaliar e conduzir um fenômeno, o que ressalta a 

importância de sua validade, na tentativa de minimizar julgamentos subjetivos.23 No entanto, 

referente à simulação clínica em enfermagem e, especialmente, ao planejamento de suas etapas, 

a construção e a validação de instrumentos, é incipiente.7-9 

Baseando-se nessa fragilidade da literatura científica quanto ao tema proposto na presente 

pesquisa, faz-se importante ressaltar que os estudos que viabilizaram o desenvolvimento do roteiro 

para etapa de preparação na simulação clínica do SBV apresentaram alto nível de evidência, 

configurados em sua totalidade por ensaios clínicos randomizados. Um estudo experimental 

permite ao pesquisador identificar relações de causa e efeito, e controlar variáveis intrínsecas e 

extrínsecas, que possam ameaçar a validade interna dos achados, provocando vieses que 

comprometem os resultados.16 Para a enfermagem, fundamentar o desenvolvimento de 
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instrumentos, baseando-se em evidências de alta qualidade, é um aspecto significativo, pois fornece 

uma documentação que permite manter ou alterar a prática atual, de forma segura e consistente.17 

A adequação do roteiro proposto, baseando-se em critérios bem fundamentados é uma 

etapa importante do desenvolvimento deste constructo, por torná-lo capaz de determinar se o 

seu conteúdo explora, de maneira efetiva, os quesitos necessários para alcance de seu objetivo.23 

Corrobora com essa afirmação estudo que pretendeu desenvolver e validar o conteúdo de um 

questionário on-line para avaliação do risco de quedas em idosos e valorizou critérios de 

avaliação como clareza e pertinência, o que tornou possível considerar o instrumento válido em 

seu conteúdo e adequado para utilização.23 

O roteiro desenvolvido traz como maior potencialidade a articulação da simulação clínica, 

como estratégia pedagógica inovadora, ativa e eficaz para o processo de ensino e aprendizagem em 

enfermagem, com a temática do SBV no adulto. Ainda apresenta como benefícios a padronização e 

a organização dos conteúdos necessários para o planejamento e a execução da etapa de preparação 

da simulação clínica, de maneira que possa ser adaptada para outros temas no ensino em 

enfermagem, o que torna esse instrumento versátil, útil e de fácil manipulação.  

Pelo fato de a simulação clínica ser uma estratégia educacional em ascensão tanto no 

contexto internacional como nacional, podem existir incertezas metodológicas para sua 

condução, principalmente quanto às fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing.4-5 Dessa 

forma, a obtenção de um instrumento validado e baseado em evidências científicas10 auxilia seu 

desenvolvimento e proporciona segurança para o ensino de temáticas complexas, como a 

ressuscitação cardiopulmonar.6,12,28 

Os elementos que compuseram o roteiro proposto, quanto às fases da preparação na 

simulação clínica do SBV, destacaram, inicialmente, a definição das fases e seus objetivos, visto 

que se faz importante que um facilitador de simulação em enfermagem obtenha compreensão 

conceitual da pré-simulação e pré-briefing/briefing, para manter o rigor durante sua execução. 
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Estudos que abordaram as fases da etapa de preparação conceituaram que, enquanto a pré-

simulação é uma fase que viabiliza o envio de referenciais científicos para estudo prévio do 

participante e o treinamento de habilidades, o pré-briefing/briefing configura o esclarecimento 

quanto aos elementos que envolvem e interferem no cenário simulado e em seu desempenho.5,7-9  

Nesse ínterim, ressalta-se que ocorre, na atualidade, uma confusão quanto a esses 

conceitos, por exemplo, a exclusão da fase de pré-simulação e a realização direta do pré-

briefing/briefing na simulação clínica, ou, até mesmo, considerá-las como sinônimos. Isso 

justifica a necessidade do roteiro da etapa de preparação conter a definição de suas fases e sua 

intencionalidade, visando à correta diferenciação e utilização.4-5,9 

Em seguida, os elementos identificados expuseram a importância de apontar o público-

alvo e os objetivos de aprendizagem para o SBV. Esse roteiro é voltado ao processo de ensino e 

aprendizagem de profissionais enfermeiros e estudantes de graduação em enfermagem e 

estabelece um roll de objetivos de aprendizagem que devem ser embasados na taxonomia de 

Bloom e nas diretrizes da American Heart Association (AHA).6 

Pesquisa experimental randomizada24 realizada com 38 enfermeiros norte-americanos 

verificou se o pré-briefing/briefing é capaz de desenvolver competência clínica para a 

ressuscitação cardiopulmonar e identificou que o estabelecimento rigoroso dos objetivos de 

aprendizagem do SBV, durante a etapa de preparação, possibitou o rastreamento dos resultados 

de aprendizagem, melhorou o trabalho em equipe, a liderança dos indivíduos e a qualidade e 

rapidez na ressuscitação cardiopulmonar.24 

 Os materiais, instrumentos e as ações que viabilizam a etapa de preparação também foram 

valorizados pelo roteiro, e, nesta perspectiva, estudos de revisão sistemática4-5 fundamentaram a 

importância de se estabelecerem, principalmente, as ações pertinentes à pré-simulação e ao pré-

briefing/briefing, no âmbito da educação, visto que a ausência desse elemento pode comprometer os 

resultados de aprendizagem dos indivíduos submetidos a essa estratégia de ensino.4-5 
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A principal intencionalidade da validação do roteiro proposto foi garantir sua efetividade 

e confiabilidade no planejamento e a execução da primeira etapa da simulação clínica, a 

preparação para o SBV, visto que a execução adequada da pré-simulação e do pré-

briefing/briefing vem sendo associada à redução dos níveis de estresse em estudantes de 

enfermagem durante a simulação clínica, o que maximiza o processo de ensino e aprendizagem 

e potencializa o sucesso das etapas posteriores.4-5 

O processo de validação do roteiro contou com a avaliação crítica de 16 experts em 

simulação clínica e SBV, além de sua expertise na área e do fator fundamental para se obter um 

constructo válido e adequado.23 Esse número de juízes também foi adotado por um estudo de 

validação,10 que objetivou construir e validar um questionário sobre ressuscitação 

cardiopulmonar no adulto em SBV, com o uso do desfibrilador externo automático, no ambiente 

hospitalar, resultando na elaboração de um questionário de 20 questões de múltipla escolha com 

concordância interavaliadores “quase perfeita” para o assunto abordado.10 

O IVC total do roteiro, de “quase perfeita concordância”, evidencia seu reconhecimento 

científico e criticidade na avaliação do conteúdo, para o alcance dos objetivos almejados no 

processo de ensino-aprendizagem do SBV no adulto para a enfermagem.23 

As principais limitações foram o número incipiente de artigos científicos que abordam a 

etapa de preparação na simulação clínica em enfermagem e a ausência de estudos que se 

propuseram a elaborar e validar roteiros para a conduzir essa etapa. 

Este estudo é relevante e confere ineditismo à ciência em enfermagem, visto que reúne 

evidências científicas fidedignas sobre a etapa de preparação da simulação clínica e suas fases 

de pré-simulação e pré-briefing/briefing, ainda pouco exploradas no âmbito da educação em 

enfermagem, por meio da simulação clínica. Também oferece um produto científico em formato 

de roteiro, para o planejamento e a condução da etapa inicial da simulação clínica, que pode ser 
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facilmente adaptado para diversas outras realidades diante do processo de ensino e 

aprendizagem em saúde, o que torna esse constructo versátil e útil (Anexo A).  

 

CCCConclusãoonclusãoonclusãoonclusão    

O roteiro foi desenvolvido a partir da identificação dos conteúdos pertinentes à etapa de 

preparação da simulação clínica do SBV no adulto, composto por título do roteiro, tempo de 

execução de cada fase, definição e objetivos das fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing, 

público-alvo, objetivos de aprendizagem do SBV, recursos materiais, procedimento para 

execução e referências. Considerou-se o roteiro válido em seu conteúdo por atingir Índice de 

Validade de 0,90, caracterizado como “quase perfeita concordância”.  

Este estudo contribui para a pesquisa, a assistência e o ensino em enfermagem, por apresentar 

um roteiro validado e de fácil manipulação, que propicia e subsidia o planejamento e a execução da 

primeira etapa de uma simulação clínica, por facilitadores e docentes em enfermagem, diante do 

processo de ensino e aprendizagem da ressuscitação cardiopulmonar no adulto, baseando-se em 

evidências científicas atuais e confiáveis, tanto quanto por possibilitar sua adaptação e utilização para 

a simulação clínica em outras temáticas de ensino e para outras profissões voltadas à saúde, o que 

favorece a disseminação da ciência e das pesquisas científicas nesse âmbito.  

Sugere-se o desenvolvimento de estudos metodologicamente bem delineados, que 

proponham comparar a efetividade do processo de ensino e aprendizagem, por meio da 

simulação clínica para o SBV, utilizando o roteiro desenvolvido na presente pesquisa.  
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AnAnAnAnexo A: Simulação clínica do Suporte Básico de Vida: roteiro para aexo A: Simulação clínica do Suporte Básico de Vida: roteiro para aexo A: Simulação clínica do Suporte Básico de Vida: roteiro para aexo A: Simulação clínica do Suporte Básico de Vida: roteiro para a    etapa de prepaetapa de prepaetapa de prepaetapa de preparaçãoraçãoraçãoração    

Fase de préFase de préFase de préFase de pré----simulaçãosimulaçãosimulaçãosimulação    

ElementosElementosElementosElementos    AçõesAçõesAçõesAções    TempoTempoTempoTempo    

Definição e 

objetivos da fase 

de pré-

simulação 

Definição: A “Preparação” é a primeira etapa da simulação clínica, que se 

subdivide nas fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing. A pré-simulação 

aborda o preparo do participante acerca do tema proposto para a simulação 

clínica, por meio de materiais didáticos e treinamento de habilidades. Objetivos: 

(1) Orientar com antecipação e de forma planejada o participante da simulação 

clínica; (2) Favorecer o desenvolvimento de competência clínica para o SBV 

(habilidades cognitivas-conhecimento; habilidades psicomotoras- habilidades 

práticas e habilidades afetivas- atitudes).  

O tempo 

geralmente é 

de 15 dias, que 

antecedem a 

realização do 

cenário de 

simulação, no 

entanto, pode 

ser estendido. 

Público-alvo Profissionais enfermeiros e estudantes de graduação em enfermagem, de 

preferência, que já tenham tido contato com o ambiente hospitalar e com a 

disciplina de bases técnicas. 

 

Objetivos de 

aprendizagem 

do Suporte 

Básico de Vida 

Elaborados por meio da Taxonomia de Bloom e das diretrizes da American Heart 

Association (2015) para o SBV. Para desenvolver as habilidades cognitivas 

(conhecimento) e habilidades psicomotoras (prática): (1) Conhecer e compreender a 

cadeia de sobrevivência intra-hospitalar; (2) Analisar a cadeia de sobrevivência 

intra-hospitalar articulando-a com a experiência realizada no cenário simulado do 

SBV; (3) Conhecer, compreender e sintezar a importância da Vigilância e 

Prevenção, como primeiro elo da Cadeia de Sobrevivência Intra-hospitalar; (4) 

Analisar e avaliar a importância do reconhecimento imediato da parada 

cardiorrespiratória (PCR) e acionamento do Serviço Médico de Emergência; (5) 

Compreender e avaliar as características da Ressucitação Cardiopulmonar (RCP) 

de alta qualidade com SBV: a frequência ideal da compressão torácica externa 

(CTE); profundidade da CTE; permisão do retorno do tórax após a compressão;  

minimizar as interrupções entre as compressões; posicionamento ideal das mãos 

durante a compressão; evitar ventilação excessiva; relação compressão-ventilação 

sem via aéria avançada, utilização correta do Desfibrilador Externo Automático 

(DEA). Para desenvolver as habilidades afetivas (atitudes): (1) Ter disposição e 

atenção para aprender; (2) Participar ativamente e com satisfação; (3) Estabelecer 

compromisso com o aprendizado; (4) Dar valor a cada situação aprendida e 

contextualizá-la; (5) Transferir o aprendizado experiencial para a prática real. 

 

Recursos 

necessários 

Para o estudo prévio acerca do SBV em adulto- enviar por meio eletrônico, os 

seguintes materiais didáticos: (1) Videoaula: RCP no adulto em SBV com o uso do 

DEA no ambiente hospitalar 

(https://www.youtube.com/watch?v=MT4DJ5sazik&t=435s); (2) Vídeo de simulação: 

RCP no adulto no SBV com o uso do DEA no ambiente hospitalar 

(https://www.youtube.com/watch?v=xvmOepMeQd4&t=62s); (3) Material intitulado 

“Destaques da American Heart Association 2015 – Atualização das Diretrizes de 

RCP e ACE - Resumido em Português (https://eccguidelines.heart.org/wp-

content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines- Highlights-Portuguese.pdf). 

Para o treinamento de habilidades psicomotoras do SBV, em laboratório de 

15 dias que 

antecedem a 

atividade de 

simulação 

clínica 

proposta 

 

 

 

De 
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habilidades clínicas, ou em ambiente in situ, organizar: (1) Materiais permanentes: 

manequim do tipo torso, manequim de média fidelidade com feedback para 

frequência e profundidade de compressões torácicas externas, tela de televisão para 

captar imagem do software por meio de bluetooth, manequim de alta fidelidade; 

carrinho de emergência; escadinha; unidade bolsa-valva-máscara; óculos de proteção; 

régua de gases completa com dispositivos acoplados, como umidificador de oxigênio, 

contendo água destilada no nível mínimo estimado; sistema de aspiração com frasco; 

DEA para treinamentos; maca hospitalar e leito hospitalar; (2) Materiais de consumo: 

luvas de procedimento (P, M e G) e máscaras faciais tipo cirúrgica. 

preferência, 

realizar no 

mesmo dia da 

execução do 

cenário de 

simulação 

clínica, antes 

do cenário 

Procedimento Para o estudo prévio acerca do SBV em adulto: (1) Determinar a lista de 

participantes e os endereços eletrônicos para os quais os materiais didáticos 

selecionados para estudo serão enviados; (2) Enviar, juntamente aos materiais de 

estudo determinados, uma apresentação sobre a simulação clínica do SBV no 

adulto. Deve ser uma proposta que aborde os objetivos de aprendizagem 

pretendidos, as etapas da simulação clínica que serão realizadas, os facilitadores 

de simulação clínica que estarão presentes (minicurrículo), a importância da etapa 

de preparação e como procedê-la e as datas, horários, local, duração e organização 

da simulação clínica a qual o participante será submetido; 

Para o treinamento de habilidades psicomotoras do SBV: (1) O treinamento de 

habilidades será realizado em grupos de 5 participantes, dada a maximização do 

processo de ensino e aprendizagem em um número reduzido de pessoas, pela 

possibilidade de um melhor acompanhamento, mais atenção e melhor avaliação; 

(2) Organizar previamente o laboratório de habilidades da instituição em que a 

simulação clínica ocorrerá, dispondo de um manequim do tipo torso para cada três 

participantes; (3) Receber os participantes no laboratório de habilidades, 

apresentar os facilitadores ou equipe de instrutores da simulação proposta e 

realizar as devidas orientações sobre como o treinamento de habilidades ocorrerá 

e sua importância; (4) Iniciar o treinamento, demonstrando uma videoaula sobre o 

SBV, e a cada etapa visualizada do atendimento clínico do SBV com uso do DEA, 

paralisar a exposição do vídeo, demonstrar no manequim do tipo torso no chão e 

propor a execução pelos participantes; (5) Após, realizar o SBV, utilizando o 

manequim de média fidelidade, no leito ou na maca hospitalar, com feedback para 

frequência e profundidade de compressões torácicas externas e tela de televisão 

para captar imagem do software por meio de bluetooth 

15 dias que 

antecedem a 

atividade 

proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a 

realização da 

atividade 

proposta 

Fases de Fases de Fases de Fases de prépréprépré----briefing/briefingbriefing/briefingbriefing/briefingbriefing/briefing    

Definição e 

objetivos das 

fases de pré-

briefing/briefing 

Definição: o pré-briefing/briefing é a fase que envolve a organização e o 

esclarecimento dos participantes quanto ao ambiente e ao cenário de simulação 

proposto. Objetivos: (1) Oferecer as informações preparatórias para execução da 

simulação, como os objetivos do cenário, os papéis a serem desempenhados pelos 

participantes e a visão geral dos equipamentos disponíveis; (2) Compartilhar 

conhecimento, reduzir a confusão sobre os papéis dos participantes e ajudar a 

criar um modelo mental quanto às metas de atendimento ao paciente; (3) Orientar 

quanto a ambiente simulado, laboratório e manequins; seu funcionamento; 

objetivos do cenário; relatório ou histórico de informações sobre o quadro clínico 

do cliente e papéis e responsabilidades específicas dos membros da equipe; (4) 

Antecede 

imediatamente 

o cenário de 

simulação 

clínica 
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Obter um melhor trabalho em equipe e desempenho organizado na simulação 

clínica.  

Público-alvo Profissionais enfermeiros e estudantes de graduação em enfermagem, de 

preferência, que já tenham tido contato com o ambiente hospitalar e com a 

disciplina de bases técnicas. 

 

Recursos 

necessários 

Em laboratório de habilidades clínicas ou em ambiente in situ, organizar os 

matérias necessários para a execução do cenário intitulado: “Ressuscitação 

cardiopulmonar no adulto em ambiente hospitalar, com Suporte Básico de Vida e 

uso do desfibrilador externo automático” 

(1) Materiais permanentes: utilizar manequim de alta fidelidade; carrinho de 

emergência; escadinha; unidade bolsa-valva-máscara; óculos de proteção; régua de 

gases completa, com dispositivos acoplados como umidificador de oxigênio, 

contendo água destilada no nível mínimo estimado; sistema de aspiração com 

frasco; DEA para treinamentos; leito hospitalar; monitor cardíaco; oxímetro de 

pulso; eletrodos para monitorização cardíaca; lençol e travesseiro. (2) Materiais de 

consumo: luvas de procedimento (P, M e G) e máscaras faciais do tipo cirúrgica. 

Não são necessários atores para execução deste cenário, apenas os participantes 

envolvidos na simulação clínica  

 

Procedimento 1. Estabelecer primeirante o “contrato de ficção” da simulação clínica, que: (1) 

Normatiza o compromisso dos facilitadores e participantes da simulação clínica 

com a segurança psicológica dos participantes e confidencialidade de todas as 

atividades e ocorrências durante a simulação; (2) Esclarece quem orientará e 

acompanhará o desempenho dos participantes, e que não se trata de uma avaliação 

punitiva; (3) Estabelece o compromisso do participante em fazer a sua parte e agir 

como se tudo fosse real, para tirar o máximo proveito dessa experiência; (4) 

Esclarece que cada participante terá um papel previamente comunicado e 

esclarecido durante a execução do cenário; (5) Informa que será utilizado o exame 

clínico objetivo estruturado (OSCE), para registrar o desempenho de cada 

participante durante a execução do SBV e que, por isso, a cena será repetida, até 

todos os participantes desempenharem todos os papéis abordados por este 

instrumento; (6) Explica que, após o término do cenário, haverá o debriefing, que 

deve durar o “dobro do tempo”, sendo utilizado para a execução do cenário, 

conduzido pelos facilitadores da simulação para reflexão sobre a vivência. 

Orientar quanto a: (7) Ambiente de aprendizagem: demonstrar a localização de 

todos os materiais utilizados durante a cena, o manequim e os equipamentos; (8) 

Objetivos de aprendizagem (dispostos anteriormente); (9) Apresentação do 

seguinte caso clínico: “Trata-se de um paciente de 50 anos, Sr. Alfredo, internado 

no leito 203 da enfermaria de um hospital, com histórico de vômitos, dor 

epigástrica e precordial, irradiação para região torácica posterior e diagnóstico 

médico de infarto agudo do miocárdio. Encontra-se arresponsivo e arreativo no 

leito. Ao realizar a visita à beira leito para avaliação de enfermagem do S.r. 

Alfredo, o enfermeiro nota diminuição/ausência de reação e percepção” ; (1)) 

Definir o papel de cada partipante na cena: a cena contará com a presença de, no 

máximo, cinco participantes; (11) Papéis: Primeiro participante (líder): iniciará a 

cena com uma visita à beira do leito, abordará o paciente em questão, perceberá a 

Antecede 

imediatamente 

a execução do 

cenário de 

simulação, 

com duração 

de 10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenário com 

duração de 20 

a 30 minutos 
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ausência de reatividade e chamará os outros participantes à cena, dividindo suas 

funções, Segundo participante: assumirá as compressões torácicas, Terceiro 

participante: assumirá a ventilação com bolsa-válvula-máscara, Quarto 

participante: assumirá o DEA, Quinto participante: assumirá a substituição das 

compressões torácicas externas  

Tempo de duração do cenário: o cenário será interrompido para troca de papéis, 

após o retorno da circulação espontânea, depois do primeiro choque, e será 

finalizado, após todos os participantes desempenharem todos os papéis, Permitir 

aos participantes alguns minutos antes do início do cenário, para processarem e 

repassarem as informações obtidas 
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7.2 ARTIGO INTITULADO: “DEBRIEFING: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE 

UM ROTEIRO PARA A SIMULAÇÃO DO SUPORTE BÁSICO DE VIDA” 

 

Resultado sobre a elaboração e validação em conteúdo de um roteiro para 

planejamento e execução da técnica de discussão/reflexão tradicional, adotada para 

o grupo controle da presente pesquisa, denominada debriefing oral orientado por um 

único facilitador.  

Apesar da literatura científica abordar as etapas da simulação e as técnicas de 

debriefing utilizadas na simulação clínica proposta, notou-se a necessidade de obter-

se roteiros capazes de descrever o percurso ou passos para aplicação do debriefing, 

de maneira fácil, reprodutível e confiável. Este estudo já passou pela fase de avaliação 

dos pareceristas, e recebeu um parecer favorável, aceito para publicação na Revista 

de Enfermagem COGITARE, em 2021. 
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Objetivo: desenvolver e validar um roteiro para planejar e executar o debriefing oral orientado 

por único facilitador, na simulação clínica do Suporte Básico de Vida. 

Método: estudo metodológico, realizado em uma universidade pública do estado de São Paulo, 

Brasil, entre julho e novembro de 2020. Procedeu-se a síntese das evidências do roteiro por 

meio de revisão e sua validação com 16 juízes, adotando-se o Índice de Validade de Conteúdo. 

Resultados: identificaram-se 284 estudos e selecionaram-se cinco. Os conteúdos são: definição 

e objetivo do debriefing, características do instrutor; público-alvo; objetivos de aprendizagem; 

método de debriefing; recursos materiais; procedimento; tempo e referências. O roteiro atingiu 

Índice de Validade de Conteúdo de 0,95. 

Conclusão: considerou-se o roteiro válido e capaz de contribuir com a pesquisa, assistência e 

ensino em enfermagem, por conduzir o planejamento e a execução do debriefing no Suporte 

Básico de Vida, e ser adaptável a outras realidades em saúde. 

DESCRITORES: Simulação; Treinamento por Simulação; Reanimação Cardiopulmonar; 

Educação em Enfermagem; Estudo de Validação.  

 

 

INTRODUÇÃO  

Na formação de estudantes de enfermagem, prioriza-se estratégias de ensino e 

aprendizagem capazes de desenvolver competências clínicas, recomendando-se a adoção da 

simulação, por configurar-se um recurso pedagógico que imita situações clínicas com 

realismo(1). 

A simulação clínica é composta por três etapas: a preparação, dividida em pré-

simulação, um período de instrumentalização do participante com conhecimento, e o pré-

briefing/briefing, um momento em que se oferta as orientações sobre os critérios envolvidos no 
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cenário de simulação(2). Em seguida, realiza-se a etapa de participação, caracterizada pela 

execução do cenário proposto, e após, o debriefing, um processo de discussão/reflexão em 

grupo sobre a experiência, capaz de consolidar o aprendizado(2). 

A etapa do debriefing vêm sendo adotada para potencializar a aprendizagem em 

enfermagem e articular a vivência simulada com a realidade, subsidiando uma tomada de 

decisão mais assertiva e a qualidade da prática clínica, por exemplo, na ressuscitação 

cardiopulmonar, por meio do Suporte Básico de Vida (SBV) no adulto(3).  

 Há uma diversidade de técnicas de debriefing capazes de viabilizar o aprendizado do 

SBV, no entanto, independente da estratégia, recomenda-se utilizar um debriefing estruturado, 

que pode ser conduzido “sem julgamento”, quando não se aponta os erros cometidos pelos 

participantes, apenas os pontos positivos; “com julgamento”, caracterizado pelo apontamento 

direto dos erros; ou com “bom julgamento”, uma análise construtiva sobre os eventos ocorridos, 

que não constrange o participante e valoriza suas ações(4). 

Neste contexto, uma técnica comumente adotada na simulação clínica de qualquer 

temática intitula-se debriefing oral com um facilitador(5). É caracterizada pela condução verbal 

da discussão por um expert, e, embora seja considerada tradicional, não se identifica ainda, na 

literatura, um roteiro que sustente o seu planejamento e execução(5), principalmente quanto à 

temática do SBV simulado. 

 A obtenção de um roteiro voltado ao debriefing oral com um facilitador configura-se 

como um mecanismo pedagógico capaz de apoiar a realização de um processo reflexivo 

consistente e de excelência sobre a vivência simulada, e provocar, por consequência, o 

aperfeiçoamento do julgamento clínico do participante sobre suas fragilidades e 

potencialidades, o que viabiliza o alcance dos objetivos educacionais(1,4-5). Além disso, por ser 
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frequentemente adotada pelos facilitadores em uma simulação, esta técnica vêm exigindo um 

padrão de execução, que evite lacunas durante a reflexão e embase o seu planejamento, 

condições sustentadas pela adoção de um roteiro para este fim(4).  

Realizar, portanto, o debriefing oral com um facilitador, sem utilizar um roteiro 

validado, pode interferir negativamente nos resultados de aprendizagem de estudantes em 

enfermagem, no alcance dos objetivos educacionais, na articulação de teoria e prática, tomada 

de decisão assertiva e segurança do paciente(5). Este estudo teve como objetivo desenvolver e 

validar um roteiro para planejar e executar o debriefing oral orientado por único facilitador, na 

simulação clínica do Suporte Básico de Vida. 

 

MÉTODO   

Estudo metodológico, realizado em uma universidade pública do interior do estado de 

São Paulo, de julho a novembro de 2020, embasado por um referencial(6) que abrange: (1) 

procedimento teórico - identificação dos conteúdos que compõem o roteiro; (2) procedimento 

empírico - validação de conteúdo; (3) procedimento analítico dos resultados.  

No procedimento teórico, procedeu-se uma revisão integrativa cumprindo-se: 

identificação do tema e questão norteadora; busca e seleção dos estudos; categorização; análise 

e apresentação da revisão(7), tendo como base a recomendação Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)(8). 

A pergunta de pesquisa estruturou-se na combinação mnemônica Population; Concept; 

Context - PCC(9). Considerou-se como P (população) os estudantes de enfermagem; o C 

(conceito) o debriefing oral com um facilitador, e como C (contexto) a educação em 

enfermagem voltada ao Suporte Básico de Vida simulado, configurando-se a questão: quais as 
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evidências disponíveis na literatura sobre os conteúdos necessários para compor um roteiro de 

debriefing oral, que sustente a aprendizagem de estudantes de enfermagem, por meio da 

simulação clínica do Suporte Básico de Vida? 

A busca dos manuscritos deu-se em 16 de setembro de 2020, nas fontes PubMed®, 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scopus, Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Web of Science e Educational 

Resources Information Center (ERIC). As fontes de informação, descritores e respectivas 

estratégias de busca estão descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Apresentação das fontes de informação, descritores, palavras-chave, período de 

busca e estratégias adotadas na presente revisão integrativa. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2020 

Fonte de informação, descritores, palavras-

chave e período de busca 

Estratégia de busca 

PubMed® e Scopus: descritores controlados, 

na língua inglesa, identificados no Medical 

Subjects Headings (MeSH): “Students, 

Nursing” e “Simulation Training” e as 

palavras-chave “Debriefing” e “Instructor-led 

debriefing” 

(“Students, Nursing” OR “Pupil Nurses” 

OR “Student, Nursing” OR “Nurses, Pupil” 

OR “Nurse, Pupil” OR “Pupil Nurse” OR 

“Nursing Student” OR “Nursing Students” 

AND Debriefing AND “Instructor-led 

debriefing” AND “Simulation Training” OR 

“Training, Simulation”) 

CINAHL: descritores “Students, Nursing” e 

“Simulations” e as palavras-chave 

“Debriefing” e “Instrutor-led debriefing” 

estavam presentes em títulos, na língua inglesa 

(“Students, Nursing” AND Debriefing AND 

“Instrutor-led debriefing” AND 

Simulations). 

 

LILACS: descritores em Descritores de 

Ciências da Saúde (DeCS) em inglês, 

“Students, Nursing” e Simulation, as palavras-

chave “Debriefing” e “Instrutor-led 

debriefing”, bem como suas variações em 

português e espanhol 

(“Students, Nursing” AND Debriefing AND 

“Instrutor-led debriefing” AND 

Simulation); (“Estudiantes de Enfermería” 

AND Interrogatorio AND "Interrogatorio 

dirigido por instructor” AND Simulación); 

(“Estudantes de Enfermagem” AND 

Debriefing AND “Debriefing orientado por 

instrutor” AND Simulação).  

 

Web of Science e ERIC: descritores em inglês 

“Students, Nursing” e “Simulation Training” e 

as palavras-chave Debriefing e Instructor-led 

debriefing 

(“Students, Nursing” AND Debriefing AND 

Instructor-led debriefing AND “Simulation 

Training”). 

Fonte: Autores (2020) 
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Incluíram-se estudos primários, que abordassem os conteúdos para o roteiro de 

debriefing oral, sem delimitar recorte temporal e idioma, publicados em periódicos científicos. 

Excluíram-se revisões de literatura, estudos de caso, dissertações, teses, monografias e resumos 

publicados em anais. 

Percorreram-se três fases para seleção. Na primeira, de forma independente, dois 

enfermeiros, especialistas nas temáticas da simulação clínica, debriefing e ressuscitação 

cardiopulmonar, avaliaram os artigos por títulos e resumos, utilizando o programa Rayyan 

Qatar Computing Research Institute (Rayyan QCRI)(10). Na segunda fase, enviou-se sete 

estudos divergentes para um terceiro expert, responsável por tomar a decisão de inclusão ou 

exclusão. Na terceira fase, ocorreu a avaliação dos textos completos, para definir a amostra.  

Extraíram-se as evidências por meio de um instrumento validado(11) que considerou: 

autores, ano de publicação, país de origem, tipo de estudo/número de participantes, 

intervenções, desfechos e classificação do nível de evidência(12).  

Os achados foram analisados pela Análise Temática(13) cumprindo-se: a pré-análise, 

configurada pela leitura flutuante das evidências e organização das informações convergentes, 

a exploração do material, com agrupamento das unidades de registro, e o tratamento dos dados. 

Realizada a revisão, procedeu-se a etapa de procedimento empírico, com a validação de 

conteúdo do roteiro. Por meio da Plataforma Lattes, buscou-se os juízes, estabelecendo os 

comandos: “simulação em enfermagem”; “doutores” e “Ciências da Saúde e enfermagem”. 

Os currículos foram analisados considerando quatro pontos para a titulação de doutor 

com tese na área; três pontos para a titulação de Doutor; três pontos para a titulação de Mestre 

com dissertação na área; dois pontos para a titulação de Mestre; dois pontos para a publicação 
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de artigo em periódico de referência na área e dois pontos para a experiência profissional de, 

no mínimo, dois anos na área. Estabeleceu-se valor de cinco pontos para seleção dos juízes(14). 

Identificaram-se os currículos de 29 profissionais enfermeiros, doutores e experts nas 

temáticas envolvidas. Destes, 16 aceitaram participar do estudo. Enviou-se um instrumento de 

coleta de dados, construído a partir da ferramenta Google Forms, com prazo de 30 dias para 

resposta, composto de duas partes: (1) caracterização dos juízes e (2) análise dos itens do 

roteiro: uma escala do tipo Likert (concordo fortemente: quatro pontos; concordo: três pontos; 

não sei: zero ponto; discordo: dois pontos; e discordo fortemente: um ponto), seguido da 

avaliação de 12 critérios: comportamento; objetividade; simplicidade; clareza; relevância; 

precisão; variedade; modalidade; tipicidade; credibilidade; amplitude e equilíbrio(6). Este 

instrumento apresentou um espaço aberto para comentários e sugestões dos experts.  

Na etapa de procedimentos analíticos, os achados foram organizados em planilhas no 

programa Microsoft Excel 2010. Realizou-se estatística descritiva, frequência, percentagem e 

média. Já as medidas empregadas para avaliar a concordância interavaliadores foram o Índice 

de Validade de Conteúdo (IVC) por item e o IVC geral do instrumento(15). 

Empregou-se uma escala do tipo Likert com pontuação de um a quatro, para avaliar a 

representatividade das respostas dos juízes: (1) não representativo (discordo fortemente), (2) 

item necessita de grande revisão para ser representativo (discordo), (3) item necessita de 

pequena revisão para ser representativo (concordo) e (4) item representativo (concordo 

fortemente). A resposta “não sei” foi considerada como valor zero.  

Procedeu-se à avaliação do IVC por item, adotando-se a fórmula: número de respostas 

3 ou 4/número total de respostas obtidas. Os itens que receberam pontuação 1 ou 2 foram 

revisados. Em seguida, calculou-se o IVC geral do instrumento, somando-se cada valor do 
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índice e dividindo o resultado pelo número de itens que compuseram o roteiro. Interpretou-se 

o IVC geral adotando-se a classificação: resultado <0,00 para pobre concordância; de 0,00 a 

0,20, leve concordância; de 0,21 a 0,40, aceitável concordância; de 0,41 a 0,60, moderada 

concordância; de 0,61 a 0,80, considerável concordância e, de 0,81 a 1,00, quase perfeita 

concordância. Estabeleceu-se IVC geral de 0,80 para considerar o roteiro válido(16). 

Adotou-se a técnica Delphi(17) que atingiu na primeira rodada uma concordância 

superior a 80%. Mesmo assim, realizou-se uma segunda rodada, para proceder à devolutiva 

necessária aos juízes. A pesquisa apresenta o número do parecer 3.826.306, de 6 de fevereiro 

de 2020. 

 

RESULTADOS  

Selecionaram-se os estudos incluídos na amostra, como demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Fluxograma do processo de identificação, seleção e inclusão dos estudos a partir da 

recomendação Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2020 

Fonte: Autores (2020) 

 

Consideraram-se elegíveis para a amostra cinco estudos, detalhados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Caracterização da amostra de estudos da presente pesquisa. Ribeirão Preto, SP, 

Brasil, 2020 

Referência 

e país 

Delineamento/número de 

participantes e Intervenções 

Desfechos e Nível de Evidência 

Kang et 

al(18)  

Coreia do 

Sul  

  

Estudo quase-experimental, 

n=63 graduandos de 

enfermagem. Intervenção: 

debriefing oral (grupo controle) 

versus self-debriefing (grupo 

intervenção) 

O debriefing oral orientado por instrutor 

demonstrou-se efetivo para resolução de 

problemas e satisfação. Esse estudo destacou 

conteúdos como as características do instrutor e 

o formato de debriefing. Nível de Evidência 3 
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Roh et al(19)  

Coreia do 

Sul 

Estudo quase-experimental, 

n=65 graduandos de 

enfermagem. Intervenção: 

debriefing oral (grupo controle) 

versus debriefing por pares 

(grupo intervenção) 

O debriefing oral orientado por instrutor 

demonstrou-se mais efetivo para ressuscitação 

cardiopulmonar. Esse estudo destacou 

conteúdos como o procedimento utilizado para 

realizar a técnica. Nível de Evidência 3  

Sang et 

al(20)  

Coreia do 

Sul 

 

Estudo do tipo quase-

experimental, n=57 graduandos 

de enfermagem. Intervenção: 

debriefing oral versus 

debriefing feito por pares 

As habilidades de enfermagem para o cuidado 

pré-operatório (p<0,001) e a qualidade do 

debriefing (p<0,001) foram estatisticamente 

maiores no debriefing oral. Esse estudo destacou 

conteúdos como as características do instrutor, o 

formato de debriefing, procedimento e o tempo. 

Nível de Evidência 3 

Eun-Ho et 

al(21)  

Coreia do 

Sul 

Estudo quase-experimental, 

n=122 estudantes de 

enfermagem. Intervenção: 

debriefing oral (grupo controle) 

versus debriefing escrito 

realizado por pares 

Quanto ao conhecimento, não houve diferença 

entre os dois grupos (p=0,940), porém a 

autoconfiança e a satisfação foram melhores no 

grupo controle (p=0,010). Esse estudo destacou 

conteúdos como as características do instrutor, o 

formato de debriefing, procedimento e o tempo. 

Nível de Evidência 3 

Ryoo et 

al(22)  

Coreia do 

Sul 

 

Estudo quase-experimental, 

n=49 estudantes de 

enfermagem. Intervenção: 

debriefing oral orientado por 

instrutor (grupo intervenção) 

versus não debriefing (grupo 

controle) 

Houve diferença significativa para o debriefing 

oral em relação ao desempenho clínico 

(p<0,001), habilidades (p=0,022), 

gerenciamento (p<0,001), tomada de decisão 

(p<0,001), trabalho em equipe (p<0,001) e 

comunicação (p<0,001). Esse estudo destacou 

conteúdos como as características do instrutor, o 

formato de debriefing e o procedimento. Nível 

de Evidência 3 

Fonte: Autores (2020) 

 

As publicações datam de 2015(22), a maioria de 2018(18,20-21). Todos os estudos são do 

tipo quase-experimental, realizados na Coreia do Sul, e se propuseram a comparar o debriefing 

oral com outras técnicas, constatando sua efetividade para a aprendizagem em enfermagem.  

Identificaram-se os seguintes conteúdos: (1) características do instrutor – a técnica 

requer um instrutor de forma presencial, com expertise para realizar a discussão, que 

acompanhe a execução do cenário; (2) formato de discussão – sugere-se adotar um modelo de 
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gerenciamento de relacionamento entre instrutor e alunos; (3) procedimento para realizar o 

debriefing oral: seguir o método denominado Structured and Supported Debriefing – formado 

pelas etapas Gather, Analysis, Summarize ou G.A.S debriefing, indicado para a aprendizagem 

da ressuscitação cardiopulmonar. 

Sobre o tempo (4), o debriefing oral deve ter duração suficiente para o alcance dos 

objetivos estipulados para a aprendizagem do SBV, e não somente considerar que ele seja o 

dobro do tempo gasto com a cena(18,19-22). 

Na validação de conteúdo, houve participação de 16 (100%) enfermeiros, especialistas 

em simulação clínica, a maioria do sexo feminino (68,8%), com idade média de 39 anos e tempo 

de experiência profissional de, em média, 17 anos. A maioria, representada por 14 juízes 

(87,5%), era doutor e docente no Ensino Superior; 15 juízes (93,8%) possuíam treinamento em 

simulação, artigos publicados nessa temática e participação em eventos sobre simulação.  

Todos os 16 juízes (100,0%) desenvolveram simulações clínicas. A concordância 

interavaliadores considerou os itens que compuseram o roteiro e os 12 critérios para validação 

de conteúdo, como apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Avaliação dos juízes quanto aos componentes/conteúdos do roteiro de debriefing 

oral orientado por um único instrutor. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2020 

Critérios que 

compuseram o 

roteiro 

Relevância/representatividade da resposta Respostas IVC 

0 

Não 

sei 

n(%) 

1 

Discordo 

fortemente 

n(%) 

2 

Discordo 

n(%) 

3 

Concordo 

n(%) 

4 

Concordo 

fortemente 

n(%) 

Número 

de 

respostas 

(3 e 4) 

n(%) 

IVC* 

por 

item 

Título do roteiro   2(12,5) 3(18,7) 11(68,7) 14(87,5) 0,87 

Definição   3(18,7) 4(25) 9(56,25) 13(81,25) 0,81 

Objetivo   2(12,5) 5(31,2) 9(56,25) 14(87,5) 0,87 

Método de 

debriefing 

   3(18,7) 13(81,25) 16(1,00) 1,00 
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Recursos 

materiais 

   6(37,5) 10(62,5) 16(1,00) 1,00 

Procedimento    5(31,2) 11(68,7) 16(1,00) 1,00 

Tempo   4(25) 4(25) 8(50) 12(75) 0,75 

Referências   1(6,25) 3(18,7) 12(75) 15(93,75) 0,93 

Avaliação de 

conteúdo 

O roteiro é 

aplicável e claro 

   3(18,7) 13(81,25) 16(1,00) 1,00 

Alcança o 

objetivo  

   3(18,7) 13(81,25) 16(1,00) 1,00 

Expressa uma 

única ideia  

   3(18,7) 13(81,25) 16(1,00 1,00 

O conteúdo é 

claro 

   4(25) 12(75) 16(1,00) 1,00 

O roteiro é 

relevante 

   6(37,5) 10(62,5) 16(1,00) 1,00 

Cada item é 

distinto 

   3(18,7) 13(81,25) 16(1,00) 1,00 

A linguagem é 

adequada 

  1(6,25) 3(18,7) 12(75) 15(93,75) 0,93 

O vocabulário é 

adequado 

   4(25) 12(75) 16(1,00) 1,00 

O vocabulário é 

condizente 

   5(31,2) 11(68,7) 16(1,00) 1,00 

Há compreensão 

do conteúdo 

   4(25) 12(75) 16(1,00) 1,00 

O conteúdo é 

atual 

   5(31,2) 11(68,7) 16(1,00) 1,00 

A sequência é 

equilibrada 

    4(25) 12(75) 1,00 

IVC† total       0,95 

IVC*: Índice de Validade de Conteúdo por item; IVC† total: Índice de Validade de Conteúdo 

total do roteiro. 

Fonte: Autores (2020) 

 

 

Todos os itens do roteiro foram avaliados como “quase perfeita concordância” (0,81 a 

1,00), exceto o item tempo, apontado como “considerável concordância” (0,75). Já os critérios 

de avaliação de conteúdo(6) foram apontados, em sua totalidade, como “quase perfeita 

concordância” – a maioria com 1,00 de concordância. O IVC geral do roteiro apresentou valor 

de 0,95 (quase perfeita concordância).  
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A versão final do roteiro se deu pela articulação dos conteúdos identificados na revisão 

e os critérios sugeridos pelos juízes, constituindo-se de oito itens: (1) definição de debriefing 

oral, (2) objetivo do debriefing e características do instrutor – uma discussão verbal, orientada 

por um único facilitador, presencial, objetivando desenvolver competências clínicas; (3) 

público-alvo – voltado a profissionais enfermeiros e estudantes de enfermagem, adaptável a 

outros profissionais de saúde; (4) objetivos de aprendizagem para o SBV, baseados na 

taxonomia de Bloom(23) e nas diretrizes da American Heart Association (AHA) para o SBV(24); 

(5) método de debriefing selecionado – método Structured and Supported Debriefing – G.A.S. 

debriefing; (6) recursos materiais para viabilizar o debriefing; (7) procedimento – passo a passo 

para planejar e executar o debriefing, disposto nas três etapas que compõem o G.A.S debriefing; 

(8) tempo e referências. O roteiro intitulou-se: Roteiro para debriefing oral orientado por um 

único facilitador no Suporte Básico de Vida. 

 

DISCUSSÃO 

Este estudo confere ineditismo em enfermagem, por apresentar um roteiro para o 

debriefing na simulação clínica de uma temática fundamental para a sobrevida das vítimas de 

parada cardiorrespiratória, o SBV, e apesar de ser direcionado para a ressuscitação 

cardiopulmonar, pode ser adaptado para outras temáticas em enfermagem e outras realidades 

profissionais. Facilitadores da simulação clínica podem se apropriar deste roteiro para planejar 

e conduzir o debriefing, alinhando-se com as melhores práticas educacionais em saúde.  

Quanto às implicações para a investigação e prática, os itens que compõem o roteiro 

garantem o planejamento e execução da técnica, baseando-se em uma análise qualitativa dos 
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resultados. Ao apropriar-se deste constructo, recomenda-se que o facilitador direcione a sua 

pratica, seguindo cada item para o sucesso do debriefing oral. 

Apesar da amostra de estudos ter se demonstrado incipiente e indicar que, mesmo que 

comumente utilizado, o debriefing oral com um instrutor precisa ser explorado, o tipo de estudo 

quase-experimental, com bom nível de evidência(12) é capaz de sustentar a confiabilidade dos 

achados. 

Identificou-se que o debriefing oral requer a presença de um facilitador adequadamente 

treinado(18,20,22). Corrobora com esta afirmação um estudo realizado em universidade na Coreia 

do Sul, em 2016, com 65 graduandos de enfermagem, que comparou o debriefing oral com um 

facilitador e o realizado por pares de alunos, para a aprendizagem do SBV, revelando que o 

debriefing oral conduzido foi mais efetivo, visto que o instrutor possuía experiência na área da 

simulação(19). 

Sugeriu-se, no presente estudo, um formato de discussão presencial, baseada em modelo 

de gerenciamento de relacionamento(20-21). Uma revisão de literatura indicou a necessidade de 

adotar-se um modelo de gerenciamento de relacionamento durante o debriefing, caracterizado 

por critérios de boa convivência entre instrutor e participantes de uma simulação, aperfeiçoando 

a relação face a face, condição capaz de melhorar os resultados da aprendizagem(25-26). 

O procedimento do debriefing oral foi considerado para elaboração do roteiro proposto. 

Os estudos que compuseram a amostra da presente revisão(18,19-22) indicaram o método G.A.S 

debriefing como o principal percurso para embasar o debriefing voltado à aprendizagem do 

SBV no adulto. 

O G.A.S debriefing, desenvolvido pelo Winter Institute for Simulation Education and 

Research, na Universidade de Pittsburgh em parceria com a AHA(24), abrange três etapas: 
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gather (G), caracterizada pela reunião das informações e tranquilização dos sentimentos dos 

participantes; analyze (A), que consiste na articulação da experiência com o referencial teórico 

para a ressuscitação cardiopulmonar, e summarize (S), que corresponde à síntese das 

informações e reflexões para a prática futura(18,19-22). 

Pesquisa realizada com 63 estudantes de enfermagem na Coreia do Sul comparou o 

debriefing oral com um instrutor com o self-debriefing, em que o aluno realiza a reflexão sem 

apoio de um facilitador, utilizando o G.A.S debriefing como um referencial para que o estudante 

pudesse conduzir a própria reflexão. A adoção deste referencial tornou essa prática possível e 

organizada, tanto para um auto-debriefing, quanto para o debriefing conduzido por instrutor(18) 

O critério tempo foi considerado um conteúdo importante, visto que é possível 

identificar na literatura reflexões que vão além da premissa de que o debriefing deve durar o 

dobro do tempo do cenário, sugerindo-se que dure até que os objetivos de aprendizagem sejam 

atendidos(1,3-5,21). 

Procedeu-se à validação de conteúdo, etapa criticamente importante, devido à 

necessidade de o constructo ser embasado em evidências confiáveis, destacar as suas 

fragilidades remanescentes e potenciais soluções(27). Em 2019, estudo voltado à construção e 

validação de um questionário para avaliar conhecimento sobre SBV, resultou em uma 

ferramenta de 20 questões, assemelhando-se ao resultado obtido na presente pesquisa, pela 

concordância “quase perfeita” identificada na avaliação dos juízes(28). 

Apesar de ser considerada um tipo de avaliação subjetiva, a validação de conteúdo 

possibilita reconhecer se o contexto apresentado em instrumentos é adequado, coerente e atende 

aos objetivos de aprendizagem(29). 
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No processo de validação de roteiros para enfermagem, seguir critérios bem definidos(6) 

caracteriza com maior exatidão se o constructo desejado possui utilidade/pertinência, 

consistência, clareza, objetividade, simplicidade, exequibilidade, atualização e precisão, o que 

auxilia certificar que o instrumento seja adequado e legítimo para a aplicabilidade na prática(30). 

O IVC total do roteiro, de “quase perfeita concordância”, pode evidenciar seu 

reconhecimento científico, visto que as sugestões dos juízes permitiram que o instrumento se 

tornasse próximo dos objetivos almejados e concedesse benefícios para o aluno, caracterizando-

se como etapa fundamental, sem a qual corre-se o risco de produzir material isento de objetivos 

educacionais efetivos(30). 

A principal limitação foi o número escasso de manuscritos que descrevem os conteúdos 

pertinentes ao debriefing proposto e de validação de instrumentos para esse fim, no contexto 

do SBV, o que dificulta a comparação com outras realidades, mas não compromete a qualidade 

da apresentação das evidências. 

 

CONCLUSÃO  

Desenvolveu-se um roteiro para planejar e executar o debriefing oral com um instrutor, 

para o processo de ensino e aprendizagem do Suporte Básico de Vida no adulto, estruturado 

por oito componentes: definição, objetivo do debriefing e características do instrutor; público-

alvo; objetivos de aprendizagem para o Suporte Básico de Vida; método de debriefing; recursos 

materiais; procedimento; tempo; e referências. 

Obteve-se um Índice de Validade de Conteúdo geral do roteiro de 0,95, considerado 

uma “quase perfeita concordância” e válido para subsidiar o debriefing oral orientado por um 

único instrutor na temática do Suporte Básico de Vida. 
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Este estudo contribui para a pesquisa, a assistência e o ensino em enfermagem, por 

apresentar um roteiro válido, que padroniza e confere qualidade à técnica de debriefing oral 

com um facilitador, e configura um guia capaz de potencializar o desenvolvimento de 

competências clínicas para a ressuscitação cardiopulmonar, além de permitir sua adaptação para 

o ensino e a aprendizagem em outras temáticas ou realidades em saúde. 
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7.3 ARTIGO INTITULADO: “DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM ROTEIRO 

DE CO-DEBRIEFING PARA O SUPORTE BÁSICO DE VIDA SIMULADO” 

 

Artigo sobre a elaboração e validação em conteúdo de um roteiro para 

planejamento e execução da técnica de discussão/reflexão adotada para o grupo 

intervenção na presente pesquisa, o co-debriefing, realizado por dois facilitadores. 

Publicado na Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro – RECOM, em 2021. 
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Desenvolvimento e validação de um roteiro de co-debriefing para o suporte básico de vida 
simulado 

 

Development and validation of a co-debriefing script for basic life support simulation 
 

Desarrollo y validación de una guia de co-debriefing para el soporte vital básico simulado 
 
 

RESUMO 

Objetivo: Desenvolver e validar um roteiro para planejar e executar o co-debriefing na 
simulação clínica do suporte básico de vida no adulto. Método:  Estudo metodológico 
realizado em duas etapas: revisão de literatura nas fontes National Library of Medicine 
National Institutes of Health (PubMed®); Scopus; Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), utilizando-se o Rayyan para a seleção, e validação por 16 experts, 
adotando-se o Índice de Validade de Conteúdo. Resultados: Identificaram-se 2694 
estudos, e cinco compuseram a amostra, descrevendo: a definição e objetivo do co-
debriefing; público alvo; objetivos de aprendizagem; recursos materiais; procedimento; 
observações e referências. Obteve-se um Índice de Validade do roteiro de 0,97. 
Conclusão:  Considerou-se o roteiro válido para planejar e executar o co-debriefing na 
simulação do suporte básico de vida, contribuindo para enfermagem por sustentar o 
co-debriefing e potencializar o desenvolvimento de competência clínica. 
Descritores: Simulação; Enfermagem; Estudo de Validação; Reanimação 
Cardiopulmonar; Educação em Enfermagem. 

 
ABSTRACT 

Objective: To develop and validate a script to plan and execute the code-debriefing in 
the clinical simulation of basic life support in adults. Method: Methodological study 
carried out in two stages: literature review in the sources National Library of Medicine 
National Institutes of Health (PubMed®); Scopus; Latin American and Caribbean Health 
Sciences Literature (LILACS) and Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), using the Rayyan for selection, and validation by 16 experts, 
adopting the Validity Index of Contents. Results: 2694 studies were identified, and five 
composed the sample, describing: the definition and objective of the co-debriefing; 
target Audience; learning goals; material resources; procedure; observations and 
references. A script Validity Index of 0.97 was obtained. Conclusion: The script was 
considered valid to plan and execute the code-debriefing in the simulation of basic life 
support, contributing to nursing by supporting the code-debriefing and enhancing the 
development of clinical competence. 
Descriptors: Simulation; Nursing; Validation Study; Cardiopulmonary resuscitation; 
Nursing Education. 

 
RESUMEN 

Objetivo: Desarrollar y validar un guión para planificar y ejecutar el debriefing de código 
en la simulación clínica de soporte vital básico en adultos. Método: Estudio 
metodológico realizado en dos etapas: revisión de literatura en fuentes National Library 
of Medicine National Institutes of Health (PubMed®); Scopus; Literatura 
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) e Índice Acumulativo de 
Literatura en Enfermería y Afines en Salud (CINAHL), utilizando el Rayyan para selección 
y validación por 16 expertos, adoptando el Índice de Validez de Contenidos. Resultados: 
Se identificaron 2694 estudios y cinco compusieron la muestra, describiendo: 
definición y objetivo del co-debriefing; Público-objetivo; metas; recursos materiales; 
procedimiento; observaciones y referencias. Se obtuvo un índice de validez de 0,97. 
Conclusión: El guión se consideró válido para planificar y ejecutar el code-debriefing en 
la simulación de soporte vital básico, contribuyendo a la enfermería apoyando el code-
debriefing y potenciando la competencia clínica. 
Descriptores: Simulación; Enfermería; Estudio de Validación; Reanimación 
Cardiopulmonar; Educación en Enfermería. 
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INTRODUÇÃO 

A simulação clínica inserida nos currículos 
de graduação em enfermagem é uma estratégia 
de ensino e aprendizagem baseada em evidências, 
capaz de imitar aspectos de uma situação clínica 
ou um ambiente e potencializar o 
desenvolvimento de competência clínica, isto é, o 
aperfeiçoamento de conhecimentos, habilidades 
e atitudes(1). 

Essa ferramenta pedagógica possui três 
etapas de importante conceituação e 
compreensão, visto a necessidade de planejá-las e 
executá-las de maneira eficaz, a saber: 
preparação, participação e debriefing(2). A etapa 
de preparação divide-se em pré-simulação e o pré-
briefing/briefing. A pré-simulação aborda a 
leitura, estudo e treinamento de habilidades, para 
os participantes de uma simulação clínica, anterior 
à realização do cenário de simulação proposto, e o 
pré-briefing/briefing caracteriza o esclarecimento 
dos objetivos de aprendizagem, ambiente, 
equipamentos, papéis desempenhados pelos 
participantes, cenário de simulação e tempo, de 
forma imediata a cena(3). 

A participação, etapa intermediária da 
simulação clínica, caracteriza-se pela execução do 
cenário pretendido e, por fim, o debriefing, 
considerado o ponto-chave e o coração do 
processo de ensino e aprendizagem na simulação 
clínica, aborda um processo de discussão/reflexão 
sobre a experiência simulada, no intuito de 
desenvolver as habilidades cognitivas 
(conhecimento), psicomotoras (habilidades 
práticas) e afetivas (atitudes) dos participantes(3). 

Acenando para a construção do 
conhecimento, de maneira ativa, afetiva e 
colaborativa, a simulação tem ocupado lugar de 
destaque, desde a formação profissional e, ao 
longo da vida profissional em enfermagem, 
principalmente, quando se é necessário 
estabelecer o processo de ensino e aprendizagem 
de temas complexos, como a ressuscitação 
cardiopulmonar e o suporte básico de vida (SBV)(4). 
O papel fundamental do debriefing, neste 
contexto, foi recentemente enfatizado pela 
American Heart Association, que recomendou, em 
suas novas diretrizes para a ressuscitação 
cardiopulmonar, a adoção do debriefing para 
profissionais de saúde, enfatizando seu aspecto de 
suporte emocional e de análise do desempenho da 
equipe, para a melhoria da educação e da 
qualidade do atendimento(4-5).    

Desta forma, o debriefing vem sendo 
recomendado, para potencializar o processo de 
ensino e aprendizagem na ressuscitação 
cardiopulmonar e no SBV, coexistindo mais de 30 
métodos e 10 técnicas de debriefing que podem 
ser utilizados para esse fim(6).  

O debriefing oral orientado por um único 
instrutor/facilitador é a técnica comumente 
adotada, para a simulação do SBV, no entanto 
acredita-se que um debriefing, realizado por mais 
de um instrutor/facilitador, denominado co-
debriefing, seja recomendado nesse âmbito por 
proporcionar benefícios, como a complementação 
de estilos de facilitação durante o debriefing e  
abrangência de diversos tipos de aprendizagem; o 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades 
e atitudes pela articulação de expertises dos 
facilitadores, monitoramento eficaz das 
expectativas, reações e dificuldades dos 
participantes, apoio entre os facilitadores na 
resolução de conflitos; aprimoramento do corpo 
docente, entre outros(7). 

O co-debriefing pode potencializar o 
processo de ensino e aprendizagem de temáticas 
complexas como o SBV, à medida que associa o 
conhecimento de mais do que um 
instrutor/facilitador e garante atenção às 
necessidades dos participantes em uma simulação 
clínica e ao cumprimento dos objetivos de 
aprendizagem para o SBV(6-7). 

Mesmo diante de seus inúmeros benefícios, 
adotar o co-debriefing na simulação do SBV pode 
ser dificultado pela ausência de um instrumento 
ou roteiro, que auxilie o seu planejamento e 
execução, guie o instrutor/facilitador durante a 
aplicação e funcione como um suporte, baseado 
em evidências científicas confiáveis(7). A falta de 
um roteiro metodologicamente bem elaborado e 
validado à aplicação dessa técnica de debriefing 
confere maior variabilidade, na maneira de 
executá-lo, o que fragiliza o processo, e isso 
configura, portanto uma lacuna científica, que 
instiga a necessidade de se explorar o tema(7), 
baseando-se na seguinte questão: Quais são os 
conteúdos necessários para desenvolver um 
roteiro de co-debriefing capaz de viabilizar o 
processo de ensino e aprendizagem por meio de 
simulação clínica sobre o suporte básico de vida no 
adulto? Diante da importância do co-debriefing, 
da sua contribuição para o ensino do SBV e 
inexistência de um padrão, para facilitar a sua 
execução, este estudo objetivou desenvolver e 
validar um roteiro para planejar e executar o co-
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debriefing na simulação clínica do suporte básico 
de vida no adulto. 
 
MÉTODO 

Estudo do tipo metodológico, referente ao 
desenvolvimento e validação de um roteiro para 
planejar e executar o co-debriefing, na simulação 
do SBV no adulto, realizado em uma Universidade 
pública do interior do Estado de São Paulo, entre 
junho e novembro de 2020. 

As etapas percorridas(8), para estabelecer o 
processo de desenvolvimento e validação desse 
constructo e os principais referenciais teórico-
metodológicos que sustentaram esse 
desenvolvimento, foram: (1) Etapa de 
procedimento teórico(8) - compilação das 
evidências científicas que embasaram a 
identificação dos conteúdos necessários para 
elaborar o roteiro, baseado no PRISMA(9), um 
checklist de 27 itens e um fluxograma de quatro 
etapas, que suportam a qualidade de estudos de 
revisão, associados às diretrizes da ressuscitação 
cardiopulmonar atualizadas em 2020(5), para 
fundamentar aspectos do  SBV; (2) Etapa empírica 
- validação de conteúdo do roteiro por experts da 
enfermagem e (3) Etapa analítica - análise dos 
resultados de validação, ambas sustentadas, 
principalmente, por referenciais teórico-
metodológicos pertinentes (8,10). 

Desta forma, a priori, para o cumprimento 
da primeira etapa – procedimento teórico, 
realizou-se uma revisão integrativa da literatura, 
em julho de 2020, cumprindo-se os passos(11): 
identificação do tema e questão norteadora; 
busca e seleção dos estudos na literatura; 
categorização; análise dos estudos selecionados e 
apresentação da revisão. A principal pretensão 
dessa revisão foi identificar os conteúdos 
necessários para elaborar um roteiro capaz de 
sustentar o planejamento e execução do co-
debriefing no SBV no adulto.  

Adotou-se, para este propósito, a estratégia 
Patient-Intervention-Comparison-Outcomes 
(PICO), visto que a Prática baseada em Evidências 
(PBE) propõe que os problemas clínicos, que 
surgem na prática assistencial, de ensino ou 
pesquisa, sejam decompostos e organizados, 
utilizando-a, o que possibilita a construção de 
questões de pesquisa de naturezas diversas, de 
forma adequada, maximiza a recuperação de 
evidências nas bases de dados, com foco no 
escopo da pesquisa e evita a realização de buscas 
desnecessárias(12). 

Desta maneira, o acrônimo P (população) 
foi representado, no presente estudo, por 
estudantes e profissionais de enfermagem, o 
acrônimo I (intervenção) abrangeu a síntese das 
evidências sobre os conteúdos necessários para 
elaborar um roteiro para o co-debriefing e o 
acrônimo O (desfecho) foi delineado pelo 
desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem por meio da simulação clínica. Não 
foi necessária a adoção do acrônimo C, 
determinado pela comparação de uma 
intervenção padrão e uma nova intervenção. A 
pergunta de pesquisa configurou-se em: Quais as 
evidências científicas disponíveis na literatura 
sobre a técnica de co-debriefing para o processo 
de ensino e aprendizagem de estudantes e 
profissionais de enfermagem por meio da 
simulação clínica? 

Realizou-se a busca nas seguintes fontes de 
informação: PubMed®, Scopus, Cumulative Index 
to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS).  

No PubMed® e no Scopus, determinaram-se 
descritores controlados, na língua inglesa, 
identificados no Medical Subjects Headings 
(MeSH): “Students, Nursing”; Nurses; “Simulation 
Training”; Learning e as palavras-chave: 
Debriefing; “Co-debriefing” e “Co-facilitation”. 
Realizou-se a seguinte estratégia: ((Students, 
Nursing” [MeSH Terms]) AND (Nurses [MeSH 
Terms]) AND (“Simulation Training” [MeSH 
Terms]) AND (Debriefing OR Co-debriefing "[All 
Fields] OR Co-facilitation "[All Fields]) AND 
(Learning [MeSH Terms])). 

Na CINAHL, os descritores controlados 
foram identificados em Títulos, na língua inglesa, 
espanhol e português: “Students, Nursing”; 
Nurses; Simulations; Learning e as palavras-chave: 
Debriefing; “Co-debriefing” e “Co-facilitation”. 
Procedeu-se à estratégia: SU((Students, Nursing” 
AND Nurses AND Simulations AND Debriefing OR 
Co-debriefing OR Co-facilitation AND Learning)). 

Na LILACS, os descritores controlados 
estavam presentes no Descritores de Ciências da 
Saúde (Decs), em inglês, português e espanhol: 
“Students, Nursing”; Nurses; “Simulation Training” 
e Learning e as palavras-chave: Debriefing, Co-
debriefing e Co-facilitação.  

Realizou-se a seguinte estratégia em 
português: MH((Estudantes de Enfermagem) AND 
(Enfermeira e Enfermeiro) AND (Treinamento por 
Simulação) AND (Debriefing OR Co-debriefing OR 
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Co-facilitation) AND (Learning)). Em espanhol: 
MH((Estudiantes de enfermería) AND (Enfermeras 
y Enfermeros) AND  (Entrenamiento Simulado) 
AND (Debriefing OR Co-debriefing OR Co-
facilitación) AND (Aprendizaje)). Em inglês: 
MH((Students, Nursing”) AND (Nurses) AND 
(Simulation Training) AND (Debriefing OR Co-
debriefing OR Co-facilitação) AND (Learning)). 
Justifica-se que as palavras-chave Debriefing; Co-
debriefing; Co-facilitation foram adotadas, com a 
intenção de alinhar a estratégia de busca 
especificamente para o objeto de estudo 
pretendido – o co-debriefing.  

Incluíram-se estudos primários, que 
responderam à questão norteadora, sem 
delimitação de recorte temporal e idioma, 
publicados em periódicos científicos e disponíveis 
eletronicamente. Consideraram-se, também, 
estudos descritivos que abordaram a opinião de 
especialistas sobre a técnica de co-debriefing, pela 
incipiência de publicações sobre a temática. 
Revisões da literatura, estudos de caso, 
dissertações, teses, monografias e resumos 
publicados em anais de eventos foram excluídos. 

Após realizar a busca, selecionaram-se os 
artigos, por meio de três etapas: a primeira de 
seleção abordou a avaliação de títulos e resumos 
dos estudos identificados, por dois profissionais, 
experientes no âmbito da simulação clínica em 
ressuscitação cardiopulmonar no adulto, com o 
apoio de um programa de revisão gratuito da web 
de versão única, chamado Rayyan Qatar 
Computing Research Institute (Rayyan QCRI)(13), 

encontrado no link: https://rayyan.qcri.org, que 
proporciona a seleção de estudos de forma 
organizada e rápida e permite exportar os artigos 
de uma base de dados para o programa, com o 
cegamento do pesquisador auxiliar, garantindo a 
confiabilidade e precisão metodológica do 
processo(13). 

Na segunda etapa de seleção, 17 estudos 
apontaram divergência entre os pesquisadores, 
entregues a um terceiro, responsável por tomar a 
decisão de inclusão ou exclusão. Na terceira etapa 
de seleção, realizou-se a leitura na íntegra dos 
estudos selecionados, definindo-se a amostra 
final. Ressalta-se que pela escassez de 
manuscritos identificados sobre o tema, realizou-
se uma análise das referências dos artigos 
incluídos, no entanto esse procedimento não 
resultou em novos acréscimos para a amostra 
final.  

Para extrair as informações dos estudos, 
utilizou-se um instrumento validado(14), 
considerando para a presente pesquisa os 
seguintes critérios: identificação do artigo com 
título, autores, nível de evidência, país de origem, 
idioma, ano da publicação, objetivos, 
delineamento metodológico e resultados. Por fim, 
classificou-se o nível de evidência dos estudos(15) e 
a sua seleção foi demonstrada, conforme 
recomendação Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA)(9). 

Em seguida, estruturou-se um roteiro, para 
a simulação do SBV no adulto e procedeu-se à 
etapa de procedimento empírico(8), em setembro 
de 2020, para a validação desse constructo. 
Inicialmente, por meio da Plataforma Lattes, 
descreveu-se a estratégia para a busca dos juízes - 
no item modo de busca: busca por assunto 
selecionou-se: simulação em enfermagem; no 
item bases, especificaram-se: doutores; no item 
formação acadêmica/titulação: Doutorado; no 
item atuação profissional, descreveram-se: 
grande área, Ciências da Saúde e enfermagem 
como área. 

Consideraram-se os seguintes critérios(16) 

para a escolha dos juízes: 4 pontos para a titulação 
de Doutor com tese na área de interesse do 
estudo; 3 pontos para a titulação de Doutor; 3 
pontos para a titulação de Mestre com dissertação 
na área de interesse do estudo; 2 pontos para a 
titulação de Mestre; 2 pontos para a publicação de 
artigo em periódico de referência na área de 
interesse do estudo; 2 pontos para a experiência 
profissional de, no mínimo, 2 anos na área de 
interesse. Determinou-se o valor mínimo de 5 
pontos para seleção dos juízes para a validação de 
conteúdo do roteiro(16). 

Um total de 29 juízes foram identificados, 
dentre os quais 20 obtiveram maior pontuação (10 
pontos), selecionados para o contato pela 
pesquisadora, por e-mail, identificados em seus 
currículos, nas instituições nas quais trabalhavam 
e em artigos publicados. Para a compreensão da 
proposta de validação, enviou-se uma descrição 
da pesquisa, os objetivos pretendidos e o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 
os juízes selecionados. Dos 20 juízes que 
obtiveram maior pontuação curricular, 
enquadrando-se nos critérios estabelecidos(16), o 
total de 16 juízes aceitaram participar do processo 
de validação, para os quais foi enviado um 
instrumento, em outubro de 2020, baseado em 
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uma escala Likert e elaborado por meio do de uma 
ferramenta eletrônica gratuita denominada 
Google Forms.  

O instrumento para a coleta foi composto 
por três partes: (A) caracterização dos juízes; (B) 
conteúdo do roteiro, (C) critérios gerais de 
avaliação de conteúdo(8), que abordou: critério 
comportamental (o instrumento é aplicável, com 
instruções claras e exequíveis); objetividade (as 
recomendações permitem que se alcance o 
objetivo desejado); simplicidade (os itens 
expressam uma única ideia e permitem 
compreensão adequada); clareza (o conteúdo é 
explicitado de forma clara e inequívoca); 
relevância (o instrumento é relevante e atende à 
finalidade proposta); precisão (cada item do 
instrumento é distinto dos demais; eles não se 
confundem); variedade (a linguagem é adequada 
e permite interatividade do conteúdo); 
modalidade (o vocabulário é adequado, sem gerar 
ambiguidades); tipicidade (o vocabulário é 
condizente com a temática, com conceitos 
adequados); credibilidade (a formulação do 
instrumento contribui com uma atitude favorável 
de utilização e compreensão do conteúdo); 
amplitude (o conteúdo é atual e consistente, com 
profundidade suficiente para a compreensão do 
tema); equilíbrio (a sequência proposta 
apresenta-se de forma equilibrada e coerente).  

As opções para a avaliação configuravam-se 
em: concordo fortemente (4), concordo (3), não 
sei (0), discordo (2) e discordo fortemente (1), com 
espaço aberto para “comentários e sugestões”. Os 
juízes tiveram 30 dias para retornarem suas 
avaliações. 

Cumpriu-se, por fim, a etapa de 
procedimentos analíticos(8), em novembro de 
2020, organizando-se, primeiramente, os achados 
referentes à validação dos juízes, em uma planilha 
no programa Microsoft Excel 2010, com dupla 
digitação por dois pesquisadores. A análise quanto 
à caracterização dos juízes deu-se por meio de 
estatística descritiva, frequência, percentagem e 
média, realizada com o apoio do programa 
Statistical PacKage for the Social Sciences (SPSS), 
versão 22 para Windows. 

Para a avaliação de concordância 
interavaliadores, considerou-se uma escala do 
tipo Likert, com pontuação de 1 a 4 para 
caracterizar a relevância/representatividade das 
respostas dos juízes, caracterizadas por: 1- item 
não relevante ou não representativo, equivalente 
a discordo fortemente; 2- item necessita de 

grande revisão para ser representativo, 
equivalente a discordo; 3- item necessita de 
pequena revisão para ser representativo, 
equivalente a concordo e 4- item relevante ou 
representativo, equivalente a concordo 
fortemente(17). A resposta “não sei” não foi 
pontuada, visto que o juiz não possuía uma 
opinião concreta e objetiva sobre determinado 
critério (não concordava e não discordava), e os 
itens pontuados como 1 ou 2 foram revisados. 

Foram utilizados como medida o Índice de 
Validade de Conteúdo por item (IVC) e o Índice de 
Validade de Conteúdo total do roteiro(10). Para o 
cálculo do IVC por item, as respostas foram 
somadas e avaliadas pelos juízes como valor 3 ou 
4 e realizou-se a seguinte fórmula: IVC por item= 
número de respostas 3 ou 4/número total de 
respostas/juízes. 

Já, para se obter o IVC total do roteiro, 
utilizou-se o cálculo(10): IVC total: somatória dos 
IVCs/número total de itens que compõem o 
roteiro, isto é: somou-se o valor de IVC de item do 
roteiro e dividiu-se o resultado pelo número total 
de itens que o compuseram. 

O valor do IVC total do roteiro foi 
interpretado da seguinte forma(17): resultado 
<0,00- pobre concordância; de 0,00 a 0,20- leve 
concordância; de 0,21 a 0,40- aceitável 
concordância; de 0,41 a 0,60- moderada 
concordância; de 0,61 a 0,80- considerável 
concordância e de 0,81 a 1,00- quase perfeita 
concordância. Definiu-se, para a presente 
pesquisa, um IVC total igual ou maior que 0,80 
para indicar o conteúdo desse constructo 
válido(17). 

Realizaram-se duas rodadas da técnica 
Delphi, caracterizada pela análise de um 
instrumento pelo grupo respondente e de sua 
concordância(18) Apesar de a primeira rodada ter 
obtido um IVC total do roteiro acima do 
estabelecido, para considerar seu conteúdo 
válido, a segunda rodada priorizou a devolutiva 
necessária das sugestões realizadas pelos juízes. A 
pesquisa foi conduzida, de acordo com os padrões 
éticos exigidos pelas resoluções 466/2012, 
510/2016 e 580/2018, do Ministério da Saúde e 
apresenta o número do protocolo de aprovação 
3.826.306 de 6 de fevereiro de 2020. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A priori, demonstrou-se a seleção dos 
estudos científicos incluídos na amostra da 
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presente pesquisa, como se visualiza na Figura 1, 
a seguir. 

 
Figura 1 - Fluxograma do processo de identificação, seleção e inclusão dos estudos, elaborado a partir da recomendação Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)(9). Ribeirão Preto (SP), Brasil, 2020 

 
*CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; LILACS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde. 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 
Os estudos científicos sintetizados, por 

meio da revisão integrativa de literatura, 
compuseram uma amostra de cinco artigos(7,19-22) 

que datam, a partir de 2015, ano de publicação 
dos primeiros estudos que exploraram o co-
debriefing e seus conteúdos(7,22); seguido pelo 
anos de 2016(20); 2018(19) e 2019(2). 

A maioria dos manuscritos selecionados 
apresentaram nível de evidência 6(15), 
caracterizados por estudos descritivos sobre o co-

debriefing, baseados na expertise de 
especialistas(7,20-22). Apenas um estudo quase-
experimental(19) comparou a eficácia do co-
debriefing com outros tipos de técnicas de 
debriefing.  

Foi possível identificar cinco principais 
conteúdos pertinentes para o planejamento e 
execução do co-debriefing, evidenciados na 
Quadro 1.  

 
Quadro 1 – Conteúdos identificados, por meio de revisão integrativa de literatura, necessários para o planejamento e execução do 

co-debriefing. Ribeirão Preto, 2020 

Conteúdos Descrição dos conteúdos 

Definição Debriefing realizado por mais de um facilitador da mesma ou de diferentes origens profissionais ou 
especialidades, para rever um evento real ou simulado, em que os participantes analisam suas ações para 
melhorar ou manter o desempenho no futuro(7) 

  

Definição Debriefing realizado por mais de um facilitador da mesma ou de diferentes origens profissionais ou 
especialidades, para rever um evento real ou simulado, em que os participantes analisam suas ações para 
melhorar ou manter o desempenho no futuro(7) 

(Continua) 

  

249



 N a s c i m e n t o  J S G ,  P i r e s  F C ,  R e g i n o  D S G ,  e t  a l .  | 7 
 
 

 
Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro/RECOM - 2021; 11/4085 

www.ufsj.edu.br/recom 

Quadro 1 – Conteúdos identificados, por meio de revisão integrativa de literatura, necessários para o planejamento e execução do 
co-debriefing. Ribeirão Preto, 2020 

Conteúdos Descrição dos conteúdos 

Objetivos Proporcionar que os facilitadores trabalhem juntos e em colaboração para gerenciar a discussão de forma 
fluida(21) 
Promover aprendizagem mais eficaz pela união de diferentes perspectivas profissionais(19,22) 

Maximizar a qualidade do debriefing, integrando um educador especialista em simulação com um especialista 
em conteúdo(7,20-21) 

Tipos de co-
debriefing  

Abordagem "seguir o líder": identifica um facilitador como o líder, que é responsável por guiar a discussão, 
priorizar tópicos e gerenciar o tempo para cada tópico(7) 

O facilitador "associado" pode ajudar o facilitador principal a manter o foco, controlar o tempo, ou preencher 
lacunas(21) 
A abordagem "dividir e conquistar": descreve um processo em que os facilitadores decidem, antes da 
simulação ou debriefing, quais tópicos eles abordarão, a ordem em a abordagem ocorrerá e quem liderará a 
discussão de cada tópico(7) 
A abordagem “pingue-pongue”: facilitador e cofacilitador dividem o debriefing, realizando os 
questionamentos e reflexões, um após o outro, independentemente de sua expertise(7) 

Estrutura  (1) Pré-debriefing (antes que o debriefing ocorra); (2) debriefing; e (3) pós-debriefing (após o debriefing 
ocorrer)(7) 

Procedimento  Pré-debriefing: antes que o debriefing ocorra, estratégias podem ser usadas para evitar problemas no 
codebriefing: 
- Os facilitadores devem se reunir para se familiarizarem com os objetivos de aprendizagem(7,19) 
- Estabelecer as “regras de engajamento”, incluindo o esclarecimento dos papéis dos facilitadores e 
responsabilidades, como, por exemplo, como lidar com interrupções e transições, determinar limites de 
tempo para o cenário e debriefing e discutir quais métodos de debriefing e técnicas serão utilizados(7,21) 
- Rever brevemente áreas de especialização e discutir como sua expertise será aplicada durante a sessão(7) 
Durante o debriefing: 
- Estabelecer e manter um ambiente de aprendizado participativo 
- Manter “confidencialidade” em relação ao desempenho dos participantes durante debriefing(7, 20-22) 
- Posicionar-se de frente um para o outro, durante o debriefing, para serem capazes de observar 
coletivamente a linguagem corporal e expressões faciais de todos os estudantes e fazer contato visual 
claro(7,19-22) 
- Promover a comunicação transparente entre facilitadores(21) 
- “Checagem de pulso" é a estratégia usada por um facilitador quando está preocupado que a mensagem 
passada pelo seu cofacilitador não é clara(7,19-20) 
- Evitar a mudança de objetivos e a interrupção da corrente de pensamento ou comentário do outro 
facilitador(7) 
- Evitar o estilo de “palestra” ou falar de forma direcionada a participantes de uma profissão específica(7, 19-20) 

- Solicitar verbalmente permissão para interromper(7) 
- Perguntar e ouvir o ponto de vista do outro instrutor(21-22) 
- Evitar culpar participantes por suas ações ou usar tom de voz crítico ou acusatório(7) 
Após o debriefing 
- Reunir-se brevemente para discutir questões que surgiram durante o debriefing, para evitar 
desentendimento futuro e englobar as regras de engajamento para codebriefing(7,19-22) 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 
 

Quanto à validação de conteúdo do roteiro, 
dos 16 (100%) juízes enfermeiros, a maioria era do 
sexo feminino (68,8%), com idade média de 39 
anos e tempo de experiência profissional em 
enfermagem de, em média, 17 anos. A maioria 
(14-87,5%) era doutores e docentes no Ensino 
Superior, e um total de 15 juízes (93,8%) possuíam 
treinamento em simulação, artigos publicados 
nesta temática e participação em eventos sobre 
simulação.  

Todos os juízes (16-100,0%) planejaram e 
desenvolveram simulações clínicas como 
estratégia de ensino e aprendizagem em 
enfermagem e dominavam a temática da 
ressuscitação cardiopulmonar com SBV.  A 
concordância interavaliadores considerou os 
conteúdos que compuseram o roteiro e os 12 
critérios para validação de conteúdo(8), como 
apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Distribuição das respostas dos juízes (16), Índice de Validade de Conteúdo por item e Índice de Validade de Conteúdo 
total do roteiro sobre o co-debriefing na simulação clínica no suporte básico de vida. Ribeirão Preto, SP, 2020 

Itens para avaliação Relevância da resposta (de 0 a 4) Respostas 
válidas 
(3 e 4) 
N(%) 

*IVC 
(%) 

 
0 N(%) 1 N(%) 2 N(%) 3 N(%) 4 N(%) 

  

Conteúdos        

Título     1(6,2) 2(12,5) 13(81,2) 15(93,7) 0,93 

Definição    2(12,5) 14(87,5) 16(100) 1,00 

Objetivo   1(6,2) 3(18,75) 12(75) 15(93,7) 0,93 

Método de co-debriefing     4(25) 12(75) 16(100) 1,00 

Recursos materiais     5(31,2) 11(68,7) 16(100) 1,00 

Procedimento   1(6,2) 6(37,5) 9(56,2) 15(93,7) 0,93 

Tempo 1(6,2)  1(6,2) 4(25) 10(62,5) 14(87,5) 0,87 

Referências   1(6,2) 1(6,2) 14(87,5) 15(93,7) 0,93 

Critérios para validação        

O roteiro é aplicável, com instruções 
claras 

   4(25) 12(75) 16(100) 1,00 

O roteiro permite que se alcance o 
objetivo  

   4(25) 12(75) 16(100) 1,00 

Os itens expressam uma única ideia    4(25) 12(75) 16(100) 1,00 

O conteúdo é explicitado de forma 
clara 

   4(25) 12(75) 16(100) 1,00 

O roteiro é relevante e atende à 
finalidade  

   3(18,75) 13(81,2) 16(100) 1,00 

Cada item do roteiro é distinto dos 
demais 

1(6,2)   4(25) 11(68,7) 15(93,7) 0,93 

A linguagem é adequada 1(6,2)   4(25) 11(68,7) 15(93,7) 0,93 

O vocabulário é adequado   1(6,2) 4(25) 11(68,7) 15(93,7) 0,93 

O vocabulário é condizente com a 
temática 

   5(31,2) 11(68,7) 16(100) 1,00 

A formulação contribui à 
compreensão 

   3(18,75) 13(81,2) 16(100) 1,00 

O conteúdo é atual e consistente    5(31,2) 11(68,7) 16(100) 1,00 
A sequência é equilibrada e coerente    4(25) 12(75) 16(100) 1,00 

*IVC total       0.97 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
*IVC: Índice de Validade de Conteúdo 

 
A maioria dos conteúdos que compuseram 

o roteiro e critérios de avaliação obtiveram um IVC 
por item igual ou maior que 0,90, considerada 
uma concordância quase perfeita. Os itens 
avaliados como discordo foram revisados.  

O IVC total do roteiro apresentou valor de 
0,97 - quase perfeita concordância, considerado, 
portanto, como um constructo válido em seu 
conteúdo, para subsidiar o planejamento e a 
execução do co-debriefing, na simulação clínica do 
SBV no adulto.  

Em geral, as sugestões e os apontamentos 
realizados pelos juízes foram analisados, visando 
ao aperfeiçoamento do instrumento, 
principalmente, quanto: à adequação do título, 
tempo e procedimentos.  A versão final do roteiro 
validado (Anexo A) constituiu-se de sete itens, a 
saber: (1) definição e objetivo: definiu-se no 

roteiro o co-debriefing e seus objetivos; (2) 
público-alvo: definiu-se o público-alvo em que o 
roteiro poderá ser aplicado; (3) objetivos de 
aprendizagem para o SBV: descreveram-se os 
objetivos de aprendizagem que são possíveis de 
serem atingidos por meio da aplicação do co-
debriefing; (4) recursos materiais/instrumentos 
necessários: apontaram-se todos os materiais 
utilizados para estabelecer essa técnica; (5) 
procedimento: definiu-se minuciosamente um 
passo a passo, bem estabelecido para a condução 
do co-debriefing por instrutores/facilitadores; (6) 
observações: descreveram-se pontos de reflexão 
e organização importantes para planejar e 
executar o co-debriefing; (7) referências. O roteiro 
foi intitulado: Roteiro para o co-debriefing na 
simulação clínica do suporte básico de vida 
(ANEXO A). 
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Para que o processo de ensino e 
aprendizagem do suporte básico de vida seja 
concretizado com eficiência, faz-se necessário 
adotar-se estratégias que motivem o estudante e 
o profissional a serem sujeitos ativos do seu 
aprendizado(1-4), fator que estimula a adoção da 
simulação clínica como estratégia pedagógica e do 
debriefing, como mecanismos que potencializam 
o desenvolvimento de competência clínica neste 
âmbito(1). 

O roteiro proposto apresenta como maior 
potencialidade e benefício a articulação da 
simulação clínica, como estratégia pedagógica 
inovadora, para o processo de ensino e 
aprendizagem em enfermagem,  com a temática 
do suporte básico de vida no adulto e, ainda, 
confere ineditismo a ciência em enfermagem por 
estabelecer um padrão baseado em evidências 
científicas fidedignas, para a condução do co-
debriefing no SBV, de maneira que possa ser 
adaptado, também, para outros temas e outras 
realidades em saúde, o que torna esse 
instrumento versátil, útil e de fácil manipulação. 

Notou-se que a maioria dos artigos que 
compuseram a amostra selecionada 
apresentaram baixo nível de evidência, 
caracterizados por estudos descritivos, que 
valorizam a opinião de experts na área, e isso se 
justifica, possivelmente, pela atualidade da 
temática, visto que os primeiros estudos deram-se 
em 2015(7,22) e propuseram, primeiramente, a 
sustentação de um referencial teórico pertinente 
ao co-debriefing, para a estruturação de um corpo 
de conhecimento capaz de embasar futuros 
estudos observacionais e experimentais(7,22). 

 Mesmo que os conteúdos que 
compuseram o roteiro tenham sido extraídos, na 
maioria, de manuscritos de nível de evidência 6, 
do tipo descritivos, foram considerados 
consistentes e suficientes para desenvolver esse 
constructo, no entanto enfatiza-se, ainda, a 
importância de elaborarem-se pesquisas, 
metodologicamente bem delineadas sobre o co-
debriefing e sua adoção no processo de ensino e 
aprendizagem do SBV, que sustentem melhor 
nível de evidencia dos achados sobre a temática.  

Destacou-se como um conteúdo necessário 
ao roteiro a definição do termo co-debriefing, 
visto a necessidade de esclarecê-lo e distingui-lo 
da técnica de peer-debriefing. O peer-debriefing 
caracteriza-se por uma sessão de discussão 
realizada, após o cenário simulado, conduzida 
entre pares de alunos ou participantes de uma 

simulação clínica, sem a instrução de um 
facilitador e, muitas vezes, essa técnica é 
denominada como co-debriefing, de forma 
errônea, o que enfatiza a importância do roteiro 
proposto tornar evidente a proposta do co-
debriefing(7,19,22). 

Já, o objetivo do ensino e aprendizagem do 
SBV, por meio do co-debriefing, é obter-se uma 
aprendizagem efetiva, por meio de um trabalho 
em conjunto de dois profissionais, com diferentes 
expertises, que se alinham e se complementam, 
para fomentar a discussão e conferir qualidade ao 
debriefing realizado(7). 

Identificaram-se três tipos de co-debriefing: 
seguir o líder; dividir e conquistar e pingue-
pongue(7). A principal diferença entre eles está na 
forma pela qual o instrutor/facilitador conduz a 
sessão de co-debriefing. No co-debriefing do tipo 
seguir o líder, há um facilitador principal, e o co-
facilitador auxilia nas atividades que foram 
direcionadas a ele. Na abordagem dividir e 
conquistar, inexiste o facilitador líder e há divisão 
total das atividades, que proporcionam a reflexão 
durante o co-debriefing, aproveitando da 
expertise de cada facilitador e, na abordagem do 
tipo pingue-pongue, os facilitadores conduzem a 
reflexão um após o outro, independentemente de 
suas expertise sobre a temática, e, desta forma, 
mais importante que o tipo de co-debriefing que 
será executado, é o alinhamento entre os 
facilitadores para a qualidade da discussão e 
seguimento correto da técnica(7). 

Pelo fato do co-debriefing abordar mais que 
um facilitador, a sua estrutura e o procedimento à 
execução são considerados fases de que outros 
tipos de debriefing não se apropriam(7,21-22). O co-
debriefing enfatiza uma fase de pré-debriefing, 
não especificada por nenhum outro tipo de 
técnica de debriefing, que visa alinhar e planejar o 
debriefing que será executado entre os 
facilitadores e, após a sua execução, prioriza-se o 
pós-debriefing, para a reflexão dos próprios 
facilitadores sobre as potencialidades e 
fragilidades daquilo que promoveram e melhoria 
futura(7).  

O índice de Validade de Conteúdo por 
critério e o Índice de Validade de Conteúdo total 
do roteiro foram utilizados como medidas para a 
análise da sua validade e, apesar da validade de 
conteúdo ser considerada uma avaliação 
subjetiva, feita com o objetivo de determinar se a 
escolha dos itens que compõem o instrumento é 
adequada, caracteriza-se como uma etapa 
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importante quando se propõe desenvolver um 
novo instrumento(8,10,23). 

Os estudos de validação sobre simulação 
clínica, geralmente, envolvem o desenvolvimento 
de questionário pré e pós-teste(23) ou cenários de 
simulação(24), sendo que roteiros para a condução 
do debriefing são ainda pouco explorados(7).  

Um estudo de validação de um cenário de 
simulação clínica, para o manejo da hemorragia 
pós-parto, realizado em 2016, assemelhou-se aos 
resultados de validação da presente pesquisa, ao 
alcançar um IVC total estudo de 0,95, capaz de 
considerá-lo válido em seu conteúdo para a 
capacitação dos alunos de enfermagem(24). 

Corrobora também com esse mecanismo de 
validação de conteúdo, pesquisa realizada, em 
2019, para validar um checklist de avaliação da 
capacitação com simulação clínica do 
atendimento ao paciente séptico, que apresentou 
um IVC maior que 0,80, apontando o checklist 
válido em seu conteúdo e útil para a capacitação 
de profissionais da saúde no atendimento ao 
paciente séptico, por meio de simulação clínica(25). 

Quanto ao ensino do SBV no adulto, 
viabilizado por meio da simulação clínica e do 
debriefing, estudo realizado, em 2019, elaborou e 
validou um questionário sobre o conhecimento do 
SBV, obtendo-se um constructo válido, composto 
por 20 questões de múltipla escolha, com 
concordância interavaliadores “quase perfeita”, o 
que corrobora com a validação de conteúdo 
apresentada na presente pesquisa(23). 

Refletir sobre uma experiência de ensino do 
SBV, por meio de uma técnica de debriefing, pode 
parecer natural e esperado, no que diz respeito a 
um processo pedagógico baseado em simulação 
clínica, no entanto a ausência de um roteiro que 
facilite o planejamento e a condução dessa 
discussão pode resultar em uma forma não 
sistematizada ou até ineficiente de aprendizagem, 
o que implica diretamente a necessidade de 
produzirem-se constructos válidos e fidedignos 
para esse fim(7,23-25). 
 
CONCLUSÃO  

Os conteúdos utilizados, para se 
desenvolver um roteiro para planejar e executar o 
co-debriefing, na simulação clínica do suporte 
básico de vida no adulto foram a definição e 
objetivo do co-debriefing; público- alvo; objetivos 
de aprendizagem para o SBV; recursos 
materiais/instrumentos necessários; 
procedimento; observações; referências. 

Considerou-se o roteiro válido em seu 
conteúdo por apresentar um Índice de Validade de 
Conteúdo total de 0,97, caracterizado como quase 
perfeita concordância, que pondera o constructo 
adequado e pertinente para o processo de ensino 
e aprendizagem do Suporte Básico de Vida no 
adulto na simulação clínica. 

Esta pesquisa obteve como principais 
limitações, a priori, a identificação de uma 
amostra reduzida de estudos que expõe os 
conteúdos necessários, para planejar e executar o 
co-debriefing e, principalmente, a necessidade de 
desenvolverem-se pesquisas de intervenção para 
alcançar níveis de evidência mais consistentes 
quanto a essa temática. 

Este instrumento contribui com a pesquisa, 
ensino e assistência, tanto na enfermagem quanto 
para outras áreas profissionais em saúde, por 
estabelecer um padrão confiável para condução 
do co-debriefing, que potencializa o 
desenvolvimento de competência clínica e 
confere qualidade e segurança ao processo de 
ensino e aprendizagem. 
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ANEXO A - Roteiro para o co-debriefing na simulação clínica do Suporte Básico de Vida 

ELEMENTOS DESCRIÇÃO TEMPO 

Definição e objetivo O codebriefing é uma técnica de discussão/reflexão realizada por mais de um 
facilitador, que associa as perspectivas e saberes de profissionais diferentes, 
idealmente, de um educador e de um profissional de saúde atuante da temática 
proposta. Existem três tipos de codebriefing: A abordagem "seguir o líder", em que há 
um facilitador principal, que guia a discussão e um facilitador associado, que mantém 
o foco, controla o tempo e preenche lacunas. A abordagem "dividir e conquistar", em 
que os facilitadores decidem antes do debriefing quais tópicos eles abordarão, a ordem 
e quem liderará a discussão e a abordagem “pingue-pongue”, em que facilitador e 
cofacilitador dividem o debriefing, realizando os questionamentos, alternadamente, 
independentemente de sua expertise. Objetiva-se desenvolver competências clínicas 
para o Suporte Básico de Vida (SBV) no adulto. 

O co-debriefing 
deve ter 
duração 
compatível 
com o alcance 
dos objetivos 
educacionais 
pretendidos.  

Público alvo Profissionais enfermeiros e estudantes de graduação em enfermagem, de preferência, 
que já tenham tido contato com o ambiente hospitalar, durante as práticas 
estabelecidas pela universidade e com a disciplina de bases técnicas. 

 

Objetivos de 
aprendizagem para 
o SBV 

Para desenvolver as habilidades cognitivas (conhecimento) e habilidades psicomotoras 
(prática): 
-Conhecer e compreender a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar; 
-Analisar a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar articulando-a com a experiência 
realizada no cenário simulado do SBV; 
-Conhecer, compreender e sintetizar a importância da Vigilância e Prevenção, como 
primeiro elo da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar; 
-Analisar e avaliar a importância do reconhecimento imediato da parada 
cardiorrespiratória (PCR) e acionamento do Serviço Médico de Emergência; 
-Conhecer, compreender, sintetizar, analisar e avaliar as características da 
Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade com SBV: a frequência ideal da 
compressão torácica externa (CTE); profundidade da CTE; permissão do retorno do 
tórax após a compressão;  minimizar as interrupções entre as compressões; 
posicionamento ideal das mãos durante a compressão; evitar ventilação excessiva; 
relação compressão-ventilação sem via aérea avançada, utilização do Desfibrilador 
Externo Automático (DEA). 
Para desenvolver as habilidades afetivas (atitudes): 
-Ter disposição e atenção para aprender;  
-Participar ativamente e com satisfação;  
-Estabelecer compromisso com o aprendizado; 
-Dar valor a cada situação aprendida e contextualizá-la;  
-Transferir o aprendizado experiencial para a prática real. 

 

Recursos 
necessários 

Cadeiras; Folha de sulfite para anotações; Caneta; Prancheta.  

Procedimento Esse roteiro adota o método G.A.S debriefing (Structured and supported debriefing) 
para guiar a reflexão e a técnica de codebriefing “dividir e conquistar”, permeada por 
três fases distintas: pré-debriefing; debriefing e o pós-debriefing.  
O pré-debriefing ocorre antes da realização do cenário proposto, o debriefing, após o 
cenário, e a etapa de pós-debriefing, ao término da reflexão, como descrito a seguir: 
1º Pré-debriefing:  
- Realizar reunião (cofacilitadores) para se familiarizarem com os objetivos de 
aprendizagem; 
- Desenvolver uma compreensão compartilhada de como o debriefing será 
compartilhado de acordo com as fases do G.A.S debriefing: 
Responsável pela etapa “G”: __________________________________________ 
Responsável pela etapa “A”:___________________________________________ 
Responsável pela etapa: “S”: __________________________________________ 
- Estabelecer as regras de engajamento (interrupções e transições): Sinal para transição 
de etapa: __________________________________________________ 
Sinal para interrupção do cofacilitador:__________________________________ 
Determinando limites de tempo para o cenário e etapas do codebriefing 
- Rever brevemente áreas de especialização e discutir como a sua expertise será 
aplicada durante a sessão; 
- Rever como se desenvolverá a cena do caso de simulação; 
- Rever equipamentos, suprimentos, papéis dos atores durante a cena; 
- Discutir como gerenciar desentendimentos; 
- Determinar quem vai manter o tempo; 

“continua na página seguinte” 

O co-debriefing 
deve ter 
duração 
compatível 
com o alcance 
dos objetivos 
educacionais 
pretendidos. 
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ELEMENTOS DESCRIÇÃO TEMPO 

- Posicionamento físico (onde e como sentaremos?); 
- Definir comunicação não verbal e linguagem corporal. 
2°Cenário 
Após realizar a cena, os participantes devem ser conduzidos para um ambiente 
destinado ao debriefing, dispostos em cadeiras em um semicírculo; 
3º Etapa do G.A.S “G” – Gather-  
Responsável: ______________________________________________________ 
(Etapa de Reunião das informações e sentimentos, também chamada de “Reação”); 
Objetivo: Ouvir os participantes e entender o que eles pensam e como se sentem sobre 
a sessão simulada; 
Que deve ser feito? Uso de comunicação não verbal: os facilitadores devem posicionar-
se em frente um ao outro, durante o debriefing, para serem capazes de observar 
coletivamente a linguagem corporal e expressões faciais de todos dos alunos e 
cofacilitadores;  
Expressar o “princípio básico” para a tranquilidade dos participantes: _ “Acreditamos 
que todos os participantes são capazes e se importam em fazer bem o seu trabalho e 
querem melhorar”. Solicitar a narrativa da equipe sobre a vivência. 
Questões realizadas: Como vocês se sentem? Vocês podem nos dizer o que aconteceu 
quando...? Que vocês podem adicionar? 
Pré-visualização (descreve a verbalização deliberada por um facilitador da intenção de 
transições de um tópico para o próximo; 
4º Etapa: “A” – Analyze   
Responsável_______________________________________________________ 
(Etapa para análise das informações e articulação com o referencial teórico que 
embasou a cena, também chamada de “Compreensão”) 
Objetivo: Facilitar a reflexão e a análise dos participantes quanto a suas ações; 
Que deve ser feito? Solicitar instrução da equipe sobre a vivencia, relatório verbal das 
observações, ações corretas e que podem ser melhoradas. Fazer uma série de 
perguntas para revelar os processos de pensamento dos participantes e ajudá-los a 
refletir sobre seu desempenho; 
Questões realizadas: Percebi…Me conte mais sobre…Como você se sentiu sobre…O 
que você estava pensando quando...Eu entendo, no entanto, me fale sobre o aspecto 
“X” do cenário… 
5º Etapa: “S” – Summarize   
Responsável: ______________________________________________________ 
(Etapa final, que organiza mentalmente a reflexão e articula o aprendizado com a vida 
real); 
Objetivo: Facilitar a identificação e a revisão das lições aprendidas 
Que deve ser feito? Os participantes identificam aspectos positivos quanto ao seu 
comportamento ou da equipe que exige mudança. Resumo de comentários ou 
declarações. 
Questões realizadas: Liste duas ações ou eventos que você sentiu que foram eficazes 
ou bem-feitas. Descreva duas áreas que você/a equipe acham que precisa melhorar. 
Que vocês aprenderam aqui, que levarão para a prática? 
6º Etapa: Pós-debriefing 
Após o debriefing ter ocorrido, os facilitadores devem reunir-se brevemente para 
discutir questões que surgiram durante o debriefing. A discussão aberta ajudará a 
evitar qualquer desentendimento futuro que possa ter ocorrido, durante o debriefing 
e ajuda a englobar as regras de engajamento para codebriefing e evitar que desafios 
surjam no futuro. 
- Questionar se os principais objetivos de aprendizado ainda são os mesmos. 
- Priorizar a discussão dos objetivos de aprendizagem; 
- Verificar se houve algum problema que exija atenção ou sensibilidade específica; 
- Verificar se houve abordagem adequada de todos os objetivos de aprendizagem pré-
definidos; 
- Verificar tópicos com necessidade de melhoria; 
- Questionar se houve bom uso da expertise coletiva; 
- Questionar se a abordagem adotada foi coerente; 
- Estabelecer pontos fortes e o que é preciso melhorar; 
- Questionar se: o método de debriefing foi eficaz, pontos fortes, pontos a serem 
melhorados, necessidade de interrupções, como ocorreu a transição entre os tópicos 
de discussão, ocorrência de desentendimentos, como o tempo foi gerenciado, se o 
posicionamento dos facilitadores foi eficaz, se os métodos de comunicação não verbal 
foram eficazes; 
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ELEMENTOS DESCRIÇÃO TEMPO 

Observações - Estabelecer e manter um ambiente de aprendizado participativo; 
- Manter “confidencialidade” em relação ao desempenho dos participantes durante 
debriefing; 

“continua na página seguinte” 
- Ouvir, observar e refletir (ao ouvir ativamente a discussão e observar a linguagem 
corporal dos alunos, os facilitadores podem prever melhor a linha antecipada de 
questionamento de seu cofacilitador e de forma mais eficaz identificar quando e como 
contribuir para a conversa sem interrupções);  
- Negociação Aberta (promover a comunicação transparente entre facilitadores);  
Evite mudar o objetivo de aprendizagem, antes de terminar o que está sendo discutido, 
interromper a corrente de pensamento ou comentário do outro instrutor várias vezes 
seguido em um assunto particular (com raras exceções); 
- Evite o estilo de conferência, domine ou assuma a discussão, ou fale diretamente ou 
apenas com participantes de uma profissão específica; 
- Evite ignorar o bom ou excelente desempenho, ou ignorando os principais pontos de 
aprendizagem; 
- Solicitar verbalmente permissão para interromper:  
- Forneça uma breve pré-visualização do tópico sobre o qual você deseja falar (por 
exemplo: "Eu gostaria de falar sobre o tópico da conversa"); 
- Pergunte e ouça o ponto de vista do outro instrutor: "Eu me pergunto o que você 
pensa”. 
- Use erros como mistérios para resolver, não como crimes a serem punidos, evitando 
culpar participantes por suas ações ou usar um tom de voz crítico ou acusatório. 

 

Referências Cheng A, et al. Faculty Development for Simulation Programs Five Issues for the Future 
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7.4 ARTIGO INTITULADO: “EFETIVIDADE DO CO-DEBRIEFING PARA 

DESENVOLVER CONHECIMENTO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA: 

ESTUDO-PILOTO RANDOMIZADO” 

 

Artigo que abrange a apresentação do primeiro desfecho obtido no presente 

estudo, sobre avaliação da habilidade cognitiva (conhecimento) referente ao 

atendimento simulado da PCR no adulto, intra-hospitalar, com SBV, por estudantes 

de graduação em enfermagem.  
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EFETIVIDADE DO CO-DEBRIEFING PARA DESENVOLVER CONHECIMENTO 

SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA: ESTUDO PILOTO RANDOMIZADO 

EFFECTIVENESS OF CO-DEBRIEFING TO DEVELOP KNOWLEDGE ABOUT 

BASIC LIFE SUPPORT: RANDOMIZED PILOT STUDY 

EFECTIVIDAD DEL CO-DEBRIEFING PARA DESARROLLAR CONOCIMIENTOS 

SOBRE EL APOYO VITAL BÁSICO: ESTUDIO PILOTO ALEATORIZADO 

 

RESUMO 

Objetivo: avaliar a efetividade do co-debriefing comparado ao debriefing com um facilitador, 

para desenvolver conhecimento sobre o atendimento simulado da parada cardiorrespiratória no 

adulto, intra-hospitalar, com suporte básico de vida, por estudantes de graduação em 

enfermagem. 

Método: estudo piloto, do tipo ensaio clínico randomizado, desenvolvido entre abril à junho de 

2021, em uma universidade de Minas Gerais, Brasil, com 17 estudantes. Submeteu-se o grupo 

controle (oito) ao debriefing com um facilitador e o intervenção (nove) ao co-debriefing. 

Realizou-se um workshop, adotando-se pré e pós-teste de 20 questões e os testes de Wilcoxon 

e Mann-whitney. 

Resultados: Ambos os grupos apresentaram resultados significativos de aprendizagem (grupo 

controle=0,011 e grupo intervenção=0,007). A média de acertos no co-debriefing foi superior 

ao controle (controle=17,00 ± 2,39 e intervenção=19,22 ± 0,66, p=0,021). 

Conclusão: o co-debriefing parece ser mais efetivo do que o debriefing com um facilitador 

para desenvolver conhecimento no suporte básico de vida em enfermagem. 

Palavras-chave: Simulação. Reanimação Cardiopulmonar. Conhecimento. Suporte Básico de 

Vida. Estudantes de Enfermagem. Resultado do Tratamento.  
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Objective: to evaluate the effectiveness of co-debriefing compared to debriefing with a 

facilitator, to develop knowledge about simulated in-hospital cardiac arrest in adults, with basic 

life support, by undergraduate nursing students. 

Method: pilot study, of the randomized clinical trial type, developed between April and June 

2021, at a university in Minas Gerais, Brazil, with 17 students. The control group (eight) was 

submitted to debriefing with a facilitator and the intervention group (nine) to co-debriefing. A 

workshop was held, adopting a pre- and post-test of 20 questions and the Wilcoxon and Mann-

Whitney tests. 

Results: Both groups showed significant learning outcomes (control group=0.001 and 

intervention group<0.001). The mean of correct answers in the co-debriefing was higher than 

the control (control=17.00 ± 2.39 and intervention=19.22 ± 0.66, p=0.035). 

Conclusion: co-debriefing seems to be more effective than debriefing with a facilitator to 

develop knowledge in basic nursing life support. 

Keywords: Simulation. Cardiopulmonary Resuscitation. Knowledge. Basic suport of life. 

Nursing students. Treatment Result. 

RESUMEN 

Objetivo: evaluar la efectividad del co-debriefing en comparación con debriefing con 

facilitador, para desarrollar conocimientos sobre paro cardíaco intrahospitalario simulado en 

adultos, con soporte vital básico, por estudiantes de enfermería. 

Método: estudio piloto, tipo ensayo clínico aleatorizado, desarrollado entre abril y junio de 

2021, en universidad de Minas Gerais, Brasil, con 17 estudiantes. El grupo de control (ocho) se 

sometió a debriefing con un facilitador y grupo de intervención (nueve) a co-debriefing. Se 

realizó un taller, adoptando pre y post-test y tests de Wilcoxon y Mann-Whitney. 

Resultados: Ambos grupos mostraron resultados de aprendizaje significativos (grupo de 

control = 0,001 y grupo de intervención <0,001). La media de respuestas correctas en co-
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debriefing fue superior al control (control = 17,00 ± 2,39 e intervención = 19,22 ± 0,66, p = 

0,035). 

Conclusión: el co-debriefing parece ser más efectivo que debriefing con un facilitador para 

desarrollar conocimientos en soporte vital básico de enfermería. 

Palabras clave: Simulación. Reanimación Cardiopulmonar. Conocimiento. Soporte Vital 

Básico. Estudiantes de Enfermería. Resultado del Tratamiento. 

 

INTRODUÇÃO 

A simulação clínica é uma estratégia pedagógica que replica situações reais, em um 

ambiente controlado e seguro, indicada para o ensino em enfermagem por ser capaz de 

potencializar o processo de aprendizagem(1).  

Esta estratégia é composta pelas etapas de preparação, participação e debriefing. A etapa 

de preparação divide-se na fase de pré-simulação, caracterizada pela instrumentalização do 

aprendiz com conhecimento, por meio de estudo prévio e treinamento de habilidades e na fase 

de pré-briefing/briefing, realizada antes do cenário simulado, para orientar quanto aos objetivos 

de aprendizagem, ambiente e papéis de cada participante(2).  

A participação abrange a execução do cenário e por fim, o debriefing, considerado uma 

etapa fundamental da simulação clínica, configura-se como um processo analítico de 

discussão/reflexão sobre a experiência vivenciada, capaz de articular teoria e prática e 

aperfeiçoar o raciocínio clínico(2).  

Apesar da variedade de técnicas de debriefing disponíveis, adota-se com mais 

frequência, o debriefing oral realizado com um facilitador, enquanto que, o debriefing 

conduzido por mais de um especialista, denominado co-debriefing, é menos difundido na 

prática da simulação clínica(3-5). Acredita-se, no entanto que, articular a expertise de dois 

facilitadores, durante o debriefing, seja capaz de impactar positivamente no conhecimento do 
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aprendiz, uma hipótese que ainda não foi cientificamente sustentada no âmbito da ressuscitação 

cardiopulmonar (RCP) e instiga o desenvolvimento de novos estudos(1,5-6). 

Determinar a efetividade das técnicas de debriefing, em especial daquela que 

proporciona a união de saberes e o apoio mútuo, durante a condução da discussão – o co-

debriefing, pode facilitar a escolha das melhores práticas, baseadas em evidências para o 

processo de ensino e aprendizagem na RCP por meio da simulação(1,3,5-6). 

Nesta perspectiva, questiona-se: o co-debriefing, realizado com dois facilitadores, é 

mais efetivo do que o debriefing realizado com um facilitador, para desenvolver conhecimento 

sobre o atendimento simulado da parada cardiorrespiratória (PCR) no adulto, intra-hospitalar, 

com suporte básico de vida (SBV) e uso do desfibrilador externo automático (DEA), por 

estudantes de graduação em enfermagem?  

Este estudo teve como objetivo avaliar a efetividade do co-debriefing comparado ao 

debriefing com um facilitador, para desenvolver conhecimento sobre o atendimento simulado 

da parada cardiorrespiratória no adulto, intra-hospitalar, com suporte básico de vida, por 

estudantes de graduação em enfermagem. 

A seguinte hipótese foi testada: o co-debriefing é mais efetivo do que o debriefing com 

um facilitador para desenvolver a habilidade cognitiva (conhecimento) sobre o atendimento 

simulado da PCR no adulto, intra-hospitalar, com suporte básico de vida, por estudantes de 

graduação de enfermagem. 

 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo piloto, com delineamento de um ensaio clínico randomizado, 

controlado, mono-cego e paralelo, realizado de acordo com o Consolidated Standards Of 

Reporting Trials (CONSORT)(7).  
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A pesquisa foi desenvolvida em uma universidade do Estado de Minas Gerais, entre 

abril à junho de 2021, em um curso de graduação em enfermagem, especificamente, em uma 

sala de aula do hospital geral de ensino, vinculado à esta universidade. Investigaram-se as 

variáveis controle, caracterizada pelo debriefing oral realizado com um facilitador e a variável 

intervenção, o co-debriefing e analisou-se o desfecho: desenvolvimento de conhecimento sobre 

o atendimento em ambiente simulado da PCR no adulto, intra-hospitalar, com SBV, por 

estudantes de graduação em enfermagem(8). 

A população foi constituída por estudantes de graduação em enfermagem, obedecendo-

se os critérios: idade igual ou maior que 18 anos; estar regularmente matriculado no último 

período do curso de graduação em enfermagem – etapa em que os alunos já cursaram as 

disciplinas que sustentam a aprendizagem do SBV; vacinados para a COVID-19. Excluíram-se 

estudantes com sinais e sintomas de síndrome gripal, gestantes e que estivessem 

impossibilitados em realizar a RCP por problemas de saúde. 

Uma amostra não probabilística, de conveniência, comumente utilizada para estudos 

piloto(9) foi adotada e recrutada por meio de um workshop baseado nas três etapas da simulação 

clínica, intitulado: Ressuscitação cardiopulmonar com Suporte Básico de Vida no adulto e uso 

do DEA, no ambiente intra-hospitalar. 

A divulgação do workshop, convite de participação e a inscrição dos participantes foi 

realizada via correio eletrônico - e-mail da pesquisadora, durante 15 dias. Os estudantes 

preencheram um instrumento do tipo Google Forms, contendo:  a explicação da proposta de 

pesquisa, um formulário para caracterização do perfil do estudante e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE. 

Todos os 24 estudantes de enfermagem matriculados no último período de graduação, 

fizeram inscrição no workshop e optaram por uma data de participação, previamente 

programada pela pesquisadora, devidamente cegados para a intervenção a qual seriam 
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submetidos. Formaram-se quatro grupos, de seis alunos cada, randomizados em blocos, por 

meio da técnica de sorteio feita em papel.  

Foram entregues a um enfermeiro que não participou do estudo, três envelopes. O 

primeiro envelope armazenava a numeração respectiva a cada bloco de participantes (Grupo 1, 

Grupo 2, Grupo 3 e Grupo 4), o segundo envelope era referente ao grupo controle e o terceiro, 

à intervenção. Este profissional foi orientado, somente, a manter a equivalência entre os grupos 

intervenção e controle e desta forma, realizou o sorteio, alocando os grupos 2 e 3 no envelope 

do controle e os grupos 1 e 4 no envelope da intervenção, entregues lacrados para a pesquisadora 

principal, garantindo, assim, o sigilo de alocação. Os envelopes foram abertos pela 

pesquisadora principal, somente após a entrada formal do sujeito na pesquisa, ou seja, após ter 

atendido aos critérios de elegibilidade. 

Formou-se um Grupo Controle (GC) composto por 12 participantes, submetidos ao 

debriefing com um facilitador e um Grupo Intervenção (GI), também com 12 participantes, 

submetidos ao co-debriefing. 

Durante a intervenção ocorreram sete perdas de participantes, quatro no GC e três no 

GI, devido a presença de sinais e sintomas de síndrome gripal e desenvolvimento do estudo 

durante o período pandemico da COVID-19, ressaltando-se que, cumpriram-se os protocolos 

de biossegurança durante a coleta presencial.  

A figura 1, a seguir, apresenta a distribuição dos participantes no protocolo do estudo, 

segundo o diagrama de fluxo do CONSORT (2010)(7). 

Figura 1 – Fluxograma de distribuição dos participantes segundo grupo-intervenção e grupo-

controle. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021 
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Fonte: 

CONSORT (2010). 

Adotaram-se, para a coleta de dados, os seguintes formulários, instrumentos e cenário:  

(1) instrumento para caracterização do perfil do participante, composto por: sexo; idade; 

participação em atividade educativa durante a graduação, baseada na simulação clínica; 

participação em eventos científicos que abordaram a temática da simulação clínica e publicação 

de pesquisa sobre a simulação;  

 (2) Questionário de múltipla escolha (QME): instrumento validado(10) do tipo pré e pós-teste, 

destinado à avaliação do conhecimento (habilidade cognitiva) sobre o atendimento em ambiente 

simulado da PCR no adulto, em ambiente intra-hospitalar, com SBV. Composto por 20 questões 

de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, de “A à D”, uma delas, incorreta; 

(3) Cenário clínico simulado de média fidelidade: constructo validado(11) e adaptado para a 

presente pesquisa, composto pelos elementos: responsáveis pelo planejamento do cenário; 
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temática; objetivos de aprendizagem; referenciais teórico-metodológicos; público alvo; número 

de participantes; critérios de inclusão; tipo de simulador; competências desenvolvidas; 

fidelidade do cenário; local; duração; equipamentos e materiais; treinamento dos facilitadores. 

Utilizou-se o seguinte caso clínico: “Senhor Alfredo, é um paciente de 50 anos, internado no 

leito 203, da enfermaria de clínica médica de um hospital, com histórico de vômitos, dor 

precordial, irradiação para região torácica posterior e diagnóstico médico de Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM). Teve alta há três dias da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está, há um 

dia, na enfermaria. Consciente e orientado, com respiração espontânea e sinais vitais estáveis. 

O enfermeiro(a) de plantão, visita o Sr. Alfredo para avaliação clínica, e conversa com ele: 

“Bom dia senhor Alfredo, como o senhor está? Ele irá responder (facilitador fará a voz do Sr. 

Alfredo), e a cena prosseguirá, a depender da avaliação clínica do participante(11). Ressalta-se 

que, na continuidade deste cenário clínico, o paciente evoluiu para uma PCR, exigindo 

atendimento por parte dos estudantes envolvidos.  

(4) Roteiro para a etapa de preparação da simulação clínica: elaborado e validado pela 

pesquisadora, para a presente pesquisa, com a intencionalidade de subsidiar as fases de pré-

simulação e pré-briefing/briefing na simulação clínica proposta(12); 

 (5) Roteiro para o debriefing oral com um facilitador: elaborado e validado pela pesquisadora, 

para a presente pesquisa, subsidiando o debriefing adotado para o GC(13); 

(6) Roteiro o co-debriefing: desenvolvido e validado pela pesquisadora, no presente estudo, 

para viabilizar a discussão realizada com dois facilitadores(14). 

As temáticas abordadas para o processo de ensino e aprendizagem do atendimento da 

PCR no adulto, com SBV e uso do DEA, abordadas no QME, fundamentaram-se nos elos da 

cadeia de sobrevivência intra-hospitalar para atendimento da PCR(15), descritas, a seguir. 

A questão de número um abordou as principais medidas que sustentam o primeiro elo 

da Cadeia de Sobrevivência intra-hospitalar: “Reconhecimento e Prevenção Precoces”. 
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Indicou-se como resposta correta, a avaliação e documentação, principalmente, dos sinais 

vitais, nível de consciência, débito urinário, manutenção das vias aéreas pérvias, implantação 

de um time de resposta rápida, rotina de checagem do carrinho de emergência e escalas de alerta 

precoce, para avaliar e tratar precocemente, a deterioração clínica do paciente.  

 A questão dois abrangeu os principais Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para 

utilizar em uma PCR, que não envolve a suspeita ou diagnóstico da COVID-19. Considerou-se 

o uso de máscara cirúrgica, luvas de procedimento e óculos de proteção.  

As ações que envolvem a etapa de “Acionamento do Serviço Médico de Emergência” 

na RCP, foram contempladas na questão três, e a resposta adequada indicou a solicitação de 

suporte médico, carrinho de emergência com desfibrilador e sistema de ventilação. A questão 

quatro considerou o procedimento necessário para reconhecer a irresponsividade em uma 

vítima de PCR, e o toque intenso, ao nível dos ombros da vítima, com forte estímulo auditivo, 

era a resposta adequada.  

A maneira correta de avaliar pulso e respiração na suspeita de PCR, era a temática da 

questão cinco, obtendo-se como resposta a verificação simultânea de pulso carotídeo e 

respiração, em até 10 segundo. A questão seis expôs uma situação em que, X e Y eram 

enfermeiros e admitiram, na sala de emergência de um hospital, uma vítima em PCR. O 

estudante deveria assinalar a melhor conduta, destes profissionais, diante do contexto 

apresentado. Esperava-se que, Y inicia-se as compressões torácicas externas (CTE) e X 

acionasse o serviço médico.  

O intervalo de tempo indicado para a troca de profissional, durante a CTE, foi 

considerado pela questão sete, indicando-se 120 segundos. Já, a questão oito, contemplou o 

local correto para posicionar as mãos do socorrista, no tórax de uma vítima em PCR. A metade 

inferior do esterno foi indicada como a resposta mais adequada.  
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A profundidade ideal para a CTE, em uma vítima de PCR adulta, foi abordada pela 

questão nove, considerando-se como resposta 5cm e não mais que 6cm. A questão dez destacou 

a frequência, por minuto, indicada para a CTE. A quantidade de 100 a 120 CTE por minuto, foi 

apontada como a resposta correta.  

Para garantir a descompressão da parede torácica durante a CTE, a questão 11, apontou 

a necessidade de permitir o retorno total do tórax. A permeabilização das vias aéreas, durante a 

RCP, na ausência de suspeita de lesão cervical, foi considerada pela questão 12. A elevação da 

cabeça pela hiperextensão do pescoço, era a resposta correta.  

A questão 13 abordou o manejo adequado da bolsa-válvula-máscara, pelo socorrista em 

uma RCP, e apontou a necessidade de se pressionar rapidamente, todo o centro da bolsa, em 

um segundo, em cada ventilação.  

A recomendação quanto a relação ideal entre a CTE e a ventilação de uma vítima de 

PCR, com bolsa-válvula-máscara, foi considerada pela questão 14. Indicou-se como melhor 

resposta a relação de 30 CTE para duas ventilações de resgate. A questão 15 compreendeu a 

conduta imediata diante da chegada do DEA, no local da PCR e apontou a necessidade de abrir 

e ligar o equipamento. 

Os rítmos cardíacos, na PCR, que não necessitam de choque, foram indagados pela 

questão 16, considerando-se a assistolia e a atividade elétrica sem pulso. A questão 17 

descreveu uma situação clínica em que os profissionais enfermeiros, X e Y, atendem uma PCR 

com uso do DEA e o choque é recomendado, questionando-se quais rítmos caracterizam este 

cenário.  Considerou-se como correta a resposta que continha os rítmos de fibrilação ventricular 

e taquicardia ventricular sem pulso.  

A questão 18 abrangeu a conduta recomendada diante de um cenário em que, o DEA 

não indica o choque, obtendo-se como resposta correta a avaliação do pulso e respiração da 

vítima.  
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O procedimento necessário no retorno da circulação espontânea, após o uso do DEA, 

foi apontado pela questão 19, considerando-se a manutenção das pás do aparelho, que deve 

permanecer ligado e aderido ao tórax da vítima. Por fim, a questão 20 abordou a quinta e sexta 

etapas da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar, respectivamente, e indicou os cuidados pós-

parada e a recuperação.  

Para execução do estudo piloto, o workshop foi composto por duas fases e nove etapas, 

apresentadas no quadro 1, a seguir. 

Quadro 1 – Apresentação das fases e etapas do workshop, baseado em simulação clínica, sobre 

o atendimento da parada cardiorrespiratória no adulto, com suporte básico de vida, em ambiente 

intra-hospitalar. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021 

Fases e etapas Atividade e período 

Fase não presencial 

Etapa 1: Planejamento, 

divulgação e inscrição 

Realizou-se o planejamento das três etapas da simulação clínica: 

preparação, participação e debriefing. A divulgação e inscrição foram 

realizadas via e-mail, enviando-se a programação e ficha de inscrição, com 

prazo de 15 dias. 

Etapa 2: 

Consentimento e 

caracterização 

Viabilizada por meio do envio eletrônico de um instrumento do tipo Google 

Forms, num período de 15 dias anteriores a execução do workshop, 

contendo: a explicação sobre a pesquisa, o TCLE+ e um questionário para 

caracterização do perfil dos participantes. 

Etapa 3: Pré-

simulação. 

Baseada em roteiro validado(12). Enviaram-se 15 dias antes da realização do 

cenário simulado, os seguintes materiais de estudo por e-mail: (1) videoaula 

sobre RCP*(16) (2) vídeosimulação sobre RCP*(17) (3) Diretrizes para a 

RCP*(15)           

Fase presencial: compreendida entre abril a junho de 2021. 

Etapa 4: Apresentação 

e pré-teste 

Recepcionados em sala de aula, os estudantes, já divididos em grupos, 

foram apresentados aos facilitadores e responderam ao pré-teste. 

Etapa 5: Treinamento 

de habilidades 

Explanou-se sobre os elos da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar para 

o atendimento da PCR§ no adulto(15) e realizou-se um treinamento de 

habilidades para o SBV# com uso do DEA£, utilizando-se o manequim do 

tipo Little Anne QCPR e um dispositivo de feedback, baseado em um 

aplicativo via bluetooth, para smartphone. Após, ofereceu-se um coffee 

break, em um intervalo de 15 minutos. 

Etapa 6: Pré-

briefing/briefing 

Esclarecimento dos participantes quanto ao ambiente e cenário de 

simulação proposto.   

Etapa 7: Primeira 

execução do cenário 

Desenvolvimento do cenário proposto sobre RCP* no adulto, por meio do 

SBV# e uso do DEA£, com duração de, aproximadamente, 10 minutos, 

executado duas vezes, antes e após o debriefing, para possibilitar a 

comparação do desfecho pretendido. 

Etapa 8: Debriefing Após a execução do cenário, os participantes, sentaram-se, em círculo. O 

GC¢ foi submetido ao debriefing oral com um facilitador(13) e o GI$ ao co-

debriefing(14). Com duração de aproximadamente 20 minutos, cada um, e 
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até atingir os objetivos de aprendizagem definidos para o atendimento da 

PCR§ com SBV# em adultos. As técnicas de debriefing adotadas foram 

detalhadas na figura 2, a seguir. 

Etapa 9: segunda 

execução do cenário 

Segunda execução do cenário após o debriefing(11)  para comparação do 

conhecimento, realização do pós-teste e finalização do evento.   

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
+Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; *Ressuscitação Cardiopulmonar; §Parada Cardiorrespiratória; 
#Suporte Básico de Vida; £Desfibrilador Externo Automático; ¢Grupo Controle; $Grupo Intervenção. 

 

O quadro 2, a seguir, demonstra o protocolo de execução da técnica de debriefing oral 

realizada com um facilitador e do co-debriefing. 

Quadro 2 – Apresentação da intervenção aplicada no grupo controle (debriefing oral com um 

facilitador) e no grupo intervenção (co-debriefing). Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021 

Grupo Controle Grupo Intervenção 

(1) Técnica: debriefing oral com um 

facilitador(13) (2) Local: sala de aula; (3) 

facilitador: especialista 1; (4) Método de 

debriefing: §G.A.S debriefing; (5) 

Tempo: até atingir os objetivos de 

aprendizagem; (6) Procedimento:  

Após a primeira execução do cenário: os 

participantes, sentam, em círculo, e o 

facilitador dispara as questões: 

G: Gather – Reunir informações e 

tranquilizar sentimentos: “Como vocês 

estão se sentindo após a vivência? 

A: Analyze – Analisar a vivência e 

articulá-la ao referencial teórico: 

“descrevam como vocês atenderam o Sr. 

Alfredo” “Quais os pontos positivos 

neste atendimento?” “Quais os pontos 

que necessitam melhorar?”  

S: Summarize - Resumir a vivência, e 

articulá-la aos objetivos de 

aprendizagem: “o que chamou a sua 

atenção nesta vivência?” “o que você 

leva dessa experiência para a sua vida 

profissional?”  

(1) Técnica: co-debriefing(14) (2) Local: sala de aula; (3) 

Facilitadores: especialista 1 e especialista 2; (4) Método 

de debriefing: §G.A.S debriefing; (5) Tempo: até atingir 

os objetivos de aprendizagem; (6) Procedimento:  

Pré-debriefing: reunião entre os facilitadores para 

planejar o debriefing. Segue-se o co-debriefing chamado: 

“dividir e conquistar” – em que as etapas são divididas, 

de acordo com a expertise dos facilitadores. O 

especialista 1 assume as fases “G” e “S” do §G.A.S 

debriefing, e o especialista 2, a fase “A”. 

Debriefing: Após o primeiro cenário: os participantes 

sentam, em círculo, e os facilitadores disparam as 

questões: 

1° facilitador: G: Gather – Reunir informações e 

tranquilizar sentimentos: “Como vocês estão se sentindo? 

2° facilitador: A: Analyze – O facilitador 2 anota todos os 

pontos a serem discutidos. Analisar a vivência e articulá-

la ao referencial: “descrevam como vocês atenderam o Sr. 

Alfredo” “Quais os pontos positivos neste atendimento?” 

“Quais são os pontos que necessitam melhorar?”  

1° facilitador: S - Summarize: Resumir a vivência, e 

articulá-la aos objetivos de aprendizagem: “o que chamou 

a sua atenção nesta vivência?” “o que você leva dessa 

experiência para a sua vida profissional?” Após o 

debriefing, realiza-se novamente a cena. 

Pós-debriefing: os facilitadores se reúnem, após a 

simulação, para alinharem as suas percepções e os pontos 

que precisam de adequação para a qualidade de um 

debriefing compartilhado. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
§Gather – Analyze – Summarize  
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Para análise e organização dos dados, confeccionou-se uma planilha no programa 

Microsoft Excel® 2013, com dupla digitação, realizada por dois pesquisadores, de maneira 

independente.  Os dados foram processados e analisados adotando-se o Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) (IBM® SPSS) versão 25 para Windows. 

As características sociodemográficas categóricas foram apresentadas em frequências 

absolutas e relativas e as variáveis quantitativas, expostas por medidas de dispersão e 

centralidade.  

A normalidade da distribuição das variáveis foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk 

(p=0,001). Desta forma, para avaliar o desempenho dos estudantes quanto ao conhecimento, 

intra-grupo, antes e depois da intervenção, adotou-se o teste de Wilcoxon e para análise das 

amostras independentes, comparando as médias obtidas pelos GC e GI o teste de Mann-

Whitney. O nível de significância adotado para as análises foi de 0,05. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto, de acordo com a Resolução 466/2012 sob o número 3.826.306 e registrado 

sob o código RBR-4kzzcr3, na plataforma específica para Ensaios Clínicos, utilizando o 

endereço eletrônico www.clinicaltrials.gov.  

 

RESULTADOS 

 Obteve-se uma amostra de 17 estudantes de graduação em enfermagem, todos do sexo 

feminino, com média de idade de 23±3,8 anos. A maioria dos participantes, 10(59%) não 

vivenciou experiências, baseadas em simulação clínica, durante a graduação, mas frequentaram 

eventos científicos, como congressos e simpósios, que abordaram essa temática. Nenhum 

estudante realizou pesquisas científicas sobre a simulação. 
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Primeiramente, explorou-se o número de participantes que, assinalaram a alternativa 

correta nas questões que compuseram este instrumento, durante o pré e pós-teste aplicado, 

considerando-se GC e GI, como observa-se no quadro 3, a seguir. 

Quadro 3 - Apresentação do número de participantes que assinalaram corretamente as questões 

referentes à avaliação do conhecimento sobre Suporte Básico de Vida, antes e após o debriefing 

aplicado no grupo controle e grupo intervenção. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021 (N=17) 

 Grupo Controle (N=8) 

Debriefing oral com um facilitador 

Grupo Intervenção (N=9) 

Co-debriefing 

Questão Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

1 6(75%) 6(75%) 6(67%) 7(78%) 

2 7(87,5%) 8(100%) 8(89%) 7(78%) 

3 8(100%) 7(87,5%) 7(78%) 9(100%) 

4 6(75%) 8(100%) 7(78%) 9(100%) 

5 6(75%) 7(87,5%) 3(33%) 9(100%) 

6 7(87,5%) 7(87,5%) 5(55%) 9(100%) 

7 5(62,5%) 8(100%) 9(100%) 9(100%) 

8 1(12,5%) 4(50%) 1(11%) 7(78%) 

9 5(62,5%) 8(100%) 7(78%) 9(100%) 

10 5(62,5%) 8(100%) 7(78%) 9(100%) 

11 7(87,5%) 8(100%) 8(89%) 9(100%) 

12 5(62,5%) 7(87,5%) 7(78%) 9(100%) 

13 5(62,5%) 6(75%) 2(22%) 9(100%) 

14 8(100%) 8(100%) 8(89%) 9(100%) 

15 1(12,5%) 6(75%) 1(11%) 9(100%) 

16 4(50%) 5(62,5%) 6(67%) 9(100%) 

17 4(50%) 6(75%) 6(67%) 9(100%) 

18 6(75%) 7(87,5%) 2(22%) 6(67%) 

19 1(12,5%) 4(50%) 4(44%) 9(100%) 

20 4(50%) 8(100%) 5(55%) 9(100%) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

O GI obteve melhor desempenho cognitivo em 11(55%) questões (1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 

15, 16, 17 e 19) sobre o atendimento da PCR no adulto, intra hospitalar, com SBV no adulto; 

desempenho similar ao GC em 7(35%) questões (4, 7, 9, 10, 11, 14 e 20) enquanto que, o GC 

apresentou desempenho superior ao GI em 2(10%) perguntas (2 e 18). 

 As principais fragilidades de conhecimento identificadas no GC, antes do debriefing 

com um facilitador, foram sobre: (1) o local correto para posicionar as mãos durante as CTE; 

(2)  a conduta imediata diante da chegada do DEA, no local da PCR; (3) os rítmos cardíacos, 

na PCR, que não necessitam de choque; (4) os rítmos cardíacos em que o choque é indicado; 
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(5) o procedimento necessário diante do retorno da circulação espontânea, quanto ao uso do 

DEA; (6) a quinta e sexta etapas da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar. 

 Após o debriefing aplicado, identificaram-se lacunas de conhecimento nas temáticas: 

(1) o local correto para posicionar as mãos do socorrista, no tórax de uma vítima em PCR, para 

a CTE e (2) o procedimento necessário quanto ao uso do DEA, após o retorno da circulação 

espontânea da vítima de PCR. 

Já, no GI, as principais fragilidades de conhecimento sobre o atendimento da RCP por 

meio do SBV no adulto, antes do co-debriefing foram: (1) a maneira correta de avaliar pulso e 

respiração da vítima em uma suspeita de PCR; (2) o local correto para posicionar as mãos do 

socorrista, no tórax de uma vítima em PCR, durante a CTE; (3)  o manejo adequado da bolsa-

válvula-máscara, pelo socorrista em uma RCP; (4) a conduta imediata diante da chegada do 

DEA, no local da PCR; (5)  a conduta recomendada diante de um cenário em que, o DEA não 

indica o choque e (6) o procedimento necessário diante do retorno da circulação espontânea, 

quanto ao uso do DEA. 

Após a aplicação do co-debriefing, permaneceram as seguintes dificuldades nos 

assuntos: (1) conhecimento sobre os principais equipamentos de proteção individual (EPI), para 

utilizar em uma PCR, que não envolve a suspeita ou diagnóstico da COVID-19 e (2) a conduta 

recomendada diante de um cenário em que, o DEA não indica o choque. 

É importante resaltar que, após o debriefing proposto, tanto no GC quanto no GI, a cena 

foi repetida, com os participantes, e as lacunas de conhecimento, que haviam permanecido, 

foram abordadas e discutidas, novamente, de maneira direcionada e assertiva, para que os 

estudantes de enfermagem fortalecessem o seu desempenho cognitivo quanto ao SBV. 

Em seguida, a tabela 1, demonstra a comparação quanto ao desenvolvimento de 

conhecimento sobre o SBV, a priori, intra-grupo, e posteriormente, entre os grupos controle e 

intervenção.  
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Tabela 1 – Análise da comparação intra-grupo e inter-grupos, quanto ao desenvolvimento de 

conhecimento dos estudantes de graduação em enfermagem, baseada nas 20 questões sobre o 

atendimento da PCR intra hospitalar com Suporte Básico de Vida em adultos. Ribeirão, SP, 

Brasil, 2021 (N=17). 

                                    Avaliação  

            Grupos                                         intra-grupo* 

     Avaliação 

    inter-grupo† 

 Valor médio de 

 acertos  

p-valor Valor médio de 

acertos 

p-

valor 

 Pré-teste Pós-teste    

Grupo Controle  

Debriefing oral com um 

facilitador 

12,63 ± 3,54 17,00 ± 2,39 p=0,011 17,00 ± 2,39 

0,021 

Grupo Intervenção  

Co-debriefing 

12,33 ± 2,44 19,22 ± 0,66 p=0,007 19,22 ± 0,66 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

*Teste Wilcoxon † e teste de Mann-Whitney. Grupo intervenção (N=9) e grupo controle (N=8). 

 

O conhecimento sobre o atendimento da PCR no adulto, intra-hospitalar, com SBV, por 

estudantes de graduação em enfermagem, aumentou em ambos os grupos analisados, após o 

debriefing, com resultados estatisticamente significativos (GC=0,011 e GI<0,007), no entanto, 

a avaliação inter-grupos, revelou uma média de acertos no grupo submetido ao co-debriefing, 

superior ao controle, com diferença estatisticamente significativa de p=0,021. 

 

DISCUSSÃO 

O debriefing é considerado o componente mais importante da aprendizagem baseada 

em simulação clínica, e a presença de um co-facilitador pode garantir o cumprimento dos 

objetivos de educacionais propostos, o gerencimento de conflitos e potencializar o 

desenvolvimento de conhecimento(18). 

Este estudo confere ineditismo a ciência da enfermagem por avaliar, pela primeira vez, 

a efetividade de um debriefing subsidiado por mais de um facilitador para o conhecimento de 

estudantes de enfermagem, na simulação clínica do atendimento da RCP no adulto, em 

ambiente intra-hospitalar, com SBV e uso do DEA – o co-debriefing. Ainda, por apresentar as 

275



17 
 

diferenças metodológicas na execução de ambas as técnicas de debriefing testadas, 

fundamentadas em roteiros validados por especialistas, no âmbito da RCP e da simulação 

clínica em enfermagem. 

A maioria dos estudantes que compuseram a amostra deste estudo, não vivenciou 

experiências pedagógicas sustentadas pela simulação clínica e não foram submetidos 

previamente, a nenhum tipo de debriefing, durante a graduação, cenário que instiga a 

necessidade de diversificar as estratégias de ensino e aprendizagem adotadas pela enfermagem, 

e valorizar a adoção de processos educacionais mais ativos, participativos, reflexivos e capazes 

de aperfeiçoar competências clínicas(18).  

Neste ínterim, a potencialidade do co-debriefing frente aos resultados de aprendizagem, 

pode justificar-se pelo direcionamento eficaz do grupo para os objetivos educacionais 

propostos, pela articulação de diferentes perspectivas sobre a vivência, por um nível aumentado 

de atenção para o desempenho dos participantes, obtido pela observação simultânea, de ambos 

os especialistas, durante o debriefing(19).  

Considera-se que, os desfechos identificados no presente estudo, podem apresentar uma 

nova perspectiva para a adoção do co-debriefing na simulação clínica em enfermagem, e 

aspiram aprofundamento científico, para a obtenção de resultados mais confirmatórios, visto 

que, uma pesquisa do tipo quase experimental americana, que testou um debriefing do tipo 

interprofissional com um facilitador, o teledebriefing e o co-debriefing, com 110 estudantes de 

enfermagem, não identificou diferenças estatisticamente significativas entre o debriefing com 

um facilitador e o co-debriefing(6). 

Já, uma pesquisa realizada em um curso de graduação em enfermagem, em Orlando, 

Estados Unidos, adotou o co-debriefing realizado por docentes de graduação e pós-graduação, 

e constatou que, o emparelhamento de facilitadores menos experientes com os mais experientes, 
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pode ser uma oportunidade de modelar o debriefing e obter resultados de aprendizagem 

significativos para o ensino em enfermagem(20). 

Corrobora com estes achados, um estudo observacional, realizado em uma Universidade 

Chilena, que propôs realizar um workshop para a simulação clínica do atendimento do acidente 

vascular cerebral, com utilização do co-debriefing e identificou que, a articulação de diferentes 

expertises profissionais, durante a reflexão da vivência em uma simulação, influencia 

positivamente os resultados de aprendizagem dos participantes(4). 

Sugere-se, portanto, que a presença de mais de um facilitador, durante a execução do 

debriefing, pode ser capaz de provocar um impacto favorável sobre o conhecimento de 

estudantes de enfermagem, no entanto, faz-se importante cumprir todas as fases do co-

debriefing, principalmente as reuniões entre os facilitadores, antes do início da simulação e ao 

término dela, para que haja uma coordenação e compartilhamento dos modelos mentais de 

discussão existentes(5,14,19,20). 

Mesmo diante deste contexto, enfatiza-se a necessidade de examinar os desfechos 

identificados na presente pesquisa com cautela, por tratar-se de um estudo piloto e de se 

desenvolver novos estudos clínicos, randomizados, capazes de contemplar um maior poder 

amostral, em direção à uma avaliação robusta sobre a efetividade do co-debriefing na 

aprendizagem em enfermagem. 

Este estudo apresentou como limitações a ausência de cegamento dos avaliadores 

durante a execução da simulação clínica e do profissional estatístico para análise dos dados, e 

a escasses de pesquisas na literatura científica sobre o co-debriefing. Destaca-se, a relevância 

deste manuscrito, que de maneira controlada, evidenciou a potencialidade de técnicas de 

debriefing, adaptáveis a qualquer temática de ensino, ou realidades profissionais, para 

desenvolver e melhorar o conhecimento sobre a RCP na simulação clínica em enfermagem.  
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CONCLUSÃO 

 Este estudo revelou que o co-debriefing parece ser mais efetivo que o debriefing oral 

realizado com um facilitador para desenvolver conhecimento sobre o atendimento simulado da 

parada cardiorrespiratória no adulto, intra hospitalar, com suporte básico de vida, por estudantes 

de graduação de enfermagem. 

 Os achados desta pesquisa contribuem para a assistência, pesquisa e ensino em 

enfermagem por apresentar um percurso metodológico para planejar e executar a técnica de 

debriefing tradicional, realizada com um facilitador e o co-debriefing e fomentar a adoção de 

um debriefing compartilhado na simulação clínica da ressuscitação cardiopulmonar .  
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7.5 ARTIGO INTITULADO: “EFETIVIDADE DO CO-DEBRIEFING PARA O 

DESEMPENHO PSICOMOTOR NO SUPORTE BÁSICO DE VIDA: ESTUDO-PILOTO 

RANDOMIZADO” 

 

Artigo que abrange a apresentação do segundo desfecho obtido no presente 

estudo, sobre avaliação do desempenho psicomotor (habilidade procedimental) 

referente ao atendimento simulado da PCR no adulto, intra-hospitalar, com SBV, por 

estudantes de graduação em enfermagem. 
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Artigo Original 

 

EFETIVIDADE DO CO-DEBRIEFING PARA O DESEMPENHO PSICOMOTOR NO 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA: ESTUDO PILOTO RANDOMIZADO 

 

RESUMO 

Objetivo: avaliar a efetividade do co-debriefing comparado ao debriefing com um único 

facilitador para o desempenho das habilidades psicomotoras no atendimento simulado da 

parada cardiorrespiratória no adulto, intra-hospitalar, com suporte básico de vida, por 

estudantes de graduação de enfermagem. 

Método: estudo piloto, do tipo ensaio clínico randomizado, desenvolvido entre abril à 

junho de 2021, em Uberaba, Minas Gerais, Brasil, com 17 estudantes. Submeteu-se o 

grupo controle (oito) ao debriefing com um facilitador e o intervenção (nove) ao co-

debriefing. Realizou-se um workshop simulado, aplicando-se o Exame Clínico Objetivo 

Estruturado, composto de 40 critérios para avaliar as habilidades psicomotoras referentes 

ao suporte básico de vida, com valor total de dez pontos. Adotaram-se os testes de 

Wilcoxon e de Mann-whitney para análise. 

Resultados: ambos os grupos apresentaram resultados significativos quanto ao 

desenvolvimento de habilidades psicomotoras para o suporte básico de vida (grupo 

controle: p=0,008 e grupo intervenção: p=0,006). A média de acertos no co-debriefing foi 

superior ao controle (controle=8,12 ± 0,13 e intervenção=8,50 ± 0,001) com diferença 

estatisticamente significativa de p<0,001. 

Conclusão: o co-debriefing parece ser mais efetivo que o debriefing com um facilitador 

para aperfeiçoar o desempenho psicomotor voltado ao atendimento simulado da PCR 

intra hospitalar com suporte básico de vida. Este estudo contribui para a assistência, 

pesquisa e ensino em enfermagem por apresentar a efetividade do debriefing para o 

processo de ensino e aprendizagem na ressuscitação cardiopulmonar e fomentar a 

adoção do co-debriefing como uma potencial estratégia na simulação clínica em 

enfermagem.  

DESCRITORES: Simulação. Reanimação Cardiopulmonar. Destreza Motora. Suporte 

Básico de Vida. Estudantes de Enfermagem. Resultado do Tratamento.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Acredita-se que a aprendizagem baseada na simulação clínica seja capaz de 
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aumentar, exponencialmente, as habilidades em enfermagem, exigidas no ambiente 

clínico.1 O debriefing como etapa da simulação, caracteriza-se por uma sessão de 

discussão/reflexão, realizada geralmente, após a vivência do cenário simulado e  

considerada fundamental para o processo de ensino e aprendizagem por meio da 

simulação clínica.2-3 

Apesar da variedade de estudos disponíveis que exploram a temática do 

debriefing, identificam-se poucas evidências científicas conclusivas quanto a sua 

efetividade, ao comparar-se contextos em que o debriefing é realizado por um único 

facilitador ou por mais de um especialista na simulação clínica.1-5  

A técnica de debriefing que aborda dois ou mais facilitadores para conduzir a 

sessão de reflexão/discussão em uma experiência simulada denomina-se co-debriefing, e 

pode representar uma estratégia útil para reduzir a carga de observação exigida de um 

facilitador primário na simulação, obter mais atenção nas necessidades dos aprendizes, 

identificar conflitos e somar diferentes expertises, condições capazes de potencializar o 

processo de ensino e aprendizagem.5-6 

Especificamente quanto a temática do Suporte Básico de Vida (SBV) em 

enfermagem, acena-se para a necessidade de desenvolver, com precisão, as habilidades 

psicomotoras/procedimentais dos aprendizes, visto a sua fundamentalidade para a 

segurança dos pacientes e o aumento da sobrevida em uma Parada Cardiorrespiratória 

(PCR). No entanto, mesmo indicando-se a simulação clínica como uma estratégia 

inovadora para o ensino do SBV, a determinação de um debriefing capaz de impactar 

positivamente no desempenho psicomotor de estudantes de enfermagem no âmbito da 

ressuscitação cardiopulmonar, não esta devidamente sustentada pela literatura.3,7-8 

Diante da lacuna do conhecimento sobre a potencialidade em articular-se as 

diferentes perspectivas de especialistas durante o debriefing e sua efetividade para 

desenvolver as habilidades procedimentais em estudantes em enfermagem, 

especialmente sobre a simulação clínica do SBV no adulto1-4,7 questiona-se: o co-

debriefing, realizado com dois facilitadores, é mais efetivo do que o debriefing com um 

facilitador para o desempenho das habilidades psicomotoras voltadas ao atendimento da 

PCR no adulto, em ambiente intra-hospitalar, por estudantes de graduação em 

enfermagem?  

Este estudo teve como objetivo avaliar a efetividade do co-debriefing comparado ao 

debriefing com um único facilitador para o desempenho das habilidades psicomotoras no 

atendimento simulado da parada cardiorrespiratória no adulto, intra-hospitalar, com 

suporte básico de vida, por estudantes de graduação de enfermagem. 
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A seguinte hipótese foi testada: o co-debriefing é mais efetivo para desenvolver as 

habilidades psicomotoras referentes ao atendimento simulado da PCR no adulto, intra-

hospitalar, com SBV, por estudantes de graduação de enfermagem, do que o debriefing 

com um único facilitador. 

 

MÉTODO 

Estudo piloto, do tipo ensaio clínico randomizado, controlado, mono-cego e 

paralelo, fundamentado nas diretrizes do Consolidated Standards of Reporting Trials 

(CONSORT) e desenvolvido em uma universidade da cidade de Uberaba, Minas Gerais, 

Brasil, entre abril à junho de 2021, em um curso de graduação em enfermagem, 

especificamente, na sala de aula do hospital geral de ensino, vinculado à esta 

universidade.9  

Investigou-se a efetividade de duas técnicas de debriefing:10 o debriefing oral 

realizado com um facilitador (variável controle) e o co-debriefing (variável intervenção) 

para desenvolver as habilidades psicomotoras/procedimentais referentes ao atendimento 

simulado da PCR no adulto, em ambiente intra-hospitalar, com SBV, por estudantes de 

enfermagem. 

A população da pesquisa foi constituída por estudantes de graduação em 

enfermagem, de acordo com os critérios: idade igual ou maior que 18 anos, estar 

regularmente matriculado no último período do curso de graduação em enfermagem, visto 

que, já cursaram as disciplinas que sustentam a aprendizagem do SBV, e estão 

vacinados para a COVID-19. Excluíram-se estudantes com sinais e sintomas de síndrome 

gripal, gestantes e que estivessem impossibilitados em realizar a RCP por problemas de 

saúde. 

Utilizou-se uma amostra não probabilística, de conveniência, comumente adotada 

para estudos piloto,11 recrutada por meio de um workshop, baseado nas etapas da 

simulação clínica, intitulado: Ressuscitação Cardiopulmonar com Suporte Básico de Vida 

no adulto e uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA), no ambiente intra-hospitalar. 

O processo de divulgação do workshop, convite de participação e a inscrição dos 

participantes, foi realizada por correio eletrônico - e-mail, em um período de 15 dias. Os 

estudantes preencheram uma ficha de inscrição e um instrumento do tipo Google Forms, 

que abordava:  a descrição da proposta de pesquisa, formulário para caracterização do 

perfil do estudante e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

Todos os 24 estudantes de enfermagem matriculados no último período de 

graduação, fizeram inscrição no workshop e optaram por uma data de participação, 
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previamente programada pela pesquisadora, devidamente cegados para a intervenção a 

qual seriam submetidos. Formaram-se quatro grupos, de seis alunos cada, randomizados 

em blocos, por meio da técnica de sorteio feita em papel.  

Foram entregues a um enfermeiro que não participou do estudo, três envelopes. O 

primeiro envelope armazenava a numeração respectiva a cada bloco de participantes 

(Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 e Grupo 4), o segundo envelope era referente ao grupo 

controle e o terceiro, à intervenção. Este profissional foi orientado, somente, a manter a 

equivalência entre os grupos intervenção e controle e desta forma, realizou o sorteio, 

alocando os grupos 2 e 3 no envelope do controle e os grupos 1 e 4 no envelope da 

intervenção, entregues lacrados para a pesquisadora principal, garantindo, assim, o sigilo 

de alocação. Os envelopes foram abertos pela pesquisadora principal, somente após a 

entrada formal do sujeito na pesquisa, ou seja, após ter atendido aos critérios de 

elegibilidade. 

Formou-se um Grupo Controle (GC) composto por 12 participantes, submetidos ao 

debriefing com um facilitador e um Grupo Intervenção (GI), também com 12 participantes, 

submetidos ao co-debriefing. 

Durante a intervenção ocorreram sete perdas de participantes, quatro no GC e três 

no GI, devido a presença de sinais e sintomas de síndrome gripal e desenvolvimento do 

estudante durante o período pandemico da COVID-19. Salienta-se que, foram cumpridos 

os protocolos de biossegurança durante a coleta de dados presencial.  A figura 1, a 

seguir, ilustra a distribuição dos participantes no protocolo do estudo, segundo o diagrama 

de fluxo do CONSORT (2010).9 

 

Figura 1 – Fluxograma de distribuição dos participantes segundo grupo-intervenção e 

grupo-controle – Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 
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Fonte: CONSORT (2010).9 

Utilizaram-se os seguintes formulários, instrumentos e cenário para a coleta:  

(1) formulário para caracterização do perfil do estudante, composto por: sexo; idade; 

participação em experiência educativa, durante a gradução, baseada na simulação; 

participação em eventos científicos que abordaram a simulação clínica e publicação de 

pesquisa sobre simulação;  

(2) instrumento para avaliação das habilidades psicomotoras sobre o SBV, previamente 

validado e intitulado Exame Clínico Objetivo Estruturado (OSCE) para a Ressuscitação 

Cardiopulmonar no adulto em Suporte Básico de Vida com o uso do Desfibrilador Externo 

Automático no ambiente hospitalar.12 Esta ferramenta permite a avaliação das habilidades 

procedimentais dos participantes durante a simulação clínica do SBV, por meio de um 

checklist de desempenho, composto de 40 itens de intervenção, distribuídos quatro 

colunas, relacionadas aos elos da cadeia da sobrevivência da ressuscitação 

cardiopulmonar. Cada intervenção pode ser avaliada como correta ou incorreta, e gera 

um escore, compreendido entre zero à dez pontos.12  

(3) desing de cenário simulado: composto pelos seguintes elementos - responsáveis pelo 
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planejamento e execução do cenário; temática; objetivos de aprendizagem; referenciais 

teórico-metodológicos; público alvo; número de participantes; critérios de inclusão; caso 

clínico; tipo de simulador; competências desenvolvidas; fidelidade do cenário; local; 

duração; equipamentos e materiais; treinamento dos facilitadores.13 O seguinte caso 

clínico foi abordado neste cenário: “Senhor Alfredo, é um paciente de 50 anos, internado 

no leito 203, da enfermaria de clínica médica de um hospital, com histórico de vômitos, 

dor precordial, irradiação para região torácica posterior e diagnóstico médico de Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM). Teve alta há três dias da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 

está, há um dia, na enfermaria. Consciente e orientado, com respiração espontânea e 

sinais vitais estáveis. O enfermeiro(a) de plantão, visita o Sr. Alfredo para avaliação 

clínica, e conversa com ele: “Bom dia senhor Alfredo, como o senhor está? Ele irá 

responder (facilitador fará a voz do Sr. Alfredo), e a cena prosseguirá, a depender da 

avaliação clínica do participante envolvido.13 Destaca-se que, na continuidade deste 

cenário clínico, o paciente evoluiu para uma PCR que exigiu atendimento por parte dos 

estudantes envolvidos.  

(4) roteiro da etapa de preparação da simulação: elaborado e validado pela pesquisadora, 

na presente pesquisa, composto da fase de pré-simulação e pré-briefing/briefing.14  

(5) roteiro do debriefing com um facilitador: construído e validado pela pesquisadora para 

a presente pesquisa.15  

(6) roteiro para planejar e executar o co-debriefing: elaborado e validado pela 

pesquisadora para a presente pesquisa.16 

Para execução do estudo piloto, o workshop foi composto por duas fases e nove 

etapas, apresentadas no quadro 1, a seguir. 

Quadro 1 – Apresentação das fases e etapas do workshop sobre a Ressuscitação 

Cardiopulmonar com Suporte Básico de Vida no adulto e uso do DEA no ambiente intra-

hospitalar, para cumprimento do estudo piloto. Ribeirão Preto (SP), Brasil, 2021. 

Fases e etapas Atividade e período 

Fase não presencial 

Etapa 1: 
Planejamento, 
divulgação e 
inscrição 

Planejaram-se as três etapas da simulação clínica: preparação, 
participação e debriefing. A divulgação e inscrição foram 
realizadas via e-mail, enviando-se a programação e ficha de 
inscrição, com prazo de 15 dias. 

Etapa 2: 
Consentimento e 
caracterização 

Viabilizada por meio do envio eletrônico – e-mail, de um 
instrumento do tipo Google Forms, num período de 15 dias, 
anteriores a execução do workshop, contendo: a explicação sobre 
a pesquisa, o TCLE e um formulário para caracterização do perfil 
dos participantes. 

Etapa 3: Pré- Baseada em roteiro validado. Enviaram-se, 15 dias antes da 
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simulação. execução do cenário simulado, os seguintes materiais de estudo 
por e-mail: (1) videoaula sobre RCP17 (2) vídeosimulação sobre 
RCP18 (3) Diretrizes para a RCP.19          

Fase presencial: compreendida entre abril a junho de 2021. 

Etapa 4: 
Apresentação e pré-
teste 

Recepcionados em sala de aula, os estudantes, já divididos em 
grupos, foram apresentados aos facilitadores. 

Etapa 5: 
Treinamento de 
habilidades 

Explanou-se sobre os Elos da Cadeia de Sobrevivência intra-
hospitalar19 e em seguida, realizou-se o treinamento de 
habilidades para o SBV e uso do DEA, utilizando-se o manequim 
do tipo Little Anne QCPR e um dispositivo de feedback, baseado 
em um aplicativo via bluetooth, para smartphone. Após, ofereceu-
se um coffee break, em um intervalo de 15 minutos. 

Etapa 6: Pré-
briefing/briefing 

Envolveu o esclarecimento dos participantes quanto ao ambiente e 
cenário13 de simulação proposto.   

Etapa 7: Primeira 
execução do cenário 

Desenvolvimento do cenário simulado sobre RCP no adulto, por 
meio do SBV e uso do DEA, com duração de, aproximadamente, 
10 minutos, executado duas vezes, antes e após o debriefing, para 
comparação do desfecho pretendido. 

Etapa 8: Debriefing Após a execução do cenário, os participantes, sentaram-se, em 
círculo. O GC foi submetido ao debriefing oral orientado por um 
único facilitador15 e o GI ao co-debriefing.16 Com duração de 
aproximadamente 20 minutos, cada um, e até atingir os objetivos 
de aprendizagem definidos para o SBV (as técnicas foram 
detalhadas na figura 2). 

Etapa 9: Segunda 
execução do cenário 

O mesmo cenário foi executado novamente, na intenção de 
comparar as habilidades psicomotoras referentes ao atendimento 
da PCR, antes e após a realização do debriefing. É importante 
destacar que: (1) a retenção das habilidades não foi avaliada ao 
longo do tempo; (2) o cenário foi filmado, antes e após o debriefing 
para que a pesquisadora principal pudesse comparar as 
habilidades psicomotoras, adotando-se o OSCE; (3) devido a sua 
extensão, o OSCE não foi preenchido concomitante a execução do 
cenário simulado, mas sim, posteriormente, por meio das 
filmagens, estabelecidas antes e após o debriefing. 

Fonte: próprio autor 

 

O quadro 2, a seguir demonstra o protocolo de execução da técnica de debriefing 

oral orientada por um único facilitador e do co-debriefing. 

 

Quadro 2 - Apresentação da técnica de debriefing com um único facilitador, aplicada no 

grupo controle e do co-debriefing adotado para o grupo intervenção. Ribeirão Preto, SP, 

Brasil, 2021. 
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Grupo Controle Grupo Intervenção 

(1) Técnica: debriefing oral orientado 
por um único facilitador15 (2) Local: 
sala de aula; (3) facilitador: 
especialista 1; (4) Método de 
debriefing: G.A.S debriefing; (5) 
Tempo: até atingir os objetivos de 
aprendizagem; (6) Procedimento:  
Após a primeira execução do 
cenário: os participantes, sentam, 
em círculo, e o facilitador disparara 
as questões: 
G: Gather – Reunir informações e 
tranquilizar sentimentos: “Como 
vocês estão se sentindo após a 
vivência? 
A: Analyze – Analisar a vivência e 
articulá-la ao referencial teórico: 
“descrevam como vocês atenderam 
o Sr. Alfredo” “Quais os pontos 
positivos neste atendimento?” 
“Quais os pontos que necessitam 
melhorar?”  
S: Summarize - Resumir a vivência, 
e articulá-la aos objetivos de 
aprendizagem: “o que chamou a sua 
atenção nesta vivência?” “o que 
você leva dessa experiência para a 
sua vida profissional?”  

(1) Técnica: co-debriefing16 (2) Local: sala de aula; 
(3) Facilitadores: especialista 1 e especialista 2; (4) 
Método de debriefing: G.A.S debriefing; (5) Tempo: 
até atingir os objetivos de aprendizagem; (6) 
Procedimento:  
Pré-debriefing: reunião prévia entre os facilitadores 
para planejar o debriefing. Seguiu-se o co-
debriefing chamado: “dividir e conquistar”, em que, 
as etapas são divididas, de acordo com a expertise 
dos facilitadores. O especialista 1 assumiu as 
fases “G” e “S”, e o especialista 2, a fase “A”. 
Debriefing: Após o primeiro cenário: os 
participantes sentam, em círculo, e os facilitadores 
disparam as questões: 
1° facilitador: G: Gather – Reunir informações e 
tranquilizar sentimentos: “Como vocês estão se 
sentindo após a vivência? 
2° facilitador: A: Analyze – O facilitador 2 anotou 
todos os pontos a serem discutidos. Analisar a 
vivência e articulá-la ao referencial: “descrevam 
como vocês atenderam o Sr. Alfredo” “Quais os 
pontos positivos neste atendimento?” “Quais são 
os pontos que necessitam melhorar?”  
1° facilitador: S - Summarize: Resumir a vivência, 
e articulá-la aos objetivos de aprendizagem: “o que 
chamou a sua atenção nesta vivência?” “o que 
você leva dessa experiência para a sua vida 
profissional?” Após o debriefing, realizou-se 
novamente a cena proposta. 
Pós-debriefing: os facilitadores se reúnem, após a 
simulação, para alinharem as suas percepções. 

Fonte: próprio autor 

Para análise e organização dos dados, confeccionou-se uma planilha no programa 

Microsoft Excel® 2013, com dupla digitação, realizada por dois pesquisadores, de maneira 

independente.  Os dados foram processados e analisados por meio do Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) (IBM® SPSS) versão 25 para Windows. 

As características sociodemográficas categóricas, foram apresentadas em 

frequências absolutas e relativas, e as variáveis quantitativas, expostas por medidas de 

dispersão e centralidade.  

A normalidade da distribuição das variáveis foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk 

(p=0,001). Desta forma, para avaliar o desempenho dos estudantes quanto as habilidades 

psicomotoras, intra-grupo, antes e depois da intervenção, adotou-se o teste de Wilcoxon e 

para análise das amostras independentes, comparando as médias obtidas pelos GC e GI 

o teste de Mann-Whitney.  O nível de significância adotado para as análises foi de 0,05. 
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Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, de acordo com a Resolução 466/2012, sob o número 

3.826.306 e encontra-se registrado sob o código RBR-4kzzcr3, em plataforma específica 

para Ensaios Clínicos, utilizando o endereço eletrônico www.clinicaltrials.gov.  

 

RESULTADOS 

A amostra da presente pesquisa foi composta por 17 estudantes de graduação em 

enfermagem, do sexo feminino, com média de idade de 23±3,8 anos. A maioria dos 

participantes, 10(59%) não vivenciou experiências baseadas em simulação durante a 

graduação, no entanto, frequentaram eventos científicos, como congressos e simpósios, 

que abordaram a simulação clínica. Nenhum estudante realizou pesquisas científicas 

sobre a simulação. 

Adotou-se o OSCE para avaliar o desenvolvimento das habilidades psicomotoras, 

sobre o SBV, com uso do DEA, em ambiente intra-hospitalar, nos estudantes de 

graduação em enfermagem.12 A seguir, o quadro 3, apresenta, os domínios abordados 

pelo OSCE, e o número de participantes que desempenharam corretamente, cada critério.  

 

Quadro 3 – Apresentação do número de participantes referentes ao grupo controle e 

grupo intervenção, que realizaram corretamente cada critério do Exame Clínico Objetivo 

Estrutorado- OSCE adotado, antes e após o debriefing. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021 

(N=17) 

 Grupo Controle  
(N=8) 

Grupo Intervenção 
(N=9) 

Critérios Antes do 
debriefing 
com um 

facilitador 

Após o 
debriefing 
com um 

facilitador 

Antes do 
co-

debriefing 

Após o 
co-debrie 

fing 

Elo: Reconhecimento e prevenção precoce 

Aplicou as medidas de prevenção para a 
PCR  

8 8 9 9 

Testou a responsividade e utilizou EPI  6 8 3 9 

Elo: Acionamento do Serviço Médico de Emergência 

Solicitou ajuda da equipe de saúde, o 
carrinho de emergência e o DEA. 

8 8 9 9 

Solicitou a presença do profissional 
médico e expôs completamente o tórax 

4 8 3 9 

Avaliou pulso carotídeo pelo menos 5 
segundos, mas não superior a 10 
segundos. 

8 8 9 9 

Avaliou respiração por meio da 
expansibilidade torácica, pelo menos 5 

0 0 0 6 
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segundos, mas não superior a 10 
segundos 

Avaliou pulso e respiração 
simultaneamente 

0 0 0 6 

Elo: Ressuscitação Cardiopulmonar de alta qualidade 

Boas práticas para a CTE 

Posicionou o paciente no leito, com 
cabeceira a 0º, sem travesseiro e 
com anteparo (tábua) para início das CTE 

4 8 3 9 

Posicionou-se adequadamente em relação 
á vítima para as CTE 

8 8 9 9 

Realizou as CTE na metade inferior do 
esterno (linha intermamilar) 

8 8 2 9 

Realizou as CTE com profundidade pelo 
menos 5cm, mas não superior a 6cm 

4 8 9 9 

Realizou as CTE com velocidade pelo 
menos 100, mas não mais que 120 
 

4 8 9 9 

Permitiu que o tórax retorne a posição 
neutra, sem movimento de “galope” pelas 
mãos do socorrista 

8 8 9 9 

Realizou interrupções das CTE a cada 2 
minutos, não ultrapassando 10 segundos, 
avaliando retorno da circulação 
espontânea (presença de pulso) 

8 8 9 9 

Revezou o socorrista nas interrupções da 
CTE − a cada 2 minutos não 
ultrapassando 10 segundos 

8 8 9 9 

Boas práticas para a ventilação com bolsa-válvula-máscara 

Elevou a cabeça com hiperextensão do 
pescoço para permeabilização das VVAA 

8 8 9 9 

Conectou a bolsa-valva-máscara ao 
umidificador de oxigênio, conferindo o 
funcionamento, antes do início das 
ventilações 

8 8 9 9 

Garantiu fluxo de oxigênio em 12- 15L por 
minuto 

8 8 9 9 

Acoplou a máscara na face da vítima com 
dedo polegar e indicador pressionando-a e 
demais dedos tracionou a mandíbula, sem 
escape de ar (técnica C e E) 

8 8 9 9 

Ofereceu duas ventilações, pressionando 
todo o centro da bolsa, com duração de 1 
segundo cada. Inspecionou se houve 
expansibilidade  

8 8 9 9 

Realizou ciclos de 30/2 − com CTE, 
ventilação e posicionamento da máscara 
corretos 

8 8 9 9 

Elo: Desfibrilação 

Encaixou o conector das pás no DEA 8 8 9 9 

Aderiu as pás correspondentes abaixo 8 8 3 9 
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da clavícula direita e abaixo/lateral do 
mamilo esquerdo 

Garantiu qualidade das CTE durante 
aderência das pás do DEA no tórax da 
vítima 

4 8 9 9 

Garantiu que todos estivessem 
afastados da vítima nos momentos 
solicitados pelo DEA 

8 8 3 9 

Garantiu que o fluxo de oxigênio estivesse 
interrompido e afastado da vítima no 
momento da aplicação do choque 

4 8 3 9 

Pressionou o botão indicado no DEA 
quando indicado a aplicação do choque 

8 8 9 9 

Reiniciou a ressuscitação cardiopulmonar 
imediatamente após aplicação do choque 
até novo comando do DEA 

8 8 9 9 

Avaliou resposta do paciente (pulso e 
respiração) quando o choque não foi 
indicado (se ausente: reiniciou a 
ressuscitação cardiopulmonar; se 
presente: implementou as condutas 
indicadas para após o retorno da 
circulação espontânea) 

0 8 0 9 

Elos: Cuidados pós-PCR e Recuperação 

Garantiu a permeabilidade das vias 
aéreas e, se necessário, instalou cânula 
orofaríngea ou via aérea avançada 

8 8 9 9 

Ofertou oxigênio por máscara não 
reinalante de alto fluxo ou ventilação com 
pressão positiva 

0 0 3 3 

Verificou pressão arterial e oxímetria e 
instalou monitorização eletrocardiográfica 
contínua 

0 0 0 0 

Manteve as pás do DEA aderidas ao tórax 
da vítima 

8 8 9 9 

Providenciou encaminhamento para 
unidade de cuidados intensivos 

0 0 0 0 

Realizou de acordo com In- 
Hospital Utstein Style 

0 0 0 0 

Fonte: próprio autor. 

 De acordo com os achados, identificados por meio do OSCE12 para o GC, oito 

critérios referentes as habilidades psicomotoras para o atendimento da PCR com SBV no 

adulto, apresentaram melhora, após o debriefing com um facilitador, à saber: (1) Elo: 

reconhecimento e prevenção precoce: utilização do EPI; (2) Elo: Acionamento do Serviço 

Médico de Emergência: solicitação da presença do profissional médico; (3) Elo: 

Ressuscitação Cardiopulmonar de alta qualidade: retirada do travesseiro e anteparo 

(tábua) para início das CTE; profundidade correta da CTE; velocidade correta da CTE; (4) 

Elo: Desfibrilação: garantia das CTE durante aderência das pás do DEA; interrupção do 
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oxigênio durante o choque; avaliação do pulso e respiração, quando o choque não for 

indicado. 

Já, no GI, após o co-debriefing, dez critérios sobre o atendimento da PCR, por 

meio do SBV no adulto, foram aperfeiçoados: (1) Elo: reconhecimento e prevenção 

precoce: testar responsividade da vítima e utilizar EPI; (2) Elo: acionamento do serviço 

médico de emergência: solicitação de ajuda do profissional médico; avaliação da 

respiração da vítima; avaliação do pulso e respiração simultâneamente; (3) Elo: 

Ressuscitação Cardiopulmonar de alta qualidade: retirada do travesseiro durante o 

atendimento da PCR; realização da CTE no local correto; (4) Elo: Desfibrilação: aderencia 

das pás do DEA no local correto no tórax da vítima; garantia do afastamento de todos os 

socorristas, em relação á vítima, durante a desfibrilação, interrupção do fluxo de oxigênio 

durante a desfibrilação e avaliação do pulso do paciente, quando o choque não for 

indicado pelo DEA. 

Cabe ressaltar que, a maioria dos critérios pertinentes aos últimos elos da Cadeia 

de Sobrevivência da RCP, intitulados: Cuidados pós-PCR e Recuperação, não foram 

impactados pelas intervenções aplicadas (debriefing), visto que, o cenário adotado não 

contemplou estas temáticas, fator considerado, na análise dos achados, para futura 

adequação da simulação clínica proposta.  

Em seguida, a tabela 1, demonstra a comparação quanto ao desenvolvimento de 

habilidades psicomotoras, para o atendimento da parada cardiorrespiratória, por meio do 

Suporte Básico de Vida, em estudantes de graduação em enfermagem, considerando a 

análise intra-grupo, e posteriormente, entre os grupos, controle e intervenção, e baseados 

na pontuação total, obtida pelo OSCE, de dez pontos.12  

 

Tabela 1 – Apresentação da comparação intra-grupo e inter-grupos controle e intervenção 

da média de pontos obtidos no Exame Clínico Objetivo Estruturado para o atendimento da 

parada cardiorrespiratória com Suporte básico de vida no adulto, em estudantes de 

graduação em enfermagem. Ribeirão, SP, Brasil, 2021. (N=17) 

Grupos                                          Avaliação 
                                                     intra-grupo* 

   Avaliação 
  inter-grupo† 

 Valor médio de 
pontos obtidos 

no OSCE 

p-valor Valor médio e 
pontosobtidos 

no OSCE 

p-valor 

 OSCE 
antes do 
debriefing 

OSCE 
após o 

debriefing 

   

Grupo Controle 
Debriefing com um 

7,06 ± 0,11 8,12 ± 0,13 p=0,008 8,12 ± 0,13  
p<0,001 
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facilitador (N=8) 

Grupo Intervenção 
Co-debriefing (N=9) 

 6,55 ±1,21 8,50 ± 0,00 p=0,006 8,50 ± 0,001 

Fonte: próprio autor 

*Teste t-Student pareado aplicado para avaliação intra-grupo e Teste t-Student de amostras independentes, 

aplicado para avaliação inter-grupos em Grupo Intervenção (N=9) e Grupo Controle (N=8). 

 

O desfecho avaliado, caracterizado pelo desenvolvimento das habilidades 

psicomotoras, isto é, a habilidade procedimental do estudante de graduação em 

enfermagem para o atendimento da PCR intra hospitalar com SBV no adulto, melhorou, a 

priori, em ambos os grupos analisados, com resultados estatisticamente significativos 

(GC=p<0,008 e GI=0,006). Ainda sim, o grupo intervenção, submetido ao co-debriefing, 

obteve resultados superiores ao grupo controle, com diferença estatisticamente 

significativa de p<0,001 para o desenvolvimento das habilidades psicomotoras sobre o 

SBV. 

 

DISCUSSÃO 

A presente pesquisa propôs a comparação da efetividade da técnica de debriefing 

comumente adotada para a simulação do atendimento da PCR com SBV - o debriefing 

oral com um facilitador e o co-debriefing e sugeriu a possibilidade de articular dois 

facilitadores/experts, durante este processo, visto a sua potencialidade para aperfeiçoar o 

desempenho psicomotor de estudantes de enfermagem neste âmbito.  

Além disso, este estudo adotou para avaliar as habilidades psicomotoras, 

referentes ao SBV, um instrumento validado, do tipo Exame Clínico Objetivo Estruturado 

(OSCE), composto por 40 itens de intervenção voltados ao atendimento de uma vítima de 

PCR, capaz de sustentar uma análise ampla e assertiva do desfecho pretendido.19 

Em quase todo o mundo, a educação em saúde é afetada por inadequações 

relacionadas a falta de dinamismo, fragmentação do saber e adoção de currículos 

orientados somente para o conteúdo. Neste ínterim, os cursos de graduação em 

enfermagem enfrentam desafios para lapidar os aspectos procedimentais dos estudantes, 

devido, geralmente, ao número exacerbado de alunos durante a prática clínica, para 

apenas um professor e a necessidade de torná-los aptos para a prática. A simulação 

clínica, avaliado com apoio de um OSCE, é uma alternativa para sanar estas lacunas e 

fornecer a experiência clínica almejada, em ambiente controlado e seguro.20 

 Uma revisão integrativa de literatura que objetivou identificar a aplicabilidade do 

OSCE na avaliação educacional no âmbito da saúde, selecionou 12 manuscritos que, 

caracterizaram este instrumento como um padrão ouro na analise do desempenho prático 
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de estudantes e profissionais, e um mecanismo confiável de avaliação frente ao processo 

de ensino e aprendizagem do atendimento da PCR no adulto.21 

 Corrobora com este contexto, um relato de experiência sobre a adoção do OSCE 

para o processo de ensino e aprendizado do SBV, na graduação em enfermagem, 

destacando-o como uma ferramenta efetiva, capaz de gerar um escore para quantificar o 

desempenho sobre o SBV, na busca de processos avaliativos mais tangíveis, que 

culminem na formação de profissionais críticos, reflexivos e preparados para a prática 

clínica.22 

Quanto a potencialidade do co-debriefing para aperfeiçoar as habilidades 

psicomotoras para o SBV em estudantes de enfermagem, um estudo observacional 

prospectivo, realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Brasil, aplicou 

uma simulação in situ, sobre as temáticas de arritmia, insuficiência respiratória, choque e 

ressuscitação cardiopulmonar, em um setor de emergência, para identificar as ameaças 

latentes de segurança neste setor, durante o co-debriefing. A presença de dois 

especialistas facilitou a identificação e reflexão sobre 56 ameaças latentes de segurança 

referentes ao departamento de emergência.23 

 Esta pesquisa23 também destacou que, a presença de dois facilitadores durante o 

debriefing, potencializa o alcance dos objetivos de aprendizagem almejados, por 

proporcionar a divisão de tarefas durante a reflexão, reduzir a carga de observação dos 

facilitadores, e propiciar o repasse de cada objetivo com mais acurácia, um fator crucial 

para a educação baseada na simulação clínica. Considera-se desta forma que, o auxílio 

de um co-facilitador para refletir sobre cada objetivo durante o debriefing, pode ser um 

importante motivo para o alcance de resultados favoráveis de aprendizagem.5 

 Outro ponto importante a ser discutido é a necessidade de obter-se facilitadores 

experientes na simulação clínica, capazes de conduzir a discussão, durante o co-

debriefing, que estejam alinhados entre si, sigam um modelo conceitual pré-determinado, 

e que busquem aprimorar as suas habilidades, constantemente, para proceder o 

debriefing, fatores determinantes no sucesso de uma reflexão compartilhada.24-25 

 Considera-se por fim que, é preciso examinar com parcimônia os desfechos 

obtidos na presente pesquisa, por tratar-se de um estudo piloto, recomendando-se a 

realização de estudos clínicos, experimentais e randomizados, que intencionem comparar 

as técnicas de debriefing abordadas, adotando-se um adequado cálculo amostral, 

subsidiado pelas variáveis apresentadas neste estudo.  

As limitações identificadas para elaborar este estudo configuraram-se pela 

ausência de cegamento dos avaliadores da simulação clínica e do profissional estatístico 
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para análise dos dados, e a incipiência de estudos científicos sobre o co-debriefing para 

discutir as concordâncias e as divergências com outras pesquisas, publicadas em 

periódicos nacionais e internacionais.  

 

CONCLUSÃO 

O co-debriefing parece ser mais efetivo do que o debriefing tradicional, feito por um 

facilitador, para aperfeiçoar o desempenho psicomotor referente a simulação do 

atendimento da parada cardiorrespiratória intra hospitalar no adulto, com Suporte Básico 

de Vida e uso do Desfibrilador Externo Automático, em estudantes de graduação de 

enfermagem. 

 Este estudo contribui para a assistência, pesquisa e ensino em enfermagem, 

principalmente por apresentar o método de execução de duas técnicas de debriefing, 

adaptáveis á diversos contextos pedagógicos, identificar a potencialidades para adoção 

no processo de ensino e aprendizagem em enfermagem e instigar a utilização de um 

debriefing compartilhado entre dois facilitadores, diante de seus benefícios para a 

simulação clínica.  
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7.6 ARTIGO INTITULADO: “EFETIVIDADE DO CO-DEBRIEFING PARA 

SATISFAÇÃO E AUTOCONFIANÇA NO SUPORTE BÁSICO DE VIDA: ESTUDO-

PILOTO RANDOMIZADO” 

 

Artigo que abrange a apresentação do terceiro desfecho obtido no presente 

estudo, sobre avaliação da habilidade afetiva (atitudes/sentimentos/comportamento) 

referente ao atendimento simulado da PCR no adulto, intra-hospitalar, com SBV, por 

estudantes de graduação em enfermagem, considerando-se variáveis como a 

satisfação e autoconfiança do aprendiz com a simulação clínica aplicada e sua 

experiência com as técnicas de debriefing as quais foram submetidos. 
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Efetividade do co-debriefing para satisfação e autoconfiança no suporte básico de vida: estudo 

piloto randomizado 

Effectiveness of codebriefing for satisfaction and self-confidence in basic life support: randomized 

pilot study 

Efectividad del codebriefing para satisfacción y autoconfianza en soporte vital básico: estudio 

piloto aleatorizado 

RESUMO  

Objetivo: avaliar a efetividade do co-debriefing comparado ao debriefing com um facilitador para 

desenvolver satisfação e autoconfiança no atendimento da parada cardiorrespiratória no adulto, 

intra-hospitalar, com suporte básico de vida, por estudantes de graduação de enfermagem.  

Método: estudo piloto, do tipo ensaio clínico randomizado, realizado em uma universidade de 

Minas Gerais, entre abril à junho de 2021, com 17 estudantes e aprovado sob o número 3.826.306. 

Realizou-se um workshop, submetendo-se o grupo intervenção ao co-debriefing (n=9) e o controle 

ao debriefing tradicional (n=8). Utilizaram-se a Escala de Satisfação de Estudantes e Autoconfiança 

na Aprendizagem e de Experiência com o Debriefing e o teste de U de Manm-whitney. Resultados: 

obteve-se valor de p=1,00 para a satisfação; p=0,12 para autoconfiança e p=0,29 para experiência 

com o debriefing. Conclusão: Os estudantes apresentaram uma boa experiência com o debriefing, 

satisfação e autoconfiança no suporte básico de vida em ambas as técnicas aplicadas.  

Descritores: Simulação; Reanimação Cardiopulmonar; Satisfação Pessoal; Confiança; Estudantes de 

Enfermagem.  

ABSTRACT 

Objective: to evaluate the effectiveness of co-debriefing compared to debriefing with a facilitator 

to develop satisfaction and self-confidence in the care of in-hospital cardiac arrest in adults, with 

basic life support, in undergraduate nursing students. Method: pilot study, of the randomized 

clinical trial type, carried out at a university in Minas Gerais, between April and June 2021, with 17 

students, and approved under number 3,826,306. A workshop was held, with the intervention group 

being co-debriefed (n=9) and the control group submitted to traditional debriefing (n=8). The 

Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning and Experience with Debriefing Scale and the 

Manm-Whitney U test were used. Results: p=1.00 was obtained for satisfaction; p=0.12 for self-

confidence and p=0.29 for experience with debriefing. Conclusion: Students had a good experience 

with debriefing, satisfaction and self-confidence in basic life support in both debriefing techniques 

tested. 
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Descriptors: Simulation Technique; Cardiopulmonary Resuscitation; Personal Satisfaction; Trust; 

Students, Nursing. 

RESUMEN 

Objetivo: evaluar la efectividad del co-debriefing en comparación con debriefing con facilitador para 

desarrollar satisfacción y autoconfianza en atención del paro cardíaco intrahospitalario en adultos, 

con soporte vital básico, en estudiantes de pregrado de enfermería. Método: estudio piloto, tipo 

ensayo clínico aleatorizado, realizado en universidad de Minas Gerais, entre abril y junio de 2021, 

con 17 estudiantes, y aprobado con número 3.826.306. Se llevó a cabo un taller, con el grupo 

intervención en co-debriefing (n = 9) y grupo de control sometido a debriefing tradicional (n = 8). Se 

utilizaron escala de satisfacción del estudiante y autoconfianza en aprendizaje y experiencia con 

debriefing y prueba U de Manm-Whitney. Resultados: se obtuvo p = 1,00 para satisfacción; p = 0,12 

para autoconfianza yp = 0,29 para experiencia con debriefing. Conclusión: Los estudiantes tuvieron 

una buena experiencia de debriefing, satisfacción y autoconfianza en soporte vital básico en ambas 

técnicas de debriefing. 

Descriptores: Simulación; Reanimación Cardiopulmonar; Satisfacción Personal; Confianza; 

Estudiantes de Enfermería. 

INTRODUÇÃO 

A simulação clínica tem sido reconhecida como uma estratégia educacional inovadora para 

o processo de ensino e aprendizagem em enfermagem, por ser capaz de imitar situações clínicas 

reais, em ambiente seguro e potencializar o conhecimento e as habilidades psicomotoras do 

aprendiz, como também os seus aspectos comportamentais1-2.  

Enquanto um cenário simulado cria uma experiência, o debriefing, considerado uma etapa 

fundamental da simulação clínica, se dedica a transformar esta experiência em aprendizado, por 

meio de discussão e reflexão2. 

Para aperfeiçoar o processo pedagógico em enfermagem sobre a ressuscitação 

cardiopulmonar (RCP), sugere-se investir no debriefing e fomentar um aprendizado mais reflexivo3, 

no entanto, os resultados obtidos para o processo de ensino e aprendizagem em enfermagem sobre 

as diferentes técnicas de debriefing são, na maioria, inconclusivos, condição que dificulta a escolha 

das melhores práticas de debriefing na simulação clínica2-3. 

Apesar da técnica de debriefing comumente adotada para a simulação clínica da RCP  

configurar-se pelo debriefing realizado com um facilitador3, acredita-se que, o co-debriefing, 

caracterizado pela sessão de discussão conduzida por mais de um facilitador na simulação4-5, tem 

um impacto positivo no alcance dos objetivos de aprendizagem por reduzir a carga de observação 
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exigida do facilitador primário, obter mais atenção nas necessidades dos aprendizes, identificar 

conflitos e somar diferentes expertises6. 

Mesmo diante das possibilidades do co-debriefing, ressalta-se que, as evidências científicas 

quanto a sua efetividade para a aprendizagem são insuficientes4-5, principalmente no âmbito da 

ressuscitação cardiopulmonar (RCP), ademais, as pesquisas produzidas priorizam, geralmente, a 

avaliação dos aspectos cognitivos (saber) e procedimentais (fazer), em detrimento aos critérios 

comportamentais e afetivos, como a satisfação e autoconfiança do aprendiz, uma tendência capaz 

de prejudicar a avaliação do desempenho em enfermagem, já que, não se pode considerar o 

desenvolvimento de competências clínicas sem valorizar os aspectos atitudinais de um indivíduo7-

10. 

Desta forma, questiona-se: o co-debriefing é mais efetivo para tornar o estudante de 

graduação em enfermagem satisfeito e autoconfiante no atendimento da parada cardiorrespiratória 

(PCR) intra-hospitalar no adulto, com suporte básico de vida, do que o debriefing realizado com um 

facilitador?  Este estudo teve como objetivo avaliar a efetividade do co-debriefing comparado ao 

debriefing com um facilitador para desenvolver satisfação e autoconfiança no atendimento da 

parada cardiorrespiratória no adulto, intra-hospitalar, com suporte básico de vida, por estudantes 

de graduação de enfermagem.   

A seguinte hipótese foi testada: o co-debriefing é mais efetivo para desenvolver satisfação e 

autoconfiança no atendimento da parada cardiorrespiratória intra-hospitalar no adulto, com 

suporte básico de vida, em estudantes de graduação de enfermagem, do que o debriefing realizado 

com um facilitador. 

 

MÉTODO  

Trata-se de um estudo piloto, sustentado por um ensaio clínico randomizado, controlado, 

mono-cego e paralelo, realizado de acordo com o Consolidated Standards of Reporting Trials11   e 

desenvolvido com estudantes de graduação em enfermagem em uma universidade do Estado de 

Minas Gerais, entre abril à junho de 2021.  

Testou-se a variável independente caracterizada pelo co-debriefing, um processo analítico 

de discussão/reflexão realizado, na presente pesquisa, verbalmente e por dois facilitadores, e a 

variável controle, configurada pelo debriefing tradicional, realizado verbalmente, com apenas um 

facilitador. Os desfechos analisados foram: (1) satisfação e (2) autoconfiança de estudantes de 

graduação em enfermagem no atendimento simulado da PCR no adulto, intra-hospitalar, com SBV 
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e uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA) e (3) a experiência do estudante de enfermagem 

com o debriefing12. 

A população constituiu-se por estudantes de graduação em enfermagem, incluídos por meio 

dos critérios: idade igual ou maior que 18 anos, estar no último período do curso de graduação em 

enfermagem, vacinados para a COVID-19. Excluíram-se estudantes com sinais e sintomas de 

síndrome gripal, gestantes e aqueles que estivem impossibilitados em realizar a RCP por problemas 

de saúde. 

Determinou-se uma amostra não probabilística, de conveniência, recrutada por meio de um 

workshop intitulado: Ressuscitação cardiopulmonar com suporte básico de vida no adulto e uso do 

DEA, no ambiente intra-hospitalar13. 

A divulgação do workshop e a inscrição dos participantes foi realizada via e-mail, durante 15 

dias e todos os 24 estudantes de enfermagem matriculados no último período de graduação, fizeram 

inscrição no workshop. Para estes, enviou-se um formulário do tipo Google Forms, contendo: 

questões para caracterizar o perfil do participante e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

– TCLE. Os estudantes puderam optar por uma das datas programadas para o workshop, 

devidamente cegados quanto a intervenção a qual seriam submetidos.  

Formaram-se quatro grupos, de seis alunos cada, randomizados em blocos, por meio da 

técnica de sorteio feita em papel. Foram entregues a um enfermeiro que não participou do estudo, 

três envelopes. O primeiro envelope armazenava a numeração respectiva a cada bloco de 

participantes (Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 e Grupo 4), o segundo envelope era referente ao grupo 

controle e o terceiro, à intervenção. Este profissional foi orientado, somente, a manter a 

equivalência entre os grupos intervenção e controle e desta forma, realizou o sorteio, alocando os 

grupos 2 e 3 no envelope do controle e os grupos 1 e 4 no envelope da intervenção, entregues 

lacrados para a pesquisadora principal, garantindo, assim, o sigilo de alocação. Os envelopes foram 

abertos pela pesquisadora principal, somente após a entrada formal do sujeito na pesquisa, ou seja, 

após ter atendido aos critérios de elegibilidade. 

Formou-se um Grupo Controle (GC) composto por 12 participantes, submetidos ao debriefing 

com um facilitador e um Grupo Intervenção (GI), também com 12 participantes, submetidos ao co-

debriefing. Durante a intervenção, houveram sete perdas de participantes, quatro no GC e três no 

GI, devido a sinais e sintomas de síndrome gripal.  

A figura 1, a seguir, apresenta a distribuição dos participantes no protocolo do estudo, 

segundo o diagrama de fluxo do CONSORT (2010)11. 
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Figura 1 – Fluxograma de distribuição dos participantes segundo grupo-intervenção e grupo-

controle – Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

 

 

       Fonte: CONSORT (2010). 

Adotaram-se os seguintes formulários, instrumentos e cenário:  

(1) Formulário de caracterização do perfil: composto por sexo; idade; participação em atividade 

baseada em simulação durante a graduação; participação em eventos científicos que abordaram a 

simulação e publicação de pesquisa sobre a simulação; 

(2) Escala de Satisfação de Estudantes e Autoconfiança na Aprendizagem14:  traduzida e validada 

para o português do Brasil para mensurar a satisfação e autoconfiança de aprendizes na simulação. 

Composta por 13 itens, cinco sobre a satisfação e oito para a autoconfiança na aprendizagem, 

avaliados por uma uma escala do tipo Likert de cinco pontos. Quanto mais próximo ao valor um, 

menor a satisfação e quanto mais próximo a cinco, maior satisfação. Em relação a confiança, quanto 

mais próximo de um, menor a confiança, e quanto mais próximo de oito, maior a confiança; 
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(3) Escala de Experiência com o Debriefing15: traduzida e validada para o português do Brasil para 

avaliar a experiência de estudantes com o debriefing. Composta por 20 itens avaliados por uma 

escala do tipo Likert de cinco pontos, dividida em quatro domínios: (1) analisando os pensamentos 

e sentimentos; (2) aprendendo e fazendo conexões; (3) habilidade do professor em conduzir o 

debriefing; (4) orientação apropriada do professor. Valores próximos a um revelam uma experiência 

ruim com o debriefing e próximos de cinco, uma boa experiência com o debriefing; 

(4) Cenário simulado16: constructo validado e adaptado que contemplou os elementos:  

responsáveis pelo planejamento e execução do cenário; temática; objetivos de aprendizagem; 

referenciais teórico-metodológicos; público alvo; número de participantes; critérios de inclusão; 

caso clínico; tipo de simulador; competências desenvolvidas; fidelidade do cenário; local; duração; 

equipamentos e materiais. O seguinte caso clínico foi abordado: “Senhor Alfredo, é um paciente de 

50 anos, internado no leito 203, da enfermaria de clínica médica de um hospital, com histórico de 

vômitos, dor precordial, irradiação para região torácica posterior e diagnóstico médico de Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM). Teve alta há três dias da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está, há 

um dia, na enfermaria. Consciente e orientado, com respiração espontânea e sinais vitais estáveis. 

O enfermeiro(a) de plantão, visita o Sr. Alfredo para avaliação clínica, e conversa com ele: “Bom dia 

senhor Alfredo, como o senhor está? Ele irá responder (facilitador fará a voz do Sr. Alfredo), e a cena 

prosseguirá, a depender da avaliação clínica do participante envolvido16; 

(5) Roteiro da etapa de preparação da simulação clínica17: elaborado e validado para a presente 

pesquisa, destinado ao planejamento e execução das fases de pré-simulação e pré-briefing/briefing; 

(5) Roteiro do debriefing oral com um facilitador18: elaborado e validado para a presente pesquisa, 

destinado ao planejamento e execução do debriefing tradicional, aplicado ao grupo controle; 

(6) Roteiro do co-debriefing19: elaborado e validado para a presente pesquisa, destinado ao 

planejamento e execução do debriefing com mais de um facilitador, aplicado ao grupo intervenção. 

Para execução do piloto, o workshop foi composto por duas fases:  

(A) Fase não presencial: (1) planejamento, divulgação e inscrição, via e-mail; (2) consentimento e 

caracterização do participante; (3) pré-simulação, baseada no envio dos seguintes materiais de 

estudo: diretrizes para a RCP20; videoaula sobre RCP21 e vídeo-simulação sobre RCP22; 

(B) Fase presencial: (4) recepção dos participantes; (5) treinamento de habilidades para a RCP com 

manequim do tipo Little Anne QCPR e dispositivo de feedback baseado em um aplicativo via 

bluetooth para smartphone; (6) cofee break; (7) pré-briefing/briefing17; (8) execução do cenário 

clínico de média fidelidade e, aproximadamente, dez minutos, executado antes e após o debriefing16; 

(9) Debriefing: após a execução do cenário, os participantes, sentaram-se, em círculo. O GC foi 
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submetido ao debriefing com um facilitador18 e o GI ao co-debriefing19, com duração de 

aproximadamente 20 minutos; (10) segunda execução do cenário; (11) avaliação do aprendiz por 

meio das escalas propostas14-15 e encerramento. 

 Os elementos que compuseram a técnica de debriefing oral com um facilitador foram: (1)  

Técnica: debriefing oral com um facilitador18 (2) Local: sala de aula; (3) facilitador: especialista 1 - 

especialista em RCP e em simulação; (4) Método de debriefing: G.A.S debriefing; (5) Tempo: até 

atingir os objetivos de aprendizagem; (6) Procedimento: após a primeira execução do cenário os 

participantes sentaram em círculo e o facilitador disparou as questões baseadas nas etapas do G.A.S 

debriefing: Gather (Reunir informações e tranquilizar sentimentos) “Como vocês estão se sentindo 

após a vivência?; Analyze (Analisar a vivência e articulá-la ao referencial proposto) “Descrevam como 

vocês atenderam o Sr. Alfredo”; “Quais os pontos positivos neste atendimento?”; “Quais os pontos 

que necessitam melhorar?”; Summarize (Resumir a vivência, e articulá-la aos objetivos de 

aprendizagem) “O que chamou a sua atenção nesta vivência?”; “O que você leva dessa experiência 

para a sua vida profissional?”. 

Os elementos que compuseram o co-debriefing foram: (1) Técnica: co-debriefing19 (2) Local: 

sala de aula; (3) Facilitadores: especialista 1 e especialista 2 - ambos especialistas na RCP e na 

simulação clínica; (4) Método de debriefing: G.A.S debriefing; (5) Tempo: até atingir os objetivos de 

aprendizagem; (6) Procedimento: Pré-debriefing: reunião prévia entre os facilitadores para planejar 

o debriefing. Adotou-se o co-debriefing do tipo “dividir e conquistar”5, em que, as etapas do 

debriefing são divididas de acordo com a expertise dos facilitadores. O especialista 1 assumiu as fases 

“G” e “S”, e o especialista 2, a fase “A” do G.A.S debriefing. Debriefing: após o primeiro cenário os 

participantes sentaram em círculo e os facilitadores dispararam as questões: 1° facilitador: Gather: 

“Como vocês estão se sentindo após a vivência? 2° facilitador: Analyze – O facilitador 2 anotou todos 

os pontos a serem discutidos: “Descrevam como vocês atenderam o Sr. Alfredo”; “Quais os pontos 

positivos neste atendimento?”; “Quais são os pontos que necessitam melhorar?” 1° facilitador: 

Summarize: “O que chamou a sua atenção nesta vivência?”; “O que você leva dessa experiência para 

a sua vida profissional?”; após o debriefing, realizou-se novamente a cena proposta. Pós-debriefing: 

os facilitadores se reuniram, após a simulação, para alinharem as suas percepções. 

Para análise dos dados, confeccionou-se uma planilha no programa Microsoft Excel® 2013 e 

empregou-se o software o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (IBM® SPSS) versão 25 

para Windows. As características sociodemográficas categóricas foram apresentadas em 

frequências absolutas e relativas.  
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A normalidade da distribuição das variáveis foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk 

(p=0,001). Desta forma, para avaliar o desempenho dos estudantes quanto as variáveis satisfação, 

autoconfiança e experiência com as técnicas de debriefing adotadas, utilizou-se o teste de Manm-

whitney.  O nível de significância adotado para as análises foi de 0,05. 

Após a obtenção da aprovação da Universidade em questão, a pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, de acordo com a 

Resolução 466/2012, sob o número 3.826.306. O estudo encontra-se registrado com o código RBR-

4kzzcr3, na plataforma para Ensaios Clínicos, no endereço eletrônico www.clinicaltrials.gov. 

 

RESULTADOS  

A amostra foi composta por 17 (100%) estudantes de graduação em enfermagem do sexo 

feminino, com idade média de 23±3,8 anos. A maioria, 10 (59%), não vivenciou na graduação, 

atividades baseadas em simulação, mas frequentaram eventos que abordaram a temática. Nenhum 

estudante realizou pesquisas sobre a simulação. 

 A priori, explorou-se os critérios que compõem a escala de Satisfação de Estudantes e 

Autoconfiança na Aprendizagem, apresentados no quadro 1, a seguir. 

Quadro 1 - Apresentação do número de participantes dos grupos controle e grupo intervenção e o 

nível de concordância com os critérios da escala de satisfação e autoconfiança com a aprendizagem 

por meio da simulação. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021. 

Critérios Grupo Controle 
Debriefing com um facilitador 

(N=8) 

Grupo Intervenção 
Co-debriefing 

(N=9) 

 DT* 
 

D§ 
 

IN# 
 

C£ 
 

CT& 
 

DT* 
 

D§ 
 

IN# 
 

C£ 
 

CT& 
 

Satisfação com a 
aprendizagem 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Os métodos de ensino 
utilizados nesta simulação 
foram úteis e eficazes 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

2. A simulação forneceu-
me uma variedade de 
materiais didáticos e 
atividades para promover 
a minha aprendizagem 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

3. Eu gostei do modo como 
meu professor ensinou 
através da simulação 

    8 
(100%) 

 

    9 
(100%) 

4. Os materiais didáticos 
utilizados nesta simulação 
foram motivadores e 
ajudaram-me a aprender. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

5. A forma como o meu 
professor ensinou por 
meio da simulação foi 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 
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adequada para a forma 
como eu aprendo 

Autoconfiança na 
aprendizagem 

DT* 
1 

 

D§ 
2 

 

IN# 
3 

 

C£ 
4 

 

CT& 
5 

 

DT* 
1 

 

D§ 
2 

IN# 
3 

 

C£ 
4 

 

CT& 
5 

 

6. Estou confiante de que 
domino o conteúdo da 
atividade de simulação 
que meu professor me 
apresentou. 

   1 
(12,5%) 

7 
(87,5%) 

   2 
(22,2%) 

7 
(77,8%) 

7. Estou confiante que esta 
simulação incluiu o 
conteúdo necessário para 
o meu conhecimento. 

   2 
(25%) 

6 
(75%) 

   1 
(11,1%) 

8 
(88,9%) 

8. Estou confiante de que 
estou desenvolvendo 
habilidades e obtendo os 
conhecimentos 
necessários a partir desta 
simulação para executar 
os procedimentos 
essenciais em um 
ambiente clínico 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

9. O meu professor utilizou 
recursos úteis para ensinar 
a simulação 

   1 
(12,5%) 

7 
(87,5%) 

    9 
(100%) 

10. É minha 
responsabilidade como o 
aluno aprender o que eu 
preciso saber por meio da 
atividade de simulação 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

11. Eu sei como obter 
ajuda quando eu não 
entender os conceitos 
abordados na simulação. 

  1 
(12,5%) 

 7 
(87,5%) 

    9 
(100%) 

12. Eu sei como usar 
atividades de simulação 
para aprender habilidades 

   2 
(25%) 

6 
(75%) 

   1 
(11,1%) 

8 
(88,9%) 

13. É responsabilidade do 
professor dizer-me o que 
eu preciso aprender na 
simulação durante a aula 

 1 
(12,5%) 

3 
(37,5%) 

2 
(25%) 

2 
(25%) 

  1 
(11,2%) 

4 
(44,4%) 

4 
(44,4%) 

Fonte: dados da própria pesquisa 

Legenda: *Discordo Totalmente; §Discordo;  #Indeciso ; £Concordo; &Concordo Totalmente 

 A satisfação do estudante de enfermagem com a simulação foi semelhante e bem avaliada 

em ambos os grupos. Quanto a autoconfiança, o grupo submetido ao co-debriefing destacou-se na 

maioria (62,5%) dos critérios: (1) confiança de que todos os conteúdos necessários para a simulação 

foram incluídos; (2) confiança na adoção de recursos úteis para ensinar; (3) confiança em como obter 

ajuda diante das dúvidas sobre a simulação; (4) confiança em como usar as atividades de simulação 

para aprender as habilidades propostas e (5) confiança quanto a responsabilidade do facilitador em 

ensinar o que é preciso na simulação. 
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O quadro 2 demonstra a avaliação dos estudantes de graduação em enfermagem quanto a 

experiência com o debriefing no grupo controle e intervenção.  

Quadro 2 - Apresentação do número de participantes dos grupos controle e grupo intervenção e o 

nível de concordância quanto aos critérios da escala de experiência com o debriefing. Ribeirão Preto, 

SP, Brasil, 2021. 

Critérios Grupo Controle 
Debriefing com um facilitador 

(N=8) 

Grupo Intervenção 
Co-debriefing 

(N=9) 

 DT* 
1 
 

D§ 
2 
 

IN# 
3 
 

C# 
4 
 

CT& 
5 
 

DT* 
1 
 

D§ 
2 
 

IN# 
3 
 

C# 
4 
 

CT& 
5 
 

Analisando pensamentos e sentimentos 

1.O debriefing me ajudou a 
analisar meus pensamentos.  

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

2.O professor reforçou 
aspectos do comportamento da 
equipe de saúde 

   1 
(12,5%) 

7 
(87,5%) 

    9 
(100%) 

3. O ambiente de debriefing foi 
fisicamente confortável. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

4. Sentimentos incorretos 
foram resolvidos por meio do 
debriefing. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

Aprendendo e fazendo conexões 

5. O debriefing ajudou-me a 
fazer conexões na minha 
aprendizagem. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

6. O debriefing foi útil para 
processar a experiência de 
simulação. 

   1 
(12,5%) 

7 
(87,5%) 

    9 
(100%) 

7. O debriefing proporcionou-
me oportunidades de 
aprendizagem. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

8. O debriefing ajudou-me a 
encontrar um significado na 
simulação. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

9. As minhas dúvidas da 
simulação foram respondidas 
pelo debriefing. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

10. Tornei-me mais consciente 
de mim mesmo durante a 
sessão de debriefing. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

11. O debriefing ajudou-me a 
esclarecer problemas. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

 12. O debriefing ajudou-me a 
fazer conexões entre teoria e 
situações da vida real 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

Habilidade do professor em conduzir o debriefing 

13. O professor permitiu-me 
tempo suficiente para 
verbalizar meus sentimentos 
antes dos comentários. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

14. Na sessão de debriefing o 
professor fez os 
esclarecimentos corretos. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 
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15. O debriefing forneceu um 
meio para eu refletir sobre 
minhas ações durante a 
simulação. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

16. Eu tive tempo suficiente 
para esclarecer meus 
questionamentos. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

17. Na sessão de debriefing o 
professor foi um especialista na 
temática desenvolvida na 
simulação. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

Orientação apropriada do professor 

18. O professor ensinou a 
quantidade certa durante a 
sessão de debriefing. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

19. O professor realizou uma 
avaliação construtiva da 
simulação durante o debriefing. 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

20. O professor forneceu 
orientação adequada durante o 
debriefing 

    8 
(100%) 

    9 
(100%) 

Fonte: dados da própria pesquisa 

Legenda: *Discordo Totalmente; §Discordo;  #Indeciso ; £Concordo; &Concordo Totalmente 

Os desfechos obtidos revelaram que, ambos os grupos testados vivenciaram uma boa 

experiência com as técnicas de debriefing abordadas. O co-debriefing destacou-se em dois critérios: 

(1) o reforço do facilitador sobre os aspectos do comportamento da equipe  e (2) a utilidade do 

debriefing para facilitar que o aluno processe a experiência de simulação. 

A análise da comparação entre grupo controle e grupo intervenção, adotando-se o teste U 

de Mann-Whitney quanto a satisfação, resultou em um valor de p=1,00, para a autoconfiança no 

atendimento da PCR intra-hospitalar no adulto, com SBV, em um valor de p=0,12, e quanto a 

experiência com o debriefing, em um valor de p=0,29.  Estes valores sugerem que, ambas as técnicas 

de debriefing testadas parecem ser semelhantes quanto a sua efetividade para tornar o estudante 

de enfermagem satisfeito, autoconfiante e provocar uma boa experiência com o debriefing.  

DISCUSSÃO 

O crescente interesse pela estratégia da simulação23 vem instigando a busca de um 

debriefing eficaz para o processo de ensino e aprendizagem em enfermagem, que requer a atenção 

dos facilitadores para os aspectos comportamentais dos estudantes durante a vivência simulada, 

visto que, a avaliação deste contexto auxilia na sustentação de evidências científicas mais 

conclusivas sobre a potencialidade do debriefing para desenvolver competências clínicas em 

enfermagem24. 

Nesta perspectiva, este estudo confere ineditismo a enfermagem por apresentar a avaliação 

da efetividade do debriefing oral realizado por um facilitador e o co-debriefing, para desenvolver 
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satisfação e autoconfiança em estudantes de enfermagem, no atendimento da PCR intra-hospitalar 

no adulto, com SBV, e analisar a experiência frente ao debriefing adotado, cenários explorados de 

maneira incipiente no processo de ensino e aprendizagem da RCP por meio da simulação clínica em 

enfermagem.  

Apesar dos desfechos identificados sugerirem um potencial similar de ambas as técnicas 

testadas para sustentarem uma boa experiência com o debriefing e potencializarem a satisfação e 

autoconfiança dos estudantes, resultados que devem ser analisados com parcimônia por tratar-se 

de um estudo piloto, o fato da maioria dos alunos não ter sido exposta, durante a graduação, a 

nenhuma atividade educativa baseada em simulação, deparando-se, pela primeira vez, com uma 

estratégia que replica uma situação real, de forma segura e permite a reflexão, sem julgamentos 

deste contexto, pode ter impactado positivamente nas atitudes/percepções e sentimentos dos 

estudantes2,5 

Corrobora com este contexto, uma revisão sistemática sobre a efetividade da simulação 

clínica no desenvolvimento de competências para à RCP, que identificou resultados de 

aprendizagem estatisticamente mais significativos nos grupos de alunos submetidos a simulação, 

quando comparados a outras estrategias pedagógicas26, o que não significa que, uma maneira de 

ensinar deva substituir a outra, mas que, pode ser uma boa alternativa educacional incluir a 

simulação no processo de ensino e aprendizagem em enfermagem2. 

Cabe considerar que, critérios como a satisfação e autoconfiança com a simulação e a 

obtenção de uma boa experiência com o debriefing  são mais facilmente atingidos na presença de 

facilitadores capazes de conduzir um debriefing de qualidade27. Pode embasar esta afirmação, um 

estudo canadense, que descreveu três estágios que perpassam um facilitador no debriefing - 

descoberta, crescimento e maturidade. Na fase de descoberta os facilitadores adquirem o 

conhecimento básico do debriefing e apresentam dificuldade para gerenciar a conversação. Na fase 

de crescimento, apesar de haver mais domínio do debriefing , ainha há um sentimento de sobrecarga 

para conduzir este processo. Já, o estágio de maturidade, compreende facilitadores, com mais de 10 

anos de experiência em simulação, capazes de realizar, de maneira intuitiva, a  discussão e equilibrar 

as prioridades do aluno e instrutor28. 

Desta forma, a estrutura conceitual proposta pelo estudo descrito28 sugere o mapeamento 

das experiências dos facilitadores durante os três estágios apresentados e a combinação da prática 

contínua de debriefing à estratégias de desenvolvimento dos facilitadores afim de promover a 

progressão de um estágio de debriefing para o seguinte e facilitadores capazes de abordar tanto os 
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aspectos cognitivos e procedimentais dos aprendizes, quanto as suas habilidades 

comportamentais28-31. 

Embora ainda sejam escassas as evidências científicas sobre a efetividade do co-debriefing 

para o processo de ensino e aprendizagem em enfermagem, a literatura apoia os benefícios da co-

facilitação no planejamento e execução do debriefing e sugere a sua adoção para proporcionar um 

maior apoio emocional aos aprendizes na simulação32-33. 

A avaliação de graduandos em enfermagem sobre a experiência que obtiveram com as 

técnicas de debriefing adotadas, foi abordada por outros estudos, adotando-se a Escala de 

Experiência com o Debriefing, que também não encontraram diferenças estatisticamente 

significativas entre as técnicas testadas, mas revelaram uma boa experiência dos participantes com 

o debriefing30,34-36. 

Uma pesquisa descritiva, realizada com 103 enfermeiros de um programa de residência de 

uma universidade federal brasileira, analisou a percepção dos participantes quanto à contribuição 

do debriefing para a sua aprendizagem, adotando-se a Escala de Experiência com o debriefing e 

demonstrou que, os enfermeiros consideraram o processo de debriefing essencial para se obter uma 

experiência satisfatória com a simulação e uma formação profissional mais crítica e reflexiva36. 

Para melhor confirmação dos achados e por ser um estudo piloto, sugere-se o 

desenvolvimento de ensaios clínicos randomizados, com um maior poder amostral, que comparem 

a técnica de debriefing tradicional e o co-debriefing frente a avaliação dos aspectos 

comportamentais que envolvem a RCP. Indica-se também, a elaboração de novas escalas, capazes 

de avaliar os aspectos atitudinais em enfermagem na simulação clínica, com uma amplitude de 

critérios e objetividade na apresentação de escores e pontos de corte destes constructos, para 

obter-se uma análise menos subjetiva neste âmbito.  

Configuraram limitações da presente pesquisa a ausência de cegamento dos avaliadores da 

simulação e profissional estatístico, como também, a escasses de estudos que abordam o co-

debriefing, capazes de sustentar as concordâncias e divergências identificadas na literatura, durante 

a discussão desta temática.  

CONCLUSÃO 

Este estudo piloto revelou que ambas as técnicas de debriefing testadas - debriefing realizado 

com um único facilitador e co-debriefing, parecem ser efetivos para à satisfação e a autoconfiança 

no atendimento da parada cardiorrespiratória no adulto, intra-hospitalar, com suporte básico de 

vida, por estudantes de graduação de enfermagem, e capazes de subsidiar uma boa experiência com 

o debriefing.  

311



 

 Os achados evidenciados contribuem para a assistência, pesquisa e ensino em enfermagem, 

por apresentar técnicas de debriefing de fácil compreensão e adaptáveis a outros cenários 

educacionais e explorar a efetividade em uma perspectiva comportamental de estudantes de 

enfermagem, como um critério fundamental para o processo de ensino e aprendizagem da 

ressuscitação cardiopulmonar em enfermagem. 
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7.7 ARTIGO INTITULADO: “EFETIVIDADE DO CO-DEBRIEFING PARA 

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS NO SUPORTE BÁSICO DE VIDA SIMULADO: 

ESTUDO-PILOTO RANDOMIZADO” 

 

Artigo que abrange a apresentação da articulação das habilidades cognitivas, 

psicomotoras e afetivas referentes ao atendimento simulado da PCR no adulto, intra-

hospitalar, com SBV, por estudantes de graduação em enfermagem, na perspectiva 

do desenvolvimento de competências clínicas. 
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Efetividade do co-debriefing para desenvolver competências clínicas no suporte básico de 

vida: estudo piloto randomizado 

Resumo 

Objetivo: avaliar a efetividade do co-debriefing para desenvolver competências clínicas de 

estudantes de enfermagem no atendimento simulado da parada cardiorrespiratória intra-

hospitalar no adulto, com suporte básico de vida, comparado ao debriefing com um facilitador. 

Método: estudo piloto, do tipo ensaio clínico randomizado, com 17 estudantes de enfermagem 

(grupo controle n=8, submetido ao debriefing com um facilitador e grupo intervenção n=9, 

submetido ao co-debriefing). A variável desfecho foi o desenvolvimento de competências 

clínicas. Utilizaram-se pré e pós-teste, Exame Clínico Objetivo Estruturado, escala de 

satisfação dos estudantes e autoconfiança na aprendizagem e escala de experiência com o 

debriefing. Adotaram-se o teste Wilcoxon e Manm-whitney para análise. Resultados: O grupo 

submetido ao co-debriefing apresentou desempenho superior ao controle quanto ao 

conhecimento sobre o suporte básico de vida (controle=17,00±2,39 e intervenção=19,22 ± 0,66, 

p=0,021) e nas habilidades psicomotoras (controle=8,12±0,13 e intervenção=8,50 ± 0,001, 

p<0,001). A satifação resultou em valor de p=1,00; a autoconfiança em p=0,12 e a experiência 

com o debriefing em p=0,29. Conclusão: O co-debriefing parece ser mais efetivo do que o 

debriefing com um facilitador para desenvolver competências clínicas no suporte básico de vida 

em enfermagem, principalmente quanto as habilidades cognitivas e psicomotoras.  

Descritores: Simulação; Reanimação Cardiopulmonar; Suporte Básico de Vida; Competência 

Clínica; Efetividade; Estudantes de Enfermagem. 

Descriptors: Simulation; Cardiopulmonary Resuscitation; Basic Suport of Life; Clinical 

Competence; Effectiveness; Nursing Students. 

Descriptores: Simulación; Reanimación Cardiopulmonar; Soporte Vital Básico; Competencia 

Clínica; Efectividad; Estudiantes de Enfermería.  
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Introdução 

É possivel identificar na atualidade uma diversidade de conceitos para caracterizar o 

termo competências clínicas(1), no entanto, a sua compreensão como uma combinação de 

habilidades cognitivas (conhecimentos), psicomotoras (procedimentais) e afetivas 

(atitudes/comportamentos/sentimentos), capazes de articular teoria e prática, vem ganhando 

espaço no âmbito da enfermagem(2). 

Dentre os recursos pedagógicos existentes para desenvolver competências clínicas em 

estudantes de graduação em enfermagem, destaca-se o uso da simulação clínica, definida como 

uma estratégia de ensino e aprendizagem que permite replicar situações reais, com a melhor 

verossimilhança possível, em diferentes complexidades de cenários e em ambiente controlado 

e seguro(3). 

Todas as etapas que compõem o desenho da simulação clínica são importantes, 

entretanto o debriefing, configurado por um processo de discussão/reflexão sobre a experiência 

simulada, é considerado um componente fundamental desta estratégia, visto que, propicia o 

desenvolvimento do pensamento crítico dos aprendizes e torna o aprendizado significativo(4). 

Apesar de acreditar-se que, a adoção de um debriefing estruturado tem potencial para 

aperfeiçoar as competências clínicas referentes à Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) 

realizada pela enfermagem, as evidências científicas que sustentam esta hipótese, são ainda, 

incipientes(4). Se desconhece também, se há diferença para os resultados de aprendizagem 

almejados na RCP, em adotar-se um debriefing com mais de um facilitador – o co-debriefing, 

articulando-se diferentes expertises durante a discussão(4-10). 

Sabendo-se que, a principal intencionalidade do ensino da RCP em enfermagem, para 

além da aquisição de conhecimentos, é o desenvolvimento de competências clínicas e o 

debriefing  é um mecanismo de aprendizagem capaz de facilitar este objetivo(3,5,7), determinar 

as melhores práticas para viabilizar este contexto, pode impactar positivamente em um 
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atendimento de alta performance da Parada Cardiorrespiratória (PCR) em práticas reais futuras 

e no aumento das taxas de sobrevivência das vítimas. 

Este estudo teve como objetivo avaliar a efetividade do co-debriefing para desenvolver 

competências clínicas de estudantes de enfermagem no atendimento simulado da parada 

cardiorrespiratória intra-hospitalar no adulto, com suporte básico de vida, comparado ao 

debriefing com um facilitador. A hipótese do estudo foi que o co-debriefing é mais efetivo para 

desenvolver competências clínicas do atendimento simulado da PCR intra-hospitalar no adulto, 

com Suporte Básico de Vida (SBV), do que o debriefing com um facilitador, em estudantes de 

enfermagem. 

Método 

Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo piloto, com delineamento de um ensaio clínico randomizado, 

controlado, mono-cego e paralelo, realizado de acordo com o Consolidated Standards of 

Reporting Trials (CONSORT)(11).  

Local, período de estudo e variáveis investigadas 

A pesquisa foi desenvolvida em uma universidade na cidade de Uberaba, Minas Gerais, 

Brasil, entre abril à junho de 2021, em um curso de graduação em enfermagem, em uma sala 

do hospital geral de ensino, vinculado à esta universidade.  

A variável intervenção foi o co-debriefing, definido por um processo de 

discussão/reflexão realizado, geralmente, após a execução do cenário simulado proposto, com 

a presença de dois facilitadores(10) e a variável controle, o debriefing realizado por um único 

facilitador, que utiliza o recurso verbal de apenas um especialista para garantir a exploração dos 

eventos ocorridos durante o cenário de simulação(5-7). 

O desfecho analisado abrangeu o desenvolvimento de competências clínicas - 

habilidades cognitivas (conhecimento), habilidades psicomotoras (procedimental) e habilidades 
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afetivas (atitudes/sentimentos/comportamentos), em estudantes de graduação em enfermagem, 

sobre o atendimento, em ambiente simulado, de uma PCR intra-hospitalar no adulto, com SBV 

e uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA). 

População, amostra e critérios de seleção 

A população foi constituída por estudantes de graduação em enfermagem, obedecendo-

se os critérios: idade igual ou maior que 18 anos, regularmente matriculado no último período 

do curso de graduação em enfermagem e vacinado para o Coronavírus (COVID-19). 

Excluíram-se estudantes com sinais e sintomas de síndrome gripal, gestantes, e que estivessem 

impossibilitados em realizar a RCP por problemas de saúde. 

Adotou-se uma amostra não probabilística de conveniência, recrutada por meio de um 

workshop, baseado nas etapas da simulação clínica e intitulado: Ressuscitação Cardiopulmonar 

com SBV no adulto e uso do DEA, no ambiente intra-hospitalar(12). 

A divulgação do workshop, convite de participação e a inscrição dos participantes foram 

realizados via correio eletrônico - e-mail da pesquisadora, durante 15 dias. Os estudantes 

preencheram um instrumento do tipo Google Forms, contendo: a explicação da proposta de 

pesquisa, formulário para caracterização do perfil do estudante, Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) e Termo para autorização de imagem. 

Todos os 24 estudantes de enfermagem matriculados no último período de graduação, 

fizeram inscrição no workshop e optaram por uma data de participação, previamente 

programada pela pesquisadora, devidamente cegados para a intervenção a qual seriam 

submetidos. Formaram-se quatro grupos, de seis alunos cada, randomizados em blocos, por 

meio da técnica de sorteio feita em papel.  

Foram entregues a um enfermeiro que não participou do estudo, três envelopes. O 

primeiro envelope armazenava a numeração respectiva a cada bloco de participantes (Grupo 1, 

Grupo 2, Grupo 3 e Grupo 4), o segundo envelope era referente ao grupo controle e o terceiro, 
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à intervenção. Este profissional foi orientado, somente, a manter a equivalência entre os grupos 

intervenção e controle e desta forma, realizou o sorteio, alocando os grupos 2 e 3 no envelope 

do controle e os grupos 1 e 4 no envelope da intervenção, entregues lacrados para a pesquisadora 

principal, garantindo, assim, o sigilo de alocação. Os envelopes foram abertos pela 

pesquisadora principal, somente após a entrada formal do sujeito na pesquisa, ou seja, após ter 

atendido aos critérios de elegibilidade. 

Formou-se um Grupo Controle (GC) composto por 12 participantes, submetidos ao 

debriefing com um facilitador e um Grupo Intervenção (GI), também com 12 participantes, 

submetidos ao co-debriefing. 

Durante a intervenção ocorreram sete perdas de participantes, quatro no GC e três no 

GI, devido a presença de sinais e sintomas de síndrome gripal e desenvolvimento do presente 

estudo durante o período pandêmico da COVID-19, salientando-se que, todos os protocolos de 

biossegurança foram cumpridos na ocasião da coleta presencial. A figura 1, a seguir, ilustra a 

distribuição dos participantes no protocolo do estudo, segundo o diagrama de fluxo do 

CONSORT (2010)(11). 
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Fonte: CONSORT, 2010. 

Figura 1 – Fluxograma de distribuição dos participantes segundo grupo-intervenção e grupo-

controle. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021 

Formulários, instrumentos e cenário utilizados para a coleta de dados 

(1) Caracterização do perfil do estudante: composto por sexo; idade; participação em 

experiência baseada na simulação clínica durante a graduação; participação em eventos 

científicos que abordaram a simulação clínica e publicação de pesquisa sobre simulação; 

(2) Pré e pós-teste: instrumento validado, composto por 20 questões de múltipla escolha, com 

quatro alternativas cada, de “A à D”, uma delas, incorreta, para avaliar o conhecimento 

(habilidade cognitivas) sobre o atendimento da PCR intra-hospitalar no adulto, com SBV e uso 

do DEA(13);  
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(3) Exame Clínico Objetivo Estruturado – OSCE: instrumento validado para a análise das 

habilidades psicomotoras e no atendimento da PCR, constituído por um checklist, com 40 

critérios de intervenção, baseados nos elos da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar do 

atendimento de uma PCR no adulto com SBV e uso do DEA. Cada critério foi avaliado como 

correto ou incorreto, obtendo-se um escore total de dez pontos(14); 

(4) Escala de satisfação dos estudantes e autoconfiança na aprendizagem: escala validada, capaz 

de avaliar a satisfação e autoconfiança do participante, em uma simulação clínica. Composta 

por 13 itens, analisados por uma escala do tipo Likert, de cinco pontos, dividida em duas 

dimensões – satisfação, com cinco critérios e autoconfiança na aprendizagem, com oito 

critérios. Quanto mais próximo o resultado do valor um, menor a satisfação, quanto mais 

próximo a cinco, maior a satisfação. Em relação a confiança, quanto mais próximo a um, menor 

a confiança, e quanto mais próximo de oito, maior a confiança(15); 

(5) Escala de experiência com o debriefing: validada e adotada para avaliar a experiência de 

estudantes de enfermagem junto ao debriefing. Composta por 20 itens analisados por uma 

escala do tipo Likert, de cinco pontos, em que o número um, discorda totalmente da afirmação 

e o número cinco, concorda totalmente. Esta escala divide-se em quatro domínios: analisando 

os pensamentos e sentimentos; aprendendo e fazendo conexões; habilidade do professor em 

conduzir o debriefing; orientação apropriada do professor. Valores próximos a um revelam uma 

experiência ruim com o debriefing e próximos a cinco, uma boa experiência(16); 

(6) Cenário simulado: constructo validado e composto pelos elementos: responsáveis pelo 

planejamento do cenário; temática; objetivos de aprendizagem; referenciais teórico-

metodológicos; público alvo; número de participantes; critérios de inclusão; caso clínico; tipo 

de simulador; competências desenvolvidas; fidelidade do cenário; local; duração; equipamentos 

e materiais; treinamento dos facilitadores(17). O seguinte caso clínico foi abordado: “Senhor 

Alfredo, é um paciente de 50 anos, internado no leito 203, da enfermaria de clínica médica de 
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um hospital, com histórico de vômitos, dor precordial, irradiação para região torácica posterior 

e diagnóstico médico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Teve alta há três dias da Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) e está, há um dia, na enfermaria. Consciente e orientado, com 

respiração espontânea e sinais vitais estáveis. O enfermeiro(a) de plantão, visita o Sr. Alfredo 

para avaliação clínica, e conversa com ele: “Bom dia senhor Alfredo, como o senhor está? Ele 

irá responder (facilitador fará a voz do Sr. Alfredo), e a cena prosseguirá, a depender da 

avaliação clínica do participante envolvido(17); 

(7) Roteiro da etapa de preparação da simulação clínica: construído para a presente pesquisa e 

validado em conteúdo a fim de planejar e executar a pré-simulação e o pré-briefing/briefing 

realizados na simulação clínica proposta (18); 

(8) Roteiro do debriefing com um facilitador: desenvolvido e validado em conteúdo para o 

presente estudo, objetivando planejar e executar o debriefing com um único facilitador(19); 

(9) Roteiro do co-debriefing: elaborado e validado em conteúdo para a presente pesquisa, 

sustentando o planejamento e execução do debriefing realizado com mais de um facilitador(20). 

Coleta de dados 

Para execução do estudo piloto, o workshop foi composto por duas fases e nove etapas, 

apresentadas na figura 2, a seguir. 

Fases e etapas Atividade e período 

Fase não presencial 

Etapa 1: 

Planejamento, 

divulgação e 

inscrição 

 Realizou-se o planejamento das três etapas da simulação clínica: 

preparação, participação e debriefing. A divulgação e inscrição foram 

procedidas via e-mail, enviando-se a programação e ficha de 

inscrição, com prazo de 15 dias para retorno do estudante. 

Etapa 2: 

Consentimento e 

caracterização do 

participante 

Viabilizada por meio do envio eletrônico de um instrumento do tipo 

Google Forms, num período de 15 dias, anteriores a execução do 

workshop, contendo: a explicação sobre a pesquisa, o TCLE*, Termo 

de autorização de captação² Uso? Da imagem e voz e um questionário 

para caracterização do perfil dos participantes. 

Etapa 3: Pré-

simulação. 

Baseada em roteiro validado(18). Em um período de 15 dias, anteriores 

a execução do cenário clínico, enviaram-se, por e-mail, os seguintes 

materiais de estudo: (1) videoaula sobre RCP† (21) (2) vídeo-simulação 

sobre RCP† (22) (3) Diretrizes para a RCP† (23)           
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Fase presencial: compreendida entre abril a junho de 2021. 

Etapa 4: 

Apresentação e pré-

teste 

Recepcionados em sala de aula, os estudantes, já divididos em 

grupos, foram apresentados aos facilitadores e responderam ao pré-

teste(13). 

Etapa 5: 

Treinamento de 

habilidades 

Apresentaram-se os elos da Cadeia de Sobrevivência intra-hospitalar 

para o atendimento da PCR‡ no adulto(23) e  realizou-se um 

treinamento de habilidades para o SBV|| com uso do  DEA¶, 

utilizando-se o manequim do tipo Little Anne QCPR e um dispositivo 

de feedback, baseado em um aplicativo via bluetooth, para 

smartphone. Após, ofereceu-se um coffee break, em um intervalo de 

15 minutos. 

Etapa 6: Pré-

briefing/briefing 

Esclarecimento dos participantes quanto ao ambiente e cenário de 

simulação proposto(18).   

Etapa 7: Primeira 

execução do cenário 

Desenvolvimento do cenário proposto com duração de, 

aproximadamente, 10 minutos. Este momento representou a primeira 

cena, realizada antes do debriefing, devidamente filmada para 

posterior avaliação pela pesquisadora principal, por meio do OSCE**. 

Etapa 8: Debriefing Após a execução do cenário, similar para ambos os grupos, os 

participantes, sentaram em círculo. O GC†† foi submetido ao 

debriefing oral orientado por um facilitador(19) e o GI‡‡ ao co-

debriefing(20), com duração de, aproximadamente, 20 minutos. As 

técnicas de debriefing utilizadas foram detalhadas no quadro 2. 

Etapa 9 – Segunda 

execução do cenário 

O mesmo cenário(17) foi executado novamente, na intenção de 

comparar as habilidades psicomotoras referentes ao atendimento da 

PCR‡, antes e após a realização do debriefing, e os feedbacks finais 

necessários foram feitos aos aprendizes. Após, os estudantes 

preencheram o pós-teste(13), a escala de satisfação e autoconfiança na 

aprendizagem(15), escala de experiência com o debriefing(16) 

encerrando-se o workshop. É importante destacar que: (1) a retenção 

das habilidades não foi avaliada ao longo do tempo; (2) o cenário foi 

filmado, antes e após o debriefing para que a pesquisadora principal 

pudesse comparar as habilidades psicomotoras, adotando-se o 

OSCE**; (3) devido a sua extensão, o OSCE**(14) não foi preenchido 

concomitante a execução do cenário simulado, mas sim, 

posteriormente, por meio das filmagens, estabelecidas antes e após o 

debriefing. 
*Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; †Ressuscitação Cardiopulmonar; ‡Parada Cardiopulmonar; 
||Suporte Básico de Vida; ¶Desfibrilador Externo Automático; **Exame Clínico Objetivo Estruturado; ††Grupo 

Controle; ‡‡Grupo Intervenção 

Figura 2 – Apresentação das fases e etapas utilizadas para a coleta de dados, do workshop de 

simulação clínica do atendimento da parada cardiorrespiratória intra-hospitalar no adulto, com 

suporte básico de vida. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021 

O Figura 3, a seguir, apresenta as diferenças no protocolo de execução da técnica de 

debriefing oral com um facilitador (GC) e do co-debriefing (GI). 
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Grupo Controle Grupo Intervenção 

(1) Técnica: debriefing oral orientado 

por um facilitador(19) (2) Local: sala 

de aula; (3) facilitador: especialista 1 

(especialista na RCP* e treinado para 

proceder a simulação clínica); (4) 

Método de debriefing: G.A.S† 

debriefing; (5) Tempo: até atingir os 

objetivos de aprendizagem; (6) 

Procedimento: Após a primeira 

execução do cenário: os participantes, 

sentaram em círculo e o facilitador 

disparou as questões: 

G: Gather – Reunir informações e 

tranquilizar sentimentos: “Como 

vocês estão se sentindo após a 

vivência? 

A: Analyze – Analisar a vivência e 

articulá-la ao referencial teórico: 

“descrevam como vocês atenderam o 

Sr. Alfredo”, “Quais os pontos 

positivos neste atendimento?”, 

“Quais os pontos que necessitam 

melhorar?”  

S: Summarize - Resumir a vivência e 

articulá-la aos objetivos de 

aprendizagem: “O que chamou a sua 

atenção nesta vivência?”, “O que 

você leva dessa experiência para a sua 

vida profissional?”  

(1) Técnica: co-debriefing(20) (2) Local: sala de aula; 

(3) Facilitadores: especialista 1 e especialista 2 

(ambos especialistas em RCP* e treinados para 

proceder a simulação clínica); (4) Método de 

debriefing: G.A.S† debriefing; (5) Tempo: até atingir 

os objetivos de aprendizagem; (6) Procedimento: 

Pré-debriefing: reunião prévia entre os facilitadores 

para planejar o debriefing. Adotou-se o co-

debriefing do tipo “dividir e conquistar” em que as 

etapas do co-debriefing são divididas, de acordo com 

a expertise dos facilitadores(10). O especialista 1 

assumiu as fases “G” e “S” do G.A.S† debriefing e o 

especialista 2, a fase “A”. 

Debriefing: Após o primeiro cenário: os 

participantes sentaram em círculo e os facilitadores 

dispararam as questões: 

1° facilitador: G: Gather – Reunir informações e 

tranquilizar sentimentos: “Como vocês estão se 

sentindo após a vivência? 

2° facilitador: A: Analyze – O facilitador 2 anotou 

todos os pontos a serem discutidos. Analisar a 

vivência e articulá-la ao referencial: “Descrevam 

como vocês atenderam o Sr. Alfredo”, “Quais os 

pontos positivos neste atendimento?”, “Quais são os 

pontos que necessitam melhorar?”  

1° facilitador: S - Summarize: Resumir a vivência, e 

articulá-la aos objetivos de aprendizagem: “O que 

chamou a sua atenção nesta vivência?”, “O que você 

leva dessa experiência para a sua vida profissional?” 

Após o debriefing, realizou-se novamente a cena 

proposta. 

Pós-debriefing: os facilitadores se reuniram, após a 

simulação clínica, para alinharem as suas percepções 

e aperfeiçoarem as suas ações. 
*Ressuscitação Cardiopulmonar; †Gather-Analyze-Summarize 

Figura 3 - Apresentação do procedimento para planejamento e execução das técnicas de 

debriefing adotadas para o grupo controle e grupo intervenção. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021 

Análise dos dados 

Para análise e organização dos dados, confeccionou-se uma planilha no programa 

Microsoft Excel® 2013, com dupla digitação realizada por dois pesquisadores, de maneira 

independente.  Os dados foram processados e analisados utilizando o programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) (IBM® SPSS) 25 para Windows. 
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As características sociodemográficas categóricas foram apresentadas em frequências 

absolutas e relativas e as variáveis quantitativas, expostas por medidas de dispersão e 

centralidade.  

A normalidade da distribuição das variáveis foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk 

(p=0,001). Desta forma, para avaliar o desempenho dos estudantes quanto ao conhecimento e 

as habilidades psicomotoras, intra-grupo, antes e depois da intervenção, adotou-se o teste de 

Wilcoxon e para análise das amostras independentes, comparando as médias obtidas pelos GC 

e GI o teste de Mann-Whitney. 

Para comparar GC e GI quanto as variáveis satisfação, autoconfiança e experiência com 

as técnicas de debriefing adotadas, utilizou, também, o teste de Manm-Whitney.  O nível de 

significância adotado para as análises foi de 0,05. 

Aspectos éticos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto, de acordo com a Resolução 466/2012 sob o número CAAE 3.826.306. O TCLE foi 

assinado pelo participante. O estudo encontra-se registrado sob o código RBR-4kzzcr3, na 

plataforma específica para Registro de Ensaios Clínicos, utilizando o endereço eletrônico 

www.clinicaltrials.gov.  

Resultados 

 Obteve-se uma amostra de 17 estudantes de graduação em enfermagem, todos do sexo 

feminino, com média de idade de 23±3,8 anos. A maioria dos participantes, 10(59%) não 

participou, durante a graduação, de experiências baseadas na simulação clínica, no entanto, 

frequentaram eventos científicos, como congressos e simpósios, que abordaram essa temática. 

Nenhum estudante realizou pesquisas científicas sobre a simulação. 

 Quanto ao conhecimento, no pré e pós-teste , o GI, submetido ao co-debriefing obteve 

melhor desempenho cognitivo em 11(55%) perguntas, sendo elas: (1) principais medidas que 
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viabilizam o primeiro elo da Cadeia de Sobrevivência intra-hospitalar denominado 

“reconhecimento e prevenção precoces; (2) as ações que envolvem a etapa de “acionamento do 

serviço médico de emergência” na RCP; (3) a maneira correta de avaliar pulso e respiração na 

suspeita de PCR; (4) a melhor conduta a ser tomada, por dois enfermeiros, ao admitirem, na 

sala de emergência de um hospital, uma vítima em PCR; (5) o local correto para posicionar as 

mãos do socorrista, no tórax de uma vítima em PCR; (6) a permeabilização das vias aéreas, 

durante a RCP, na ausência de suspeita de lesão cervical; (7) o manejo adequado da bolsa-

válvula-máscara, pelo socorrista em uma RCP; (8) a conduta imediata diante da chegada do 

DEA, no local da PCR; (9) os rítmos cardíacos, na PCR, que não necessitam de choque; (10) 

os rítmos cardíacos que necessitam da desfibrilação; (11) o procedimento necessário no retorno 

da circulação espontânea, após o uso do DEA. 

Em seguida, a tabela 1, apresenta a comparação quanto ao desenvolvimento de 

conhecimento sobre o SBV intra-grupo, e entre os grupos controle e intervenção.  

Tabela 1 – Análise da comparação intra-grupo e inter-grupos, quanto ao desenvolvimento de 

conhecimento de estudantes de graduação em enfermagem, sobre o atendimento da PCR intra 

hospitalar no adulto, com suporte básico de vida, baseada na média de acertos obtidos nas 20 

questões que compuseram o pré e pós-teste adotado. Ribeirão, SP, Brasil, 2021. (N=17) 

                          Avaliação 

Grupos                                           intra-grupo* 

   Avaliação 

 inter-grupo† 

           Valor médio de 

             Acertos 

p-valor Valor médio de 

acertos 

p-valor 

 Pré-teste Pós-teste    

Grupo Controle  

Debriefing oral  

com um facilitador 

12,63 ± 

3,54 

17,00 ± 

2,39 

p=0,011   17,00 ± 2,39 

p=0,021 

Grupo Intervenção  

Co-debriefing 

12,33 ± 

2,44 

19,22 ± 

0,66 

p=0,007   19,22 ± 0,66 

*Teste Wilcoxon; †Teste Mann-Whitney; ±Média 

O  conhecimento do estudante de graduação em enfermagem quanto ao atendimento da 

PCR intra hospitalar no adulto, com SBV, aumentou em ambos os grupos analisados, com 
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resultados estatisticamente significativos (GC=0,011 e GI=0,007). No entanto, a avaliação 

inter-grupos revelou uma média de acertos no grupo intervenção, submetido ao co-debriefing, 

superior ao grupo controle, com p=0,021. 

Quanto ao desenvolvimento das habilidades psicomotoras para o atendimento da PCR 

com SBV,  avaliadas por meio do OSCE,  o  grupo intervenção , submetido ao co-debriefing, 

destacou-se no aperfeiçoamento de dez critérios: (1) testar a responsividade da vítima e utilizar 

Equipamento de Proteção Individual (EPI); (2) solicitação de ajuda do profissional médico; (3) 

avaliação da respiração da vítima; (4) avaliação do pulso e respiração simultâneamente; (5) 

retirada do travesseiro durante o atendimento da PCR; (6) realização da Compressão Torácica 

Externa (CTE) no local correto; (7) aderencia das pás do DEA no local correto no tórax da 

vítima; (8) garantia do afastamento de todos os socorristas, em relação á vítima, durante a 

desfibrilação, (9) interrupção do fluxo de oxigênio durante a desfibrilação e (10) avaliação do 

pulso do paciente, quando o choque não for indicado pelo DEA. 

A tabela 2, demonstra a comparação quanto ao desenvolvimento das habilidades 

psicomotoras para o atendimento da parada cardiorrespiratória intra-hospitalar no adulto, com 

suporte básico de vida, em estudantes de graduação em enfermagem, considerando-se a análise 

intra-grupo e inter-grupos e baseando-se na pontuação total do OSCE, constituída por dez 

pontos. 

Tabela 2 – Apresentação da comparação intra-grupo e inter-grupos quanto ao desenvolvimento 

da habilidade psicomotora referente ao atendimento da parada cardiorrespiratória intra-

hospitalar no adulto, com suporte básico de vida , em estudantes de graduação em enfermagem, 

baseada na análise da média de pontos obtidos no Exame Clínico Objetivo Estruturado. 

Ribeirão, SP, Brasil, 2021. (N=17) 

                                                        Avaliação 

  Grupos                                       intra-grupo* 

     Avaliação 

    inter-grupo† 
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 Valor médio de 

pontos obtidos 

no OSCE* 

p-valor Valor médio de 

pontos obtidos 

no OSCE† 

p-valor 

 OSCE 

antes do 

debriefing 

OSCE 

após o  

debriefing 

   

Grupo Controle 

Debriefing com  

um facilitador (N=8) 

7,06± 0,11  8,12±0,13 p=0,008      8,12 ± 0,13  

p<0,001 

Grupo Intervenção 

Co-debriefing (N=9) 

 6,55±1,21  8,50±0,00 p=0,006     8,50 ± 0,001 

*Teste Wilcoxon; †Teste Mann-Whitney; ±Média 

A média obtida quanto a habilidade procedimental do estudante de graduação em 

enfermagem para o atendimento da PCR com SBV aumentou em ambos os grupos analisados, 

com resultados estatisticamente significativos (GC=0,008 e GI=0,006), porém, o grupo 

intervenção, submetido ao co-debriefing, foi superior ao grupo controle, com p<0,001. 

A satisfação do estudante de graduação em enfermagem quanto a simulação clínica foi 

semelhante e bem avaliada em ambos os grupos (GC e GI). Apesar das duas técnicas de 

debriefing testadas tornarem os estudades autoconfiantes, o grupo submetido ao co-debriefing 

destacou-se na maioria dos critérios avaliados, a saber: (1) confiança na inclusão de todos os 

conteúdos necessários na simulação, para desenvolver conhecimento sobre o SBV; (2) 

confiança na adoção de recursos úteis para ensinar a simulação, pelo facilitador; (3) confiança 

em como obter ajuda, diante das duvidas os conceitos abordados na simulação; (4) confiança 

em como usar as atividades de simulação para aprender habilidades sobre o SBV e (5) confiança 

quanto a responsabilidade do professor em ensinar o que é preciso para aprender na simulação. 

Ambos os grupos demonstraram uma boa experiência com o debriefing. O co-debriefing 

destacou-se em dois critérios: (1) o reforço do facilitador sobre os aspectos do comportamento 

da equipe de saúde, durante o SBV e (2) a utilidade do co-debriefing para facilitar com que o 

aluno processe a experiência de simulação. 

A análise da comparação entre grupos quanto a satisfação e autoconfiança obtidas por 

meio da simulação clínica e da experiência com o debriefing, resultou para a satifação em um 
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valor de p=1,00; para a autoconfiança, um valor de p=0,12 e para a experiência com o 

debriefing, valor de p=0,29.  

Desta forma, os desfechos identificados no presente estudo revelaram que, o co-

debriefing teve um efeito positivo e semelhante ao debriefing com um facilitador no 

desenvolvimento da satisfação e autoconfiança na simulação clínica realizada e obtenção de 

uma boa experiência com o debriefing diante de ambas as técnicas de discussão adotadas.  

Discussão 

Por tratar-se de ações fundamentais para a manutenção da vida, a identificação da PCR 

e seu atendimento com o SBV, é essencial que o estudante de enfermagem adquira as 

competências clínicas necessárias para estabelecer o manejo adequado desta condição 

emergencial, ainda durante a graduação(24). 

Apesar das evidências científicas existentes serem insuficientes para determinar as 

técnicas de debriefing mais eficazes no ensino e aprendizagem em enfermagem, já se pode 

afirmar que, este processo de discussão/reflexão é capaz de desenvolver e aperfeiçoar as 

habilidades cognitivas, psicomotoras e comportamentais do aprendiz(5). 

Este estudo confere ineditismo a enfermagem por apresentar a efetividade de duas 

técnicas de debriefing, no âmbito do atendimento da PCR intra-hospitalar no adulto, com SBV 

e uso do DEA, para desenvolver a tríade das habilidade cognitivas (conhecimento), 

psicomotoras (procedimental) e afetivas (atitudes/comportamento/sentimento), em estudantes 

de graduação em enfermagem, e avançar na perspectiva de uma avaliação mais ampla da 

simulação clínica em enfermagem, com vistas ao aperfeiçoamento de competências clínicas.  

A potencialidade do co-debriefing foi comparada com outras técnicas de debriefing -  

interprofissional com um facilitador e o teledebriefing, em apenas um estudo, americano, do 

tipo quase experimental, que incluiu nove estudantes de medicina, 110 estudantes de 
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enfermagem e 16 de fisioterapia, e não identificou diferenças significativas para os resultados 

de aprendizagem almejados, entre o debriefing com um facilitador e o co-debriefing(25). 

Além de escassas, as pesquisas que exploram o co-debriefing, abordam de maneira 

fragmentada, a avaliação das habilidades necessárias para o trabalho profissional em 

enfermagem, desconsiderando, geralmente, o desenvolvimento de competências clínicas e a 

articulação do conhecimento, habilidades psicomotoras e das atitudes dos aprendizes(26-28). 

Um estudo espanhol descreveu os benefícios obtidos na adoção do co-debriefing e 

ressaltou que, a interação de dois especialistas durante a discussão, pode levar a uma 

aprendizagem mais consistente dos participantes, sugerindo, desta forma, a associação de um 

especialista em conteúdo e um expert em simulação, visto que, dada a amplitude de 

competências que exige a área da saúde, é um desafio encontrar um facilitador que domine o 

conteúdo e a prática da simulação ao mesmo tempo, condição que sustenta a união de dois 

facilitadores(8). 

Isso pode explicar os desfechos positivos para o conhecimento, as habilidades 

psicomotoras e afetivas dos estudantes de enfermagem, identificados no presente estudo, 

submetidos ao co-debriefing, já que, ambos os facilitadores eram especialistas no conteúdo 

proposto e também, dominavam o planejamento e execução da simulação clínica para a 

enfermagem. 

Se apropria da mesma justificatica, quanto a importância de obter-se facilitadores 

experientes para realizar a simulação clínica e o debriefing, um estudo realizado no Canadá, 

que descreveu uma estrutura conceitual sobre os três estágios que um facilitador percorre para 

tornar-se hábil no debriefing – a descoberta, crescimento e maturidade(29).  

No estágio de descoberta, o facilitador busca o conhecimento básico do debriefing e 

pode apresentar dificuldade na conversação. Ele passa para o estágio de crescimento quando, 

já com o conhecimento do debriefing, tem menor dificuldade de condução, mas ainda pode 
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sentir-se sobrecarregado e desafiado ao  gerenciar as necessidades dos alunos. Por fim, o estágio 

de maturidade, compreende facilitadores com mais de dez anos de experiência, em sessões de 

simulação, capazes de realizar, de maneira intuitiva, a  discussão e equilibrar as prioridades do 

aluno e instrutor(29). 

Para viabilizar, portanto, a progressão do facilitador, de um estágio de debriefing para o 

seguinte, é necessário mapear as suas experiências, durante os três estágios e combinar a prática 

contínua de debriefing à estratégias de desenvolvimento do corpo docente(29). 

O debriefing demonstrou ser um componente crítico no processo de ensino e 

aprendizagem(30) e o co-debriefing uma oportunidade para reduzir a demanda significativa de 

tarefas para os facilitadores, durante a discussão e somar diferentes experiências, 

potencializando o desenvolvimento de competencias clínicas(10), no entanto, é necessário 

examinar os desfechos da presente pesquisa com cautela, por tratar-se de um estudo piloto, 

sugerindo-se a elaboração de estudos clínicos, randomizados, com um maior poder amostral, 

que intencionem comparar a efetividade do co-debriefing com o debriefing tradicional, com um 

facilitador, para desenvolver competências clínicas voltadas á RCP e avançar para além da 

avaliação das habilidades, no seu impacto nos resultados do paciente, diante de resultados mais 

conclusivos.  

Ademais, os achados, aqui evidenciados, implicam na necessidade de determinar a 

escolha das melhores práticas para o debriefing na simulação clínica da RCP em enfermagem, 

e de fomentar a adoção de um debriefing realizado por mais de um facilitador,  visto os seus 

benefícios e potencialidade para o processo de ensino e aprendizagem em enfermagem, por sua 

fácil adaptação à outras temáticas educacionais e realidades profissionais em saúde, 

apropriando-se de uma perspectiva mais profunda para a avaliação dos estudantes, ao 

considerar o contexto do desenvolvimento de competências clínicas.  
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Configuraram limitações deste estudo a ausência de cegamento dos avaliadores da 

simulação clínica e do profissional estatístico para análise dos dados e a incipiência de estudos 

científicos sobre o co-debriefing para discutir as concordâncias e as divergências com outras 

pesquisas, publicadas em periódicos nacionais e internacionais, principalmente no âmbito da 

enfermagem. 

Conclusão 

O co-debriefing parece ser mais efetivo que o debriefing com um facilitador para 

desenvolver competências clínicas, voltadas ao atendimento da parada cardiorrespiratória intra-

hospitalar no adulto, com suporte básico de vida e uso do desfibrilador externo automático, 

principalmente quanto as habilidades cognitivas e psicomotoras de estudantes de enfermagem. 

 Este estudo contribui para a assistência, pesquisa e ensino em enfermagem, por 

fundamentar-se em roteiros validados para planejar e conduzir as técnicas de debriefing 

propostas, demonstrar as diferenças na realização do co-debriefing e do debriefing com um 

facilitador e a potencialidade da união de diferentes expertises durante o debriefing. Esses 

achados fornecem subsídios para a realização de um ensaio clínico randomizado, com um maior 

número de participantes. 
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8.1 CONCLUSÃO 

 

Este estudo articulou a produção de conhecimento sobre a simulação clínica e 

suas etapas de preparação, participação e debriefing, no âmbito do processo de 

ensino e aprendizagem em enfermagem, por meio do desenvolvimento e 

apresentação de 17 manuscritos científicos, capazes de estruturar um arcabouço de 

evidências sobre esse contexto e sustentar a importância da adoção da simulação 

clínica como estratégia de ensino na enfermagem. 

Neste ínterim, comparou-se a efetividade da técnica de debriefing realizada 

com dois facilitadores (o co-debriefing) com a técnica de debriefing tradicional, com 

um facilitador, para desenvolver as competências clínicas referentes ao atendimento 

simulado da PCR no adulto, em ambiente intra-hospitalar, com SBV, por estudantes 

de graduação em enfermagem. 

Considerou-se para esta avaliação, a tríade composta pelas habilidades 

cognitivas (conhecimento), psicomotoras (habilidades procedimentais) e afetivas 

(atitudes/comportamento/sentimento) – no caso desta pesquisa, a satisfação e a 

autoconfiança geradas pela simulação clínica e a experiência do estudante de 

enfermagem submetido às técnicas de debriefing adotadas. 

Embora a presente pesquisa tenha sido configurada por um estudo-piloto,  ela 

foi capaz de demonstrar a potencialidade de ambas as técnicas de debriefing 

testadas, para desenvolver as competências clínicas voltadas ao atendimento 

simulado da PCR no adulto, intra-hospitalar, com SBV, por estudantes de graduação 

em enfermagem e que, o co-debriefing parece ser mais efetivo do que a técnica de 

debriefing tradicional, principalmente no que tange ao desenvolvimento de 

conhecimento e habilidades psicomotoras para o SBV, condição que estimula a 

elaboração de pesquisas, experimentais e randomizadas, com um poder amostral 

suficiente para inferir resultados mais conclusivos. 
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8.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da intencionalidade deste estudo sustentar-se na comparação da 

efetividade do co-debriefing com a técnica comumente adotada – o debriefing oral 

realizado por um único facilitador – no decorrer do percurso trilhado, este objetivo se 

expandiu para a exploração das etapas da simulação clínica, resultando em um 

compilado de manuscritos científicos, voltados à síntese do conhecimento existente 

nesse contexto. 

O primeiro artigo, desenvolvido em 2018, abordou a identificação das principais 

técnicas e métodos de debriefing adotados para o processo de ensino e aprendizagem 

em enfermagem e provocou a seguinte inquietação: mesmo diante dos benefícios, já 

destacados pela literatura, quanto ao co-debriefing, as evidências voltadas á 

enfermagem, eram incipientes e instigavam o desenvolvimento de novos estudos. 

A partir dessa realidade, a presente tese configurou-se por um conjunto de 

artigos, capazes de fomentar a ciência da RCP e a estratégia da simulação clínica em 

enfermagem, com enfoque no debriefing, considerado a “pedra angular” e um 

componente fundamental para desenvolver competências clínicas, por meio da 

simulação. 

Dessa forma, acredita-se que, o conhecimento aqui produzido contribui para a 

assistência, pesquisa e docência em enfermagem, primeiramente, pelo 

desenvolvimento e validação de roteiros, destinados ao planejamento e à execução 

das etapas de preparação (pré-simulação e pré-briefing/briefing) e das técnicas de 

debriefing adotadas (debriefing oral com um facilitador e co-debriefing), servindo como 

guias de fácil manejo e adaptáveis a outras temáticas de ensino e realidades 

profissionais, para facilitadores e docentes, que se propuserem realizar a simulação 

clínica. 

Em seguida, pelo conhecimento disposto nos 17 manuscritos que compuseram 

esta tese, a respeito da simulação clínica e do debriefing, 10 publicados em revistas 

científicas e submetidos à avaliação prévia de, no mínimo, 24 pareceristas, 

especialistas no âmbito da RCP e da simulação.  

A experiência de corrigir os diversos pareceres ao longo desta construção 

fortaleceu o pensamento crítico, a habilidade da escrita científica e a exposição mais 
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clara e organizada dos achados, em busca da formação de uma pesquisadora capaz 

de contribuir com o conhecimento sobre a simulação clínica. 

A contribuição da presente tese também permeia a apresentação da 

potencialidade das técnicas de debriefing adotadas, para desenvolver as habilidades 

cognitivas, psicomotoras e afetivas do estudante de enfermagem na RCP e sobretudo 

por sugerir a efetividade de um co-debriefing bem conduzido e seu impacto positivo 

nos resultados de aprendizagem em enfermagem. 

No percurso metodológico desta pesquisa, optou-se por um estudo-piloto, 

devido ao longo período pandêmico (COVID-19), que dificultou a obtenção de uma 

amostra maior de estudantes. Dessa forma, sabendo-se que os desfechos 

identificados em um estudo-piloto devem ser interpretados com parcimônia, sugere-

se o desenvolvimento de pesquisas experimentais, randomizadas, com uma amostra 

de participantes mais robusta, para sustentar os achados apresentados e a adoção 

do co-debriefing na simulação clínica em enfermagem. 

Realizar a coleta de dados, principalmente sob a tensão de uma pandemia, foi 

uma oportunidade valiosa de crescimento e lapidação das habilidades de 

planejamento e execução da simulação e das técnicas de debriefing abordadas, 

auxiliando na conclusão de que, não há possibilidade de sucesso na simulação clínica 

se não existirem quatro critérios fundamentais, referentes aos facilitadores: (1) 

domínio teórico-metodológico da estratégia da simulação; (2) planejamento adequado 

de todas as etapas da simulação; (3) sincronicidade, sintonia, confiança e parceria 

entre os facilitadores e (4) prática contínua. 

Neste ínterim, afirmamos, sem receio que, o pós-graduando que estuda, 

prepara-se, aplica seu experimento e reflete ao término de cada grupo de participantes 

sobre as fragilidades existentes nesse processo e as possibilidades de melhoria, 

crescerá, exponencialmente, em sua capacidade como pesquisador. 

As limitações identificadas neste estudo foram, principalmente, a ausência de 

um triplo cegamento (dos participantes, avaliadores e profissional estatístico para 

análise dos dados), obtendo-se apenas o cegamento dos estudantes de enfermagem, 

e a incipiência de artigos científicos que exploram a temática do co-debriefing para 

discutir as concordâncias e as divergências com outras pesquisas, publicadas em 

periódicos nacionais e internacionais. 

Este estudo pode implicar no avanço do conhecimento científico para a área de 

saúde e enfermagem, na execução de um SBV de alta qualidade, no adulto, em 
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ambiente intra-hospitalar, no alinhamento, planejamento e execução de treinamentos 

para a RCP, baseados na estratégia da simulação clínica. Ainda, na condução de 

facilitadores de simulação e docentes, para a manipulação eficaz dessa estratégia 

pedagógica e de um debriefing capaz de desenvolver competências clínicas. 

Finalizando esta trajetória, arriscamos um olhar para o futuro do processo de 

ensino e aprendizagem da RCP em enfermagem, não somente baseado na inclusão 

da simulação clínica como uma estratégia inovadora e capaz de lapidar competências 

nesse âmbito, mas, principalmente, no investimento do desenvolvimento 

docente/profissional de facilitadores, para todas as etapas da simulação, estabelecido 

no projeto político pedagógico dos cursos de graduação em enfermagem brasileiros, 

na intencionalidade de fomentar uma aprendizagem ativa e com foco no aprendiz, 

humana, experiencial e significativa. 

É preciso ressaltar que, enquanto pós-graduanda, existiam alguns objetivos 

pessoais almejados neste percurso: (1) aprender, com acurácia, a arte de escrever 

artigos científicos; (2) obter experiência no processo de publicação de manuscritos; 

(3) aperfeiçoar os critérios curriculares para seguir a carreira docente em enfermagem; 

(4) estruturar uma tese coerente e útil à enfermagem e à sociedade e (5) evoluir 

enquanto ser humano, sem esquecer as raízes, expandindo a consciência e tornando-

me alguém melhor. Ouso dizer que, a maioria dos objetivos listados foram alcançados, 

com dedicação, apoio de pessoas à minha volta e alegria, na certeza de que, mais 

importante do que a chegada é a caminhada, como se caminha, quem se auxilia ao 

caminhar e o que se aprende nesta jornada. 
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APÊNDICE 1 – PROGRAMAÇÃO PARA O WORKSHOP 
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APÊNDICE 2 – FORMULÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DO 

ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Sexo  ( ) Feminino ( ) Masculino 

2- Idade    (em anos) 

3- Você participou de alguma experiência 

durante a graduação, que utilizou a 

estratégia da  simulação clínica? 

 ( ) Sim ( ) Não 

 Se sim, qual? 

4- Você participou de eventos científicos 

como palestras, simpósios, congressos, 

e outros, que abordaram a temática da 

simulação clínica? 

 ( ) Sim ( )Não  

 Se sim, qual? 

5- Possui alguma publicação ou 

participa de  pesquisa científica sobre 

simulação? 

 ( ) Sim ( ) Não 

 Se sim, qual? 
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APÊNDICE 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – TCLE 
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APÊNDICE 4 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM E VOZ PARA 

OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 
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APÊNDICE 5 – ROTEIRO PARA A ETAPA DE PREPARAÇÃO NA SIMULAÇÃO 

CLÍNICA DO SUPORTE BÁSICO DE VIDA 
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APÊNDICE 6 – ROTEIRO PARA DEBRIEFING ORAL ORIENTADO POR 

FACILITADOR NO SUPORTE BÁSICO DE VIDA 
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APÊNDICE 7 – ROTEIRO PARA O CO-DEBRIEFING NA SIMULAÇÃO CLÍNICA 

DOSUPORTE BÁSICO DE VIDA 
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ANEXO 1 – INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA HABILIDADE COGNITIVA 

(CONHECIMENTO) SOBRE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR NO ADULTO 

EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA, COM O USO DO DESFIBRILADOR EXTERNO 

AUTOMÁTICO NO AMBIENTE HOSPITALAR E AUTORIZAÇÃO DO AUTOR NA 

SEQUÊNCIA. 
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Fonte: ALVES, M.G. Objetos contemporâneos para ensino-aprendizagem da 
ressuscitação cardiopulmonar. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Ribeirão 
Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP; 2018. 
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ANEXO 2 – INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES 

PSICOMOTORAS (HABILIDADES PRÁTICAS) SOBRE RESSUSCITAÇÃO 

CARDIOPULMONAR NO ADULTO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA, COM O USO 

DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO NO AMBIENTE HOSPITALAR- 

EXAME CLÍNICO OBJETIVO ESTRUTURADO (OSCE) E AUTORIZAÇÃO DO 

AUTOR NA SEQUENCIA. 
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ANEXO 3 (A) - INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES 

AFETIVAS: “ESCALA DE SATISFAÇÃO DE ESTUDANTES E AUTOCONFIANÇA 

NA APRENDIZAGEM” E AUTORIZAÇÃO DO AUTOR NA SEQUENCIA 
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ANEXO 4 (B) – INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES AFETIVAS 

2: “ESCALA DE EXPERIÊNCIA COM O DEBRIEFING” E AUTORIZAÇÃO DO 

AUTOR E AUTORIZAÇÃO DO AUTOR NA SEQUENCIA 
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ANEXO 5 – CENÁRIO SIMULADO PARA O SUPORTE BÁSICO DE VIDA DE 

ADULTO NO AMBIENTE INTRA- HOSPITALAR E AUTORIZAÇÃO DO AUTOR 

PARA ADAPTAÇÃO NA SEQUENCIA 
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ANEXO 6 – AUTORIZAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA 

UNIVERSIDADE DE UBERABA PARA A COLETA DE DADOS 
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ANEXO 7 – PARECER COSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 8 – ACEITE DA REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM PARA 

PUBLICAÇÃO DO ARTIGO INTITULADO: SIMULAÇÃO CLÍNICA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA EM ENFERMAGEM NA 

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR: REVISÃO SISTEMÁTICA 
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ANEXO 9 – ACEITE DA REVISTA DE ENFERMAGEM DO CENTRO OESTE 

MINEIRO – RECOM PARA PUBLICAÇÃO DO ARTIGO INTITULADO: 

COMPETÊNCIA CLÍNICA EM ENFERMAGEM PARA A RESSUSCITAÇÃO 

CARDIOPULMONAR DE ALTA QUALIDADE: REVISÃO INTEGRATIVA 
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ANEXO 10 – ACEITE DA REVISTA GAÚCHA DE ENFERMAGEM PARA 

PUBLICAÇÃO DO ARTIGO INTITULADO: MÉTODOS E TÉCNICAS DE 

DEBRIEFING UTILIZADOS EM SIMULAÇÃO NA ENFERMAGEM: REVISÃO 

INTEGRATIVA DE LITERATURA 
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ANEXO 11 – ACEITE DA REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM PARA 

PUBLICAÇÃO DO ARTIGO INTITULADO: DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIA CLÍNICA EM ENFERMAGEM NA SIMULAÇÃO: A PERSPECTIVA 

DA TAXONOMIA DE BLOOM 
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ANEXO 12 – AUTORIZAÇÃO DA REVISTA ELETRÔNICA DE ENFERMAGEM 

PARA PUBLICAÇÃO DO ARTIGO INTITULADO: “PRÉ-SIMULAÇÃO, PRÉ-

BRIEFING OU BRIEFING NA SIMULAÇÃO EM ENFERMAGEM: QUAIS AS 

DIFERENÇAS?” 
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ANEXO 13 – AUTORIZAÇÃO DA REVISTA PARA PUBLICAÇÃO DO ARTIGO 

INTITULADO: MÉTODO STRUCTURED AND SUPPORTED DEBRIEFING NA 

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR: REVISÃO INTEGRATIVA 
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ANEXO 14 – AUTORIZAÇÃO DA REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM PARA 

PUBLICAÇÃO DO ARTIGO INTITULADO: TÉCNICA DE DEBRIEFING ORAL 

ORIENTADO POR INSTRUTOR NA SIMULAÇÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM: 

REVISÃO INTEGRATIVA 
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ANEXO 15 – ACEITE DA REVISTA DE ENFERMAGEM DE SANTA MARIA PARA 

PUBLICAÇÃO DO ARTIGO INTITULADO: SIMULAÇÃO CLÍNICA: CONSTRUÇÃO 

E VALIDAÇÃO DE ROTEIRO PARA O SUPORTE BÁSICO DE VIDA NO ADULTO 
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ANEXO 16 – ACEITE DA REVISTA DO CENTRO OESTE MINEIRO – RECOM 

PARA PUBLICAÇÃO DO ARTIGO INTITULADO: DESENVOLVIMENTO E 

VALIDAÇÃO DE UM ROTEIRO DE CO- DEBRIEFING PARA O SUPORTE BÁSICO 

DE VIDA SIMULADO 
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ANEXO 17 – ACEITE DA REVISTA RENE PARA PUBLICAÇÃO DO ARTIGO 

INTITULADO: QUALIDADE METODOLÓGICA DA VALIDAÇÃO DE ESTUDOS 

SOBRE CENÁRIOS SIMULADOS EM ENFERMAGEM 
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