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RESUMO 

 

Introdução: O cenário da enfermagem brasileira conta predominantemente com as categorias 

de técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Levando em consideração sua 

importância no cuidado à saúde da pessoa, da família e da comunidade fundamentada em 

princípios humanos, éticos e do SUS, torna-se necessária a qualificação da atenção em saúde, 

a qual se origina desde a formação inicial do estudante. Dessa forma, a utilização de 

metodologias ativas no ensino pode favorecer a aprendizagem de estudantes da educação 

profissional em enfermagem; por isso vislumbramos a simulação clínica como uma estratégia 

de ensino que pode auxiliar na formação do aluno e colaborar no desenvolvimento de diversas 

habilidades cognitivas, procedimentais e atitudinais, entre elas a comunicação. Torna-se 

objetivo do estudo verificar se a simulação clínica em comunicação colabora com a formação 

do profissional de enfermagem. Método: estudo misto randomizado com a utilização de 

grupo controle e grupo intervenção com amostra de 37 participantes do módulo I (auxiliar de 

enfermagem) de uma escola técnica particular do interior do estado de São Paulo. Foram 

aplicados aos participantes instrumentos de preenchimento contendo dados sócio 

demográficos, o instrumento HCAT (Health Communication Assessment Tool) que avalia a 

comunicação em saúde e a Escala de Satisfação de Estudantes e Autoconfiança na 

Aprendizagem a fim de verificar quantitativamente a satisfação e o aprendizado do aluno 

utilizando a simulação clínica em comunicação. Posteriormente, foi realizada uma entrevista 

com os participantes selecionados a qual foi gravada para realização de análise qualitativa 

utilizando referencial teórico. Resultados: a análise quantitativa da escala de satisfação 

demonstrou que os estudantes se mostraram altamente confiantes e satisfeitos com sua 

aprendizagem, porém, o resultado da avaliação da habilidade de comunicação (HCAT) 

demonstrou que os alunos não estavam preparados para comunicar-se adequadamente. 

Ademais, as falas das entrevistas quando colocam a comunicação aplicada no contexto do 

cuidado tecnicista, repetitivo e apenas informacional reforçam os resultados evidenciados pela 

HCAT. Conclusões: Um único cenário de simulação clínica de alta fidelidade não 

demonstrou diferenças significativas entre os participantes do grupo controle versus grupo 

intervenção, o que demonstra que a estratégia deve obter maior valorização e capacitação 



docentes para a utilização da mesma e ser mais bem implementada em disciplinas e ao longo 

do curso técnico de enfermagem.   

Palavras-chave: Educação em Enfermagem. Comunicação. Simulação.  
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ABSTRACT 

Introduction: The Brazilian nursing scene counts predominantly with the categories of 

nursing technicians and nursing assistants. Taking into consideration its importance in the 

health care of the person, family and community based on human, ethical and SUS principles, 

it becomes necessary to qualify health care, which originates from the initial formation of the 

student. Thus, the use of active methodologies in teaching can favor the learning of students 

of professional education in nursing; for this reason, we envisage clinical simulation as a 

teaching strategy that can aid in the formation of the student and collaborate in the 

development of several cognitive, procedural and attitudinal abilities, among them 

communication. It is the objective of the study to verify if the clinical simulation in 

communication collaborates with the training of the nursing professional. Method: 

randomized mixed study using the control group and intervention group with a sample of 37 

participants of the module I (nursing assistant) of a private technical school in the interior of 

the state of São Paulo. Participants were applied to fill in instruments containing socio-

demographic data, the HCAT (Health Communication Assessment Tool) that evaluates health 

communication and the Student Satisfaction Scale and Self-Confidence in Learning in order 

to quantitatively verify student's satisfaction and learning using clinical simulation in 

communication. Subsequently, an interview with the selected participants was carried out, 

which was recorded for a qualitative analysis using a theoretical reference. Results: The 

quantitative analysis of the satisfaction scale demonstrated that the students were highly 

confident and satisfied with their learning, but the results of the communication ability 

assessment (HCAT) showed that the students were not prepared to communicate adequately. 

In addition, the statements of interviews when they put the communication applied in the 

context of technical, repetitive and informational care reinforce the results evidenced by the 

HCAT. Conclusions: A single scenario of high fidelity clinical simulation did not show 

significant differences between participants in the control group versus intervention group, 

which demonstrates that the strategy must obtain greater appreciation and training of teachers 

to use it and be better implemented in disciplines and throughout the technical nursing course. 

Key words: Nursing Education. Communication. Simulation.  
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RESUMEN 

Introducción: La escena de enfermería brasileña cuenta predominantemente con las 

categorías de técnicos de enfermería y auxiliares de enfermería. Teniendo en cuenta su 

importancia en el cuidado de la salud de la persona, la familia y la comunidad en base a los 

principios humanos, éticos y del SUS, se hace necesario calificar el cuidado de la salud, que 

se origina a partir de la formación inicial del estudiante. Por lo tanto, el uso de metodologías 

activas en la enseñanza puede favorecer el aprendizaje de los estudiantes de educación 

profesional en enfermería; Por este motivo, consideramos la simulación clínica como una 

estrategia de enseñanza que puede ayudar en la formación del estudiante y colaborar en el 

desarrollo de varias habilidades cognitivas, de procedimiento y de actitud, entre ellas la 

comunicación. El objetivo del estudio es verificar si la simulación clínica en comunicación 

colabora con la capacitación del profesional de enfermería. Método: estudio aleatorio mixto 

con el grupo de control y el grupo de intervención con una muestra de 37 participantes del 

módulo I (asistente de enfermería) de una escuela técnica privada en el interior del estado de 

São Paulo. Se aplicó a los participantes para completar los instrumentos que contienen datos 

sociodemográficos, la HCAT (Health Communication Assessment Tool) que evalúa la 

comunicación de la salud y la Escala de Satisfacción del Estudiante y la Confianza en el 

Aprendizaje para verificar cuantitativamente la satisfacción y el aprendizaje del estudiante. 

Utilizando simulación clínica en comunicación. Posteriormente, se llevó a cabo una entrevista 

con los participantes seleccionados, que se registró para un análisis cualitativo utilizando una 

referencia teórica. Resultados: El análisis cuantitativo de la escala de satisfacción demostró 

que los estudiantes estaban muy seguros y satisfechos con su aprendizaje, pero los resultados 

de la evaluación de la capacidad de comunicación (HCAT) mostraron que los estudiantes no 

estaban preparados para comunicarse adecuadamente. Además, las declaraciones de 

entrevistas cuando colocan la comunicación aplicada en el contexto de la atención técnica, 

repetitiva e informativa refuerzan los resultados evidenciados por el HCAT. Conclusiones: 

un solo escenario de simulación clínica de alta fidelidad no mostró diferencias significativas 

entre los participantes en el grupo de control versus el grupo de intervención, lo que 

demuestra que la estrategia debe obtener una mayor apreciación y capacitación de los 



maestros para usarla y ser mejor implementada en las disciplinas y durante todo el curso de 

enfermería técnica. 

Palabras clave: Educación en enfermería. La comunicacion Simulación 
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A enfermagem brasileira é composta pelas categorias de enfermeiros, técnicos de 

enfermagem (TE), auxiliares de enfermagem (AE) e parteiras. Desde a década de 80 e após a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996), o 

número de AE e TE cresceu significativamente no Brasil, passando de 6,6% para mais de 

75% nos últimos 30 anos (RIBEIRO; PIRES; FLÔR, 2015). De acordo com o Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), profissionais com inscrições ativas totalizaram 420.181 

AE e 1.190.963 TE, até dezembro de 2018, porém profissionais com dupla titulação foram 

contabilizados mais de uma vez (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2018).  

 No Brasil, a principal característica da prática profissional dos AE e TE abrange a 

preservação da vida e saúde da pessoa, família e comunidade, fundamentada em princípios 

humanos e éticos, tendo como essência a relação interpessoal (BRASIL, 1986). Juntamente 

com seus princípios, o aumento significativo dos profissionais no contexto em saúde, faz com 

que torne importante o investimento nessa categoria profissional, a fim de qualificar a atenção 

em saúde (GÓES et al., 2015; MARIN et al., 2014; TELES, 2014).   

Nosso recorte de estudo incide sobre a categoria profissional de AE e TE brasileira ou o 

“practice nursing” (no exterior), categoria que surgiu primeiro nos Estados Unidos e países 

como o Canadá e Austrália seguiram seu modelo (PARKER; HILL, 2017). 

O profissional practice nursing (PN) em tradução livre - o prático de enfermagem, é 

aquele que possui compromisso e valores éticos; desenvolvimento contínuo de si mesmo e de 

outros; responsabilidade pela prática, demonstrando um espírito de colaboração e 

flexibilidade. A profissão é caracterizada pela descentralização da tomada de decisões 

clínicas, autonomia aprimorada e relacionamentos colaborativos com profissionais de outras 

categorias, acrescentando contribuições também para menor exaustação emocional no 

ambiente de trabalho e segurança (MARK; SALYER; WAN, 2003). A demanda do 

profissional PN tem avançado devido a sua competência clínica, liderança e eficácia como 

agentes de mudança, sendo reconhecidos e incorporados na carreira da enfermagem 

(PARKER; HILL, 2017).  

Nos Estados Unidos, Canadá e Austrália a legitimidade dos profissionais PN é reforçada 

pela valorização das abordagens multiprofissionais, necessidades populacionais e do sistema 

de saúde, por exemplo, com o crescimento da população idosa e a crescente aparição de 

doenças crônicas (PARKER; HILL, 2017; HEALE; BUCKLEY, 2015).  

 Ainda sobre a representatividade da categoria AE e TE no Brasil, cabe destacar a 

proposta do Ministério da Saúde (MS) Brasileiro de 2018 para abertura de 250 mil vagas 

voltadas à qualificação de agentes comunitários de saúde (ACS) e de combate à endemia 
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(ACE), como TE, denotando a representatividade desta força de trabalho na saúde e na 

enfermagem, justificando-se assim o investimento de R$ 1,25 bilhão. A proposta, faz parte da 

nova Política Nacional de Atenção Básica que busca a ampliação da atribuição profissional, 

trazendo maior resolutividade aos atendimentos para a população (BRASIL, 2018b). Foi 

lançada por meio da Portaria nº 83 de 10 de janeiro de 2018 que institui o Programa de 

Formação Técnica para Agentes de Saúde - PROFAGS, para oferta de curso de formação 

técnica em enfermagem para ACS e ACE no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para 

o biênio de 2018-2019. (BRASIL, 2018a). 

Sobre a legislação para formação do AE e TE brasileiros, as instituições de educação 

profissional técnica de nível médio em enfermagem respondem a Lei Federal nº 9.394/96 – 

LDB (BRASIL, 1996) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) (resolução n.6 de 20 de setembro de 2012) da 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012a).  

 A LDB (BRASIL, 1996) e as DCN para a EPTNM (BRASIL, 2012a), ao reconhecerem 

esta modalidade de educação e ensino propuseram uma tentativa de reformulação e mudanças 

no contexto da formação, buscando promover a organização de conteúdos e inserção de 

metodologias inovadoras (BRASIL, 1996; BRASIL, 2012; COSTA et al., 2015).  

O panorama atual mostra que, apesar de iniciativas governamentais e sociais na busca 

de mudanças para atender as necessidades de formação inicial de AE e TE qualificados para o 

atendimento das necessidades em saúde individual e coletiva, muitos cursos de formação 

ainda utilizam estruturas curriculares fechadas, professores despreparados, metodologias de 

ensino e materiais pedagógicos que não estimulam pensar, refletir e propor mudanças e 

intervenções visando a transformação das práticas em saúde (OLIVEIRA et al., 2017; GÓES 

et al., 2015). É premente a transformação na formação em saúde e estabelecimento de 

critérios de mudança de natureza pedagógica, política, social e econômica (TAVARES et al., 

2016). 

As DCN para a EPTNM não fazem referências claras às questões relacionadas ao 

processo ensino-aprendizagem e dão autonomia às instituições de ensino para construção do 

seu Projeto Político Pedagógico (PPP), o que por sua vez, pode ocasionar escolhas 

pedagógicas que não garantem a participação ativa dos alunos, funcionários e professores para 

uma construção coletiva e democrática (COLONI et al., 2016). 

Cabe ressaltar que a formação técnica no Brasil está pautada no princípio da 

competência profissional para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas 

essencialmente para o trabalho (GÓES et al., 2015).  
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Assim, um dos maiores desafios da formação na EPTNM implica na dificuldade de 

relacionar a visão estritamente tecnicista com a construção social e histórica; Esta dificuldade 

provém de um modelo de formação técnica que prioriza a clínica hospitalar em detrimento do 

cuidado comunitário e promoção de saúde (XIMENES et al., 2016; LAZZARI et al., 2011).   

A transformação do ensino visando a reorientação de práticas de cuidado à saúde pode 

acarretar melhor desempenho dos profissionais e dos sujeitos envolvidos no processo, tais 

como estudantes, docentes, gestores e população além do próprio fortalecimento do saber da 

enfermagem (SOUSA et al., 2015; TAVARES et al., 2016).  Para que o processo educativo 

seja efetivo, buscam-se métodos ativos de ensino que permitam a prática pedagógica ética, 

crítica, reflexiva e transformadora, que ultrapasse limites do treinamento em si, focando em 

metodologias inovadoras para alcançar melhorias no ensino (SOUSA et al., 2018; TAVARES 

et al., 2016).    

Entre as diversas possibilidades de práticas educativas ativas, outro recorte do objeto do 

estudo se trata da simulação clínica, que tem sido considerada uma estratégia de ensino 

relevante para a formação em enfermagem ao incrementar o processo de ensino-aprendizagem 

por consolidar e ampliar as competências e habilidades do aprendiz em diversos assuntos com 

contextos reais simulados (ALEXANDER et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2018; HALLIN et 

al., 2016) É evidenciado que seu uso junto ou não de tecnologias são estratégias que articulam 

práticas de ensino e que pesquisas são necessárias na qualificação dos profissionais da saúde, 

em ambiente controlado com ausência de riscos aos participantes (HALLIN et al., 2016; 

COSTA et al., 2015; QUIRÓS; VARGAS, 2014). 

Considerando a importância de estratégias de ensino para a formação de profissionais de 

enfermagem críticos e reflexivos, o uso de ambientes simulados no ensino e, dada a 

importância de que se reveste o papel desempenhado pelo professor no desenvolvimento de 

tais capacidades, pareceu necessário explorar de que maneira a simulação contribui para 

aprendizagem do estudante AE e TE.  

Assim, diante da relevância da atuação dos AE e TE na saúde brasileira temos interesse 

em estudar a simulação clínica na EPTNM em enfermagem como mais uma possibilidade de 

estratégia de ensino-aprendizagem. Assim questiona-se: a aplicação de uma atividade de 

simulação clínica de alta fidelidade com uso de atores, previamente ao contato do estudante 

com prática de estágio, favorecerá a comunicação dos alunos com o paciente e/ou família 

durante o ensino prático?  

  



16 
 

1.1 A simulação clínica no ensino em Enfermagem 

 

As simulações clínicas têm sido um recurso muito utilizado no ensino de enfermagem, 

especialmente na última década, pois são definidas como atividades ou eventos que replicam 

o ambiente da prática clínica (JEFFRIES, 2005) em um ambiente controlado e que integram o 

mundo real ao processo ensino-aprendizagem de modo a atingir os objetivos de ensino 

(ARTHUR; LEVETT-JONES; KABLE, 2013). Os ambientes de simulação são uma poderosa 

estratégia para o encorajamento de estudantes de enfermagem a pensar, agir e refletir já como 

profissionais (CAMPBELL, 2012, 2013). 

Na formação dos profissionais de saúde, a simulação clínica pode colaborar em um 

processo de aprendizagem que estimula diversas habilidades atitudinais, procedimentais e 

cognitivas (ALMEIDA et al., 2016; BRANDÃO; COLLARES; MARIN, 2014), o que leva a 

elaboração de conceitos multidisciplinares e globais para que o indivíduo seja formado para o 

mundo de trabalho de forma dinâmica e inovadora (JEFFRIES, 2007; MAZZO et al., 2017). 

A simulação clínica tem sido vislumbrada como um potencializador da prática do 

cuidado em saúde de qualidade. Nesta direção, o MS tem apostado no uso da simulação 

clínica para qualificação da formação de competências de alunos e profissionais no SUS, por 

meio de oficinas de Competências e Simulação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

SAÚDE, 2015). Trata-se de um projeto de colaboração mais amplo nos âmbitos de gestão, 

formação e desenvolvimento de recursos humanos do SUS, juntamente com a Secretaria de 

Igualdade, Saúde e Políticas Sociais do Governo Autonômico da Andaluzia e a Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS), a fim de propiciar melhorias de formação dos profissionais 

e qualificação da assistência à saúde prestada aos cidadãos (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DE SAÚDE, 2015).  

Na atualidade, considerando pressupostos éticos, de segurança, qualidade, 

desenvolvimento de tecnologias e constante mutação dos cenários práticos, a simulação vem 

sendo considerada uma estratégia imprescindível, pois os aprendizes podem participar das 

aulas teóricas e práticas, com simulações em laboratório e só posteriormente, desenvolverem 

os primeiros cuidados aos pacientes quando estiverem em instituições de saúde, garantindo a 

segurança do paciente (CAMACHO, 2010; LEIGH, 2008; SIRC, 2016; TEIXEIRA; FELIX, 

2011).  

Em se tratando da elaboração e aplicação de cenários para a simulação clínica, os 

mesmos devem ser delimitados e configurados previamente para reprodução da forma mais 

fidedigna da realidade clínica, ou seja, o seu planejamento necessita ser baseado nos objetivos 
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de aprendizagem (FABRI et al., 2017). O uso da simulação no ensino impacta sobre os 

recursos que serão utilizados, por exemplo, recursos humanos e materiais, o que determina se 

o cenário será de média ou alta fidelidade (OLIVEIRA, 2014; SCALABRINI; FONSECA; 

BRANDÃO, 2017). 

Na elaboração de cenários para simulação clínica, além do objetivo de aprendizagem, as 

metas devem ser descritas, além das informações necessárias ao desenvolvimento das 

atividades dos aprendizes antes da realização da simulação. Não é recomendado o uso de mais 

de três objetivos de aprendizagem para cada cenário simulado, os quais devem ter duração 

compreendida em cerca de vinte minutos (FABRI et al., 2017; JEFFRIES, 2007). 

A simulação pode incluir diversos objetos como o uso de jogos, modelos anatômicos, 

manequins, estudos de casos e apresentações de multimídia. As simulações clínicas 

geralmente utilizam manequins (simuladores) e/ou pacientes simulados e propõem a aquisição 

de habilidades destinadas ao desenvolvimento dos cuidados com os pacientes (NEGRI et al., 

2017; TEIXEIRA; FELIX, 2011).  

No desenvolvimento de cenários de simulação, a dramatização é um recurso 

conveniente para aprimoramento de profissionais com pensamento crítico e reflexivo, 

julgamento clínico e tomadas de decisões, além de não ter um custo elevado (NEGRI et al., 

2017). Além disso, o uso dos atores em cenários simulados adiciona realismo e podem ser 

utilizados para preparação de estudantes em situações que envolvam estresse, possibilitando 

desafios psicológicos semelhantes a situações reais de ambiente de trabalho (IGNACIO et al., 

2015; NEGRI et al., 2017).  

 

1.2 A Comunicação em Saúde 

 

A comunicação pode ser definida como interação entre seres humanos e é expressa por 

meio da fala, sendo essa considerada comunicação de aspecto verbal. A comunicação escrita, 

comportamental, de gestos, toque, entre outras, são consideradas como comunicação não-

verbal (CORIOLANO-MARINUS et al., 2014). É um processo no qual ocorre o 

compartilhamento e a compreensão de mensagens enviadas e/ou recebidas, que desempenha 

uma influência no comportamento e no futuro das pessoas envolvidas por meio do conteúdo 

das mensagens e de como são transmitidas (BARBOSA et al., 2016).  

A efetividade em comunicar-se é fundamental no cotidiano do profissional de saúde, 

para que não haja ruídos ou mal-entendidos. A garantia dessa efetividade, depende do uso de 
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técnicas relacionadas a expressões, como por exemplo, o silêncio, a verbalização, aceitação da 

mensagem recebida, ouvir reflexivamente e verbalização de interesse, além de outras técnicas 

relacionadas à clarificação e a validação da informação (BARBOSA et al., 2016; 

CORIOLANO-MARINUS et al., 2014).  

A partir do interesse pelo estudo acerca de ensino e avaliação da comunicação em saúde 

com AE e TE brasileiros, foi realizada uma busca na literatura em duas bases de dados: 

National Library of Medicine (PubMed) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS); foram utilizados os descritores “Avaliação”, “Comunicação” e 

“Educação técnica em enfermagem”, resultando no total de zero artigos nos últimos cinco 

anos. Tal situação denota uma lacuna de conhecimento para a formação desta categoria 

profissional, a qual compreende cerca de 80% dos profissionais de saúde que atuam na 

enfermagem (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2018).  

A partir do exposto, compreende-se que a aprendizagem da comunicação é essencial 

para a prática clínica do profissional em enfermagem. Assim tem-se como hipótese: a 

simulação clínica utilizando atores pode melhorar o conhecimento e a confiança na 

comunicação de estudantes de enfermagem com paciente/família durante a atividade prática? 

Os alunos que participaram da simulação terão confiança e desempenho superior aos 

estudantes não participantes durante as atividades de aprendizagem prática? 
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2.1 Objetivo geral 

 

✓ Verificar se a simulação clínica em comunicação colabora com a formação de 

estudantes da educação profissional técnica de nível médio em enfermagem.   

 

2.2 Objetivos específicos 

 

✓ Avaliar as habilidades de comunicação de estudantes da educação profissional técnica 

de nível médio em enfermagem em um cenário simulado sobre comunicação 

utilizando atores;  

 

✓ Avaliar a autoconfiança na aprendizagem e satisfação percebida dos estudantes da 

educação profissional técnica de nível médio em enfermagem para se comunicar com 

paciente e família.  
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A educação consolida-se na transformação do ser que intervém na realidade e que 

também é alterado por ela. O processo educativo motiva o homem à percepção de que não 

possui todo o conhecimento e de que é necessário elaborar e investir constantemente em sua 

atuação, com assimilação de novos conhecimentos e atualização dos saberes já existentes 

(SOUSA et al., 2015).  

Formar profissionais com competência técnica e política, dotados de conhecimento, 

raciocínio, percepção e sensibilidade para as questões da vida e da sociedade, capacitados 

para intervir em contextos de incertezas e complexidade, constitui um grande desafio do 

processo de formação. Dessa maneira, o uso de métodos ativos de aprendizagem ancorados 

em aprendizagem significativa pode contribuir para obtenção de resultados de aprendizagem 

(MEIRA; KURCGANT, 2016; WINTERS; PRADO; HEIDEMANN, 2016). 

Entende-se que a cognição é baseada no mecanismo de processamento de informações, 

ou seja, o conhecimento é construído por meio de interação entre o sujeito e objeto. O 

professor atua como um problematizador que faz com que o estudante vivencie situações nas 

quais a interação sujeito-objeto possa ocorrer, tornando-se um sujeito ativo no processo de 

ensino-aprendizagem (GOMES et al., 2008). 

Nesta linha, David Ausubel propõe que a aprendizagem é mais eficiente em ocasiões 

que o estudante consiga agregar e incorporar os novos conteúdos aos conceitos previamente 

organizados, por meio da Teoria da Aprendizagem Significativa (GOMES et al., 2008). 

Portanto, para fins desta pesquisa optamos por utilizar o referencial da aprendizagem 

significativa.  

A aprendizagem significativa ocorre por meio de processos de assimilação. Em tais 

processos existe a ancoragem seletiva do material de aprendizagem às ideias relevantes 

existentes na estrutura cognitiva, ou seja, acontece a interação entre as novas ideias 

apresentadas e as ideias relevantes existentes, levando a compreensão do significado das 

primeiras como resultado da interação, o que caracteriza o processo de retenção – condição 

primordial para que se construa o aprendizado. Porém, para caracterizar uma aprendizagem 

significativa, o conteúdo deve apresentar coerência e ser psicologicamente relevante, sendo 

considerada a coerência, a evidência e a experiência de cada indivíduo (SOUSA et al., 2015). 

A aprendizagem significativa utiliza meios variados, sendo destacados a “diferenciação 

progressiva” e a “reconciliação integrativa”. A diferenciação progressiva refere-se aos 

conceitos que interagem com os novos conhecimentos e servem de base para a atribuição dos 

novos significados que se modificam em função da interação. Por sua vez, a reconciliação 
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integrativa consiste no estabelecimento de relações entre as ideias, conceitos e proposições 

existentes estruturalmente (GOMES et al., 2008).  

As principais características da teoria da aprendizagem significativa são a não 

arbitrariedade, ou seja, a relação lógica e relevante entre novas ideias e ideias existentes, 

servindo de base para incorporação, compreensão e fixação dos novos conhecimentos 

cognitivos do estudante. Para que a aprendizagem significativa seja efetiva, David Ausubel 

propõe três condições fundamentais, sendo: as características do material a ser estudado; o 

desenvolvimento da estrutura cognitiva e a disposição para aprender (CARVALHO et al., 

2015).  

O uso de organizadores prévios, recomendado por Ausubel, trata-se de materiais 

introdutórios que são apresentados antes de o conteúdo ser aprendido, podendo ser por meio 

de vídeos, filmes, cartazes, desde que façam parte da vivência do aprendiz, fazendo com que 

ocorra a “ancoragem” natural com o existente de sua estrutura cognitiva (SILVA; ZARA, 

2018).  

Torna-se fundamental na busca da aprendizagem significativa efetiva a postura do 

professor, que precisa compreender o aprendiz como sujeito da aprendizagem, capaz de 

pensar, construir, propor, discordar, etc. (RIBEIRO; RIBEIRO, 2018). 

Torna-se o foco da Teoria da Aprendizagem Significativa as modificações sofridas na 

estrutura cognitiva do aprendiz ao relacionar as novas informações com informações já 

existentes, conhecida como “subsunçor”. O termo subsunçor foi nomeado por Ausubel como 

um conjunto organizado de conceitos, proposições ou ideias já existentes na estrutura 

cognitiva que servem como âncoras para novo conteúdo de material instrucional. Ou seja, 

quando as novas informações são apresentadas, estas geram a interação com os subsunçores 

presentes na estrutura cognitiva, que será modificada de modo com que o aprendiz passe a 

“enxergar” o que não conseguia anteriormente (GONZALES; ROSA, 2014).  

De acordo com conteúdo supracitado, o conteúdo do material a ser estudado e 

relacionado pelo aprendiz deve possuir significância satisfazendo a três condições, sendo: 

atendimento ao interesse dos alunos pelo assunto; definição dos subsunçores necessários para 

aprender o conteúdo proposto no material e ser organizado de forma adequada. Sendo o 

material potencialmente significativo dentro dos critérios lógicos, o aprendiz obterá a relação 

com a estrutura cognitiva existente com a nova de maneira substantiva e não arbitrária, 

gerando a construção de conhecimento (GONZALES; ROSA, 2014).  

A aprendizagem significativa possui vantagens notáveis, seja por enriquecimento da 

estrutura cognitiva do aluno como do ponto de vista da lembrança posterior e da utilização 
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para experimentação de novas aprendizagens. Outras vantagens são: o conhecimento 

adquirido de maneira significativa é retido e lembrado por maior quantidade de tempo; 

aumento da capacidade de aprender outros conteúdos de maneira mais fácil mesmo se a 

informação original for esquecida e facilita a aprendizagem seguida, a “reaprendizagem” 

(PELIZZARI et al., 2002).  

Com a aprendizagem significativa, a integração de novas informações facilita a 

aplicação do conhecimento em atividades que exige maior complexidade de raciocínio do 

aprendiz, por exemplo, a apreciação de casos clínicos, importantes para os estudos na área da 

saúde (GOMES et al., 2008).   
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4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo misto incorporado, no qual os dados quantitativos e qualitativos 

foram coletados concomitantemente. Os achados principais foram aqueles compostos pelos 

instrumentos de pesquisa, de análise quantitativa; os dados secundários tratou-se das 

entrevistas, de caráter qualitativo, com o propósito de ampliar e aprofundar o entendimento e 

a corroboração dos resultados principais (CRESWELL; CLARK, 2015). Foi selecionado este 

tipo de estudo para que os objetivos fossem contemplados com participação ativa dos 

participantes.  

 

4.2 Procedimentos Éticos 

 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, protocolo nº 2.739.671 e CAAE 

89840418.1.0000.5393 (Anexo A).  

Conforme previsto na Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 466/2012, 

(BRASIL, 2012b) os participantes foram convidados a participarem do estudo e formalizaram 

o seu aceite, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Foi mantido o anonimato dos participantes e a confidencialidade dos dados coletados em 

todas as fases da pesquisa além da liberdade de interrupção em qualquer etapa de realização 

do estudo.  

Considerando que uma etapa do estudo foi desenvolvida em uma instituição de saúde – 

Santa Casa de Misericórdia, foi solicitada autorização do local para que o pesquisador 

observasse e entrevistasse os alunos durante a atividade de ensino prático. Do mesmo modo, o 

pesquisador não teve contato com os pacientes ou familiares da instituição de saúde.  

 

4.3 Local e população do estudo 

 

As etapas 1 e 2 da pesquisa foram desenvolvidas em uma instituição de EPTNM para 

formação de AE e TE (Módulo I – AE; Módulo II – TE), privada, do interior do Estado de 

São Paulo, que contava com quatro turmas de aproximadamente 35 alunos em cada uma 

delas.   

A amostra desse estudo foi composta por todos os alunos de uma turma do Módulo I 

com aproximadamente 40 alunos, maiores de 18 anos, matriculados regularmente na 
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instituição de ensino (ou seja, sem pendências em disciplinas anteriores). Foram exclusos 

alunos que durante o período de realização da coleta de dados não compareceram às 

atividades de ensino prático ou realizaram o trancamento de matrícula.  

Fez-se a opção por uma amostra por conveniência para que os objetivos da pesquisa 

fossem cumpridos, caracterizada como amostragem não-probabilística, que tem como 

característica principal não fazer uso de formas aleatórias de seleção. O pesquisador então, 

seleciona elementos a que tem acesso, que se mostrem mais acessíveis, colaborativos ou 

disponíveis para participar do processo, sendo considerados adequados e justificados para 

estágios exploratórios da pesquisa, como uma base para geração de hipóteses e insights e para 

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

(FREITAG, 2018).   

A última etapa (3) foi realizada no local onde os alunos realizaram as atividades de 

ensino prático. Tratou-se de uma Santa Casa de Misericórdia que contava com setores de 

enfermarias clínicas e cirúrgicas, maternidade, pediatria, unidade de emergência, centro 

cirúrgico, central de materiais, UTI neonatal e pediátrica e UTI geral. As entrevistas foram 

realizadas no campo da enfermaria clínica e cirúrgica, local de estágio dos alunos que 

participaram das etapas 1 e 2 da pesquisa.    

 

4.4 Instrumentos de Pesquisa 

 

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram constituídos de: 

a) Questionário autoaplicável: caracterização sociodemográfica dos participantes da 

pesquisa (apêndice A) - etapa 2; 

b) Instrumento aplicado pelo pesquisador (anexo B): Health Communication Assessment 

Tool (HCAT) – avalia a comunicação em saúde. Escala likert em cinco pontuações 

entre “concordo fortemente” e “discordo fortemente” de afirmações relacionadas à 

comunicação em saúde de profissionais/alunos para pacientes e familiares. O HCAT 

foi adaptado culturalmente para o Brasil (REIS et al., 2018) e já utilizado em estudo 

publicado (GÓES et al., 2017) – etapa 2;  

c) Instrumento autoaplicável: Escala de Satisfação de Estudantes e Autoconfiança na 

Aprendizagem (anexo C), criada pela National League for Nursing, traduzida, 

adaptada e validada para o Brasil (ALMEIDA et al., 2015). Composta por 13 itens, 

likert de 05 pontos e dividida entre satisfação (05 itens) e autoconfiança (08 itens) do 

indivíduo para simulações de alta fidelidade – etapa 2;   
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d) Entrevista: os participantes foram entrevistados em campo de estágio após terem 

realizado uma atividade de comunicação com paciente. Para tanto foram realizadas as 

seguintes perguntas: 1) O que foi mais fácil para você durante o tempo que conversou 

com o paciente? Por quê? 2) E o que foi mais difícil? Por quê? – etapa 3.   

 

4.5 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi dividida em três etapas. Na primeira, os pesquisadores realizaram 

uma atividade teórica sobre comunicação; na segunda foi realizada a simulação clínica com 

atores e, na terceira os pesquisadores realizaram a entrevista em campo de estágio em unidade 

hospitalar.  

 A etapa 1 da pesquisa constituiu-se no convite a todos os alunos de uma turma do 

módulo I para participarem de uma atividade teórica/prática de capacitação em saúde, com 

anuência do diretor, específica sobre o tema comunicação em saúde.  

Na etapa 2, aqueles que participaram da etapa 1, foram divididos em dois grupos: grupo 

controle (não participaram da simulação) e o grupo intervenção, os quais foram convidados 

para vivenciarem em duplas um cenário de simulação clínica com atores sobre comunicação 

em momentos previamente agendados. Durante a simulação, dois auxiliares da pesquisa 

aplicaram o HCAT para avaliar a comunicação em saúde dos participantes, treinados para este 

fim; após todas as etapas da simulação os participantes responderam a Escala de Satisfação e 

Autoconfiança com a Aprendizagem.  

Cabe destacar que todas as etapas da simulação foram realizadas, quais sejam, briefing, 

simulação em si e debriefing. O caso clínico utilizado já foi validado em estudo anterior por 

três especialistas com avaliação de conteúdo, constando os itens objetividade, linguagem, 

conteúdo, aplicabilidade e aceitabilidade cultural (OLIVEIRA et al., 2016).  

A história desenvolvida para a simulação tratou-se de:  

Paciente de 71 anos, pardo, admitido em enfermaria para realização de 

apendicectomia; foi diagnosticado com Hipertensão Arterial há 22 anos (faz uso de 

medicação), nega alergias medicamentosas e alimentares, tem sequelas de AVC 

ocorrido há 6 meses (hemiparesia de face à esquerda e manca na perna esquerda), 

realiza fisioterapia 2 vezes por semana. Histórico médico: O paciente foi atendido na 

unidade de emergência com queixas de dor em QID, vômito e temperatura de 38°C. 

Foi diagnosticado com apendicite aguda e encaminhado para o hospital para 

realização de apendicectomia. Após 2º dia de PO, apresentou aumento da 

temperatura para 39,7°C; diagnosticada infecção decorrente de sítio cirúrgico. 

Histórico social: o idoso mora sozinho em domicílio e há uma empregada doméstica 

que trabalha de segunda a sábado (horário comercial). Os filhos se revezam para 

cuidar do paciente nos finais de semana. O filho trabalha em tempo integral e a filha 

consegue trabalhar meio período para poder cuidar da mãe no domicílio e também 

levá-la aos tratamentos que realiza durante a semana. Tratamento clínico: 
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Antibioticoterapia com Amicacina e Dipirona, se necessário. (OLIVEIRA et al., 

2016). 

 

A situação problema enfrentada pelo aluno participante da simulação foi definida por: 

O paciente está no quinto dia de internação em tratamento de infecção decorrente de 

procedimento cirúrgico, demonstra sinais de cansaço, tristeza e irritabilidade; 

queixa-se de dores especialmente nos locais de punções venosas anteriores. Está 

acompanhado pelo familiar que permanece todo o tempo, aparenta estar cansado, 

preocupado, irritado, pois seria a quarta vez que o paciente estaria sendo “picada” 

nessa internação e, além disso, não aceita que toquem o paciente para acordá-lo, já 

que ele não conseguiu dormir bem durante a noite.  (OLIVEIRA et al., 2016).  

 

Na etapa 3, participantes do grupo controle e intervenção foram convidados a participar 

da entrevista (a qual foi gravada), durante a realização das atividades de estágio em campos 

clínicos. A entrevista foi realizada imediatamente após uma situação de comunicação, a qual 

foi compreendida, para fins deste estudo, como um diálogo superior a um minuto entre o 

paciente e o aluno. Conforme afirmado anteriormente, o pesquisador não teve contato com o 

paciente, a observação da situação de comunicação ocorreu à distância e a entrevista foi 

realizada em local fechado, destinado para este fim, sem comprometer o cuidado ao 

paciente/família e a formação prática do estudante de enfermagem.  

 

4.6 Análise dos dados 

 

O questionário sociodemográfico foi analisado por meio de estatística descritiva para 

subsidiar a descrição dos participantes e análise dos achados.  

A análise do HCAT do grupo experimental - participantes da simulação, foi feita pela 

soma de “concordo” + “concordo fortemente” ou “discordo” + “discordo fortemente”. Os 

resultados do HCAT foram analisados individualmente por participante e também por item do 

instrumento. De acordo com orientação dos autores não é possível estabelecer uma pontuação 

mínima necessária para considerar a comunicação como boa, ruim ou mista, uma vez que os 

itens avaliam aspectos diferentes do processo de comunicação.   

Para avaliar a satisfação e autoconfiança na aprendizagem do grupo experimental - 

participantes da simulação - foi realizada análise estatística exploratória, frequência e 

porcentagem.  

Os dados dos HCAT e Escala de Satisfação e Autoconfiança com a Aprendizagem 

foram codificados e digitados duplamente em planilhas do aplicativo Excel, exportados e 

analisados no software IBM® SPSS® Statistics 25.0 (Statistical Package for Social Science). 

Foi assumido o nível de significância α=0,05.  Foi realizado Teste de Wilcoxon para 
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Amostras Relacionadas para comparar os valores dos escores da Escala de Satisfação de 

Estudantes e Autoconfiança na Aprendizagem e do HCAT e a correlação Rô de Spearman. 

As entrevistas foram analisadas de acordo com a análise de conteúdo categorial 

temática, a qual descreve de forma objetiva e sistemática o conteúdo expresso pelos 

participantes, com finalidade de interpretar os mesmos (BARDIN, 1979).  A análise temática 

desdobra-se em três outros polos cronológicos: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação (BARDIN, 1979), descritas abaixo: 

• Pré-análise – Escolha dos documentos que foram analisados; leitura flutuante, na 

qual o pesquisador toma contato direto e intenso com o material de campo; 

compreende a totalidade do universo estudado composto pela exaustividade, 

representatividade e a homogeneidade; formulação e reformulação de hipóteses 

e objetivos por meio de leituras exaustivas e que se fazem necessárias as 

primeiras indagações (BARDIN, 1979). 

• Exploração do Material - definição das categorias que são as expressões ou 

palavras significativas, nas quais serão organizados os conteúdos das falas 

(BARDIN, 1979). 

• Tratamento dos resultados obtidos e interpretação – dados brutos e informações 

são obtidas por meio de operações estatísticas simples (porcentagens) ou 

complexas (análise fatorial) (BARDIN, 1979). 

Os participantes da entrevista foram apresentados por representação alfanumérica como 

o exemplo a seguir: A1- GI, ou seja, aluno 1 do grupo de intervenção ou A6 – GC, aluno 6 do 

grupo controle.  

Finalmente, os achados dos instrumentos de pesquisa foram confrontados com a análise 

das falas dos participantes na entrevista para corroboração ou contestação dos resultados do 

HCAT e Escala de Satisfação e Autoconfiança com a Aprendizagem.  
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5. RESULTADOS   
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Os resultados serão apresentados de acordo com cada etapa desenvolvida neste estudo.  

 

5.1 Etapa 1 – Atividade Teórica de Capacitação em Comunicação em Saúde 

 

Entre os 40 estudantes matriculados no Módulo I do curso Técnico de Enfermagem, 37 

participaram da primeira etapa do estudo.  

A atividade de capacitação foi realizada em um único dia, em sala de aula no período 

das 19h-22h, de acordo com plano de aula (apêndice B), no mês de agosto de 2018.   

Os temas abordados foram: definição de comunicação; comunicação verbal e não-

verbal; interação da enfermagem com a comunicação; estratégias de comunicação e escuta 

ativa e a comunicação como segurança do paciente.  

Para execução da atividade optou-se por iniciar com uma aula expositiva dialogada 

com apoio de apresentação de slides em Power Point®. Em seguida, foi sugerido aos 

participantes uma atividade prática por meio da estratégia “Júri Simulado”, com uma situação 

problema vivenciada no contexto de comunicação em saúde/comunicação na enfermagem 

com duração de aproximadamente uma hora. A atividade foi aceita pelos alunos e gerou 

repercussão satisfatória, notada por meio de feedback verbais dos mesmos. A situação 

problema elencada foi a seguinte: A.B.V., auxiliar de enfermagem é acusada de erro de 

administração medicamentosa em paciente internada em unidade de emergência do hospital 

em que presta serviço, o que consequentemente levou a paciente a óbito. Será julgada para 

acusação de homicídio culposo. O medicamento trata-se de solução glicerinada 12%, 

utilizado para procedimentos de enteroclisma ou enema. O mesmo, foi administrado em veia, 

por meio de cateter venoso central. A auxiliar se justifica dizendo que embalagens eram 

semelhantes dos frascos de soro glicofisiológico e solução glicerinada e que o rótulo de soro 

utilizado no hospital estava acima do rótulo de fábrica do frasco, além disso, não era de sua 

responsabilidade a identificação do medicamento, uma vez que, seu colega de profissão 

durante a passagem de plantão e troca de turnos solicitou para que ela instalasse o 

medicamento, pois o mesmo estava atrasado com suas medicações. A ré afirma que foi 

comunicada pelo colega de trabalho que era uma medicação endovenosa. Assim, a ré se 

declara inocente alegando que tentou ser prejudicada por colega de profissão que não se 

comunicou adequadamente com ela, ocasionando o erro. 

Após caso apresentado, os advogados de defesa e da promotoria terão 20 minutos para 

criação de seus argumentos e após, 10 minutos para exposição dos mesmos e questionamento 

da ré.  
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A seguir, jurados serão convidados a discutir o caso em outro local por 10 minutos e 

retornarão com o veredicto dando encerramento da sessão com absolvição ou condenação da 

ré.  

 

5.2 Etapa 2 – Simulação Clínica sobre Comunicação em Saúde 

 

Participaram 16 estudantes de enfermagem compondo o grupo intervenção. A 

caracterização sócio demográfica dos estudantes está descrita na tabela abaixo (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos estudantes do curso técnico de enfermagem participantes (n=16)  

 Variável 

 

Porcentagem 

Gênero Masculino  

12,5% 

Feminino 

87,5% 

Grau de escolaridade Ensino Médio Incompleto 

6,3% 

Ensino Médio Completo  

81,3% 

Ensino Superior Incompleto 

12,5% 

Idade (anos) 15-20   

56,4% 

21-30  

31,5% 

Mais de 31  

12,6% 

Estado Civil Solteiro 

62,5% 

Casado 

25,0% 

Divorciado 

12,5% 

Cor/Etnia Branco 

25.0% 

Negro 

12,5% 

Pardo 

62,5% 

Município de Residência Sertãozinho 

50.0% 

Barrinha 

37,5% 

Cruz das Posses 

12,5% 

Participação em atividade 

de formação 

complementar 

Sim  

06,3% 

Não 

93,8% 

Participação em atividade 

de Simulação Clínica 

Sim 

18,8% 

Não 

81,3% 

Participação anterior em 

ensino prático relacionado 

ao curso técnico de 

enfermagem 

Sim 

87,5% 

Não 

12,5% 

Percepção de dificuldade 

em comunicar-se 

Sim 

43,8% 

Não 

56,3% 

Fonte:  elaborada pelo autor
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A etapa 2 foi realizada apenas com os integrantes do grupo intervenção, por meio da 

participação em duplas em uma atividade de simulação clínica, de acordo com o caso clínico 

previamente apresentado. Esta etapa foi realizada em um único dia, com intervalo de uma 

semana após a etapa 01, no mês de agosto de 2018. 

No prebriefing, era apresentado o cenário de uma unidade de enfermagem, os 

materiais e recursos disponíveis e relatada a situação problema para as duplas.  

Na execução do cenário, participaram dois atores que representaram o paciente e seu 

familiar, os quais foram treinados previamente. Neste momento procedeu-se o preenchimento 

do HCAT pelos pesquisadores.   

Após a realização do cenário, foi realizado o debriefing com os participantes 

abrangendo os sentimentos, pontos satisfatórios e pontos a serem mais bem desenvolvidos. 

Ao final, os participantes preencheram o instrumento de caracterização socio demográfica e o 

de satisfação dos estudantes e autoconfiança na aprendizagem.  

A avaliação da habilidade de comunicação dos estudantes está apresentada na tabela 2 

de acordo com cada afirmação do HCAT. Na tabela 3, apresenta-se os dados de satisfação dos 

estudantes e autoconfiança na aprendizagem. 
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Figura 1 - Desenvolvimento do Cenário Simulado com Atores  

 

Fonte: arquivo pessoal do autor. 
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Tabela 2 – Frequências, porcentagem, média e mediana por afirmação do HCAT 

Afirmação HCAT 1 2 3 4 5 Média Mediana 

A1 – O estudante/profissional apresentou-se ao paciente e/ou família; 03 

18,8% 

03 

18,8% 

02 

12,5% 

04 

25,0% 

04 

25,0% 

3,19 3,50 

A2 – O estudante/profissional apertou a mão do paciente e/ou família ou cumprimentou 

apropriadamente; 

03 

18,8% 

02 

12,5% 

04 

25,0% 

02 

12,5% 

05 

31,3% 

3,25 3,00 

A3 – O estudante/profissional explicou a razão da sua visita em termos apropriados; 04 

25,0%  

08 

50,0% 

03 

18,8% 

_ 01 

06,3% 

2,13 2,00 

A4 – O estudante/profissional usou comunicação positiva, incluindo um sorriso para encorajar as 

interações;  

02 

12,5%  

08 

50,0% 

05 

31,3% 

01 

06,3% 

_ 2,31 2,00 

A5 – O estudante/profissional manteve contato visual enquanto conversava com o paciente; 07 

43,8%  

07 

43,8% 

01 

06,3% 

01 

06,3% 

_ 1,75 2,00 

A6 – O estudante/profissional comunicou o que estava prestes a fazer ANTES de fazê-lo;  07 

43,8% 

06 

37,5% 

02 

12,5% 

01 

06,3% 

_ 1,81 2,00 

A7 – O estudante/profissional perguntou ao paciente ou familiar se poderia tocar o paciente ANTES 

de fazer um procedimento ou exame (pressão arterial, ausculta, punção venosa, sondagem, etc.) 

02 

12,5% 

02 

12,5% 

02 

12,5% 

02 

12,5% 

08 

50,0% 

3,75 4,50 

A8 – O estudante/profissional tocou o paciente apropriadamente. 04 

25,0% 

07 

43,8% 

03 

18,8% 

01 

06,3% 

01 

06,3% 

2,25 2,00 

A9 – O estudante/profissional passou a maior parte do tempo perto do paciente. 10 

62,5% 

06 

37,5% 

_ _ _ 1,38 1,00 

A10 – O estudante/profissional sentou-se ao orientar ou conversar com o paciente. _ _ _ 06 

37,5% 

10 

62,5% 

4,63 5,00 

A11 – O estudante/profissional ouviu mais do que falou. 03 

18,8% 

05 

31,3% 

04 

25,0% 

04 

25,0% 

_ 2,56 2,50 

A12 – O estudante/profissional inclinou-se em direção à pessoa que falava para demonstrar interesse. 02 

12,5% 

06 

37,5% 

03 

18,8% 

02 

12,5% 

03 

18,8% 

2,88 2,50 

A13 – O estudante/profissional orientou efetivamente o paciente e/ou família sobre o procedimento, 

doença e/ou tratamento. 

02 

12,5% 

02 

12,5% 

06 

37,5% 

06 

37,5% 

_ 3,00 3,00 

A14 – O estudante/profissional fez perguntas para encorajar o feedback e aumentar a clareza. 01 

06,3% 

03 

18,8% 

04 

25,0% 

05 

31,3% 

03 

18,8% 

3,38 3,50 

Continua 
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Conclusão 

Afirmação HCAT 1 2 3 4 5 Média Mediana 

A15 – O estudante/profissional reconheceu e respondeu apropriadamente a comportamentos verbais e 

não-verbais (franzir de testa, lágrimas, histeria, silêncio, etc.) do paciente e/ou família. 

03 

18,8% 

08 

50,0% 

04 

25,0% 

01 

06,3% 

_ 2,19 2,00 

A16 – O estudante/profissional usou tom de voz e volume apropriados para a situação. 09 

56,3% 

06 

37,5% 

_ 01 

06,3% 

_ 1,56 1,00 

A17 – O estudante/profissional evitou julgar comportamentos do paciente/família (ex. condição 

econômica, abuso, uso de drogas, orientação sexual, religião/diferenças culturais, etc.). 

09 

56,3% 

07 

43,8% 

_ _ _ 1,44 1,00 

A18 – O estudante/profissional passou um tempo igual ou maior abordando aspectos psicossociais no 

cuidado ao paciente/família em relação aos aspectos clínicos (biológicos). 

01 

06,3% 

01 

06,3% 

08 

50,0% 

05 

31,3% 

01 

06,3% 

3,25 3,00 

A19 – O estudante/profissional perguntou sobre os sentimentos do paciente/família sobre a situação, 

demonstrando preocupação.  

_ 04 

25,0% 

03 

18,8% 

08 

50,0% 

01 

06,3% 

3,38 4,00 

A20 – O estudante/profissional reconheceu o conflito e tentou obter informações e encontrar 

oportunidades para minimizá-lo ou manejá-lo. 

03 

18,8% 

11 

68,8% 

02 

12,5 

_ _ 1,94 2,00 

A21 – O estudante/profissional desenvolveu, manteve ou aprimorou relacionamento interpessoal com 

o paciente e/ou família (via comunicação e profissionalismo). 

03 

18,8% 

08 

50,0% 

03 

18,8% 

02 

12,5% 

_ 2,25 2,00 

A22 – O estudante/profissional evitou termos técnicos de saúde (sinais vitais, punção venosa, etc.). 

[inclua abaixo os termos técnicos utilizados]. 

01 

06,3% 

07 

43,8% 

03 

18,8% 

03 

18,8% 

02 

12,5% 

2,88 

 

2,50 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Tabela 3 – Frequências, porcentagem, média e mediana por afirmação do instrumento de Satisfação dos estudantes e autoconfiança na 

aprendizagem 

  
Afirmação “Satisfação dos estudantes e autoconfiança na aprendizagem” 1 2 3 4 5 Média Mediana 

1. Os métodos de ensino utilizados nesta simulação foram úteis e eficazes. _ _ _ 05 

31,3% 

11 

68,8% 

4,69 5,00 

2 . A simulação forneceu-me uma variedade de materiais didáticos e atividades para promover a 

minha aprendizagem do currículo médico cirúrgico. 

_ _ 01 

06,3% 

06 

37,5% 

09 

56,3% 

4,50 5,00 

3. Eu gostei do modo como meu professor ensinou através da simulação. _ _ _ 03 

18,8% 

13 

81,3% 

4,81 5,00 

4. Os materiais didáticos utilizados nesta simulação foram motivadores e ajudaram-me a 

aprender. 

_ _ 01 

06,3% 

03 

18,8% 

12 

75,0% 

4,69 5,00 

5. A forma como o meu professor ensinou através da simulação foi adequada para a forma 

como eu aprendo. 

_ _ _ 02 

12,5% 

14 

87,5% 

4,88 5,00 

6. Estou confiante de que domino o conteúdo da atividade de simulação que meu professor me 

apresentou. 

_ 02 

12,5% 

03 

18,8% 

07 

43,8% 

04 

25,0% 

3,81 4,00 

7. Estou confiante que esta simulação incluiu o conteúdo necessário para o domínio do currículo 

médico cirúrgico. 

01 

06,3% 

_ 01 

06,3% 

07 

43,8% 

07 

43,8% 

4,19 4,00 

8. Estou confiante de que estou desenvolvendo habilidades e obtendo os conhecimentos 

necessários a partir desta simulação para executar os procedimentos necessários em um 

ambiente clínico. 

_ _ 01 

06,3% 

04 

25,0% 

11 

68,8% 

4,63 5,00 

9. O meu professor utilizou recursos úteis para ensinar a simulação. _ _ _ 04 

25,0% 

12 

75,0% 

4,75 5,00 

10. É minha responsabilidade como o aluno aprender o que eu preciso saber através da 

atividade de simulação. 

_ _ 02 

12,5% 

05 

31,3% 

09 

56,3% 

4,44 5,00 

11. Eu sei como obter ajuda quando eu não entender os conceitos abordados na simulação. _ 01 

06,3% 

03 

18,8% 

07 

43,8% 

05 

31,3% 

4,00 4,00 

12. Eu sei como usar atividades de simulação para aprender habilidades. _ _ 03 

18,8% 

03 

18,8% 

10 

62,5% 

4,44 5,00 

13. É responsabilidade do professor dizer-me o que eu preciso aprender na temática 

desenvolvida na simulação durante a aula. 

01 

06,3% 

_ 02 

12,5% 

05 

31,3% 

08 

50,0% 

4,19 4,50 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Os dados foram analisados em um teste de Wilcoxon para amostras pareadas. O 

resultado demonstrou que os valores dos escores das escalas HCAT e de satisfação dos 

estudantes e autoconfiança na aprendizagem tem diferença significante (p<0,001).  

A análise estatística dos achados levou à pesquisadora a interpretação da não 

confirmação da hipótese de que a participação do estudante em uma única atividade de 

simulação clínica utilizando atores poderia melhorar o seu conhecimento sobre comunicação 

em saúde. Contudo, os alunos sentiam-se satisfeitos e autoconfiantes quanto à sua 

aprendizagem sobre comunicação com paciente/família.   

 

5.3 Etapa 3 – Entrevistas  

 

A etapa 3 ocorreu uma semana após o grupo de intervenção terem participado da 

simulação clínica. No final do mês de agosto e início do mês de setembro de 2018. A 

pesquisadora permaneceu no local de realização do estágio em dois períodos, manhã e tarde, 

por 02 dias consecutivos. No presente campo de estágio, os alunos foram divididos pelo 

colégio em turmas de 10 alunos, somando 20 alunos nos dois períodos. Conforme apresentado 

anteriormente, chegou-se ao resultado de 10 entrevistas devido a exclusão de participantes 

pela não aceitação e por falta no estágio.  

Nas entrevistas, participaram 10 alunos, sendo seis do grupo intervenção e quatro do 

grupo controle, que realizaram estágio na Santa Casa de Misericórdia nas enfermarias clínico-

cirúrgica. Cabe destacar que todos os pacientes internados neste setor eram acompanhados por 

familiar devido ao grau de dependência física e/ou psicológica.  

A pesquisadora realizou observação não participante para determinar o momento 

adequado de abordagem dos estudantes, ou seja, após uma ação de comunicação entre o 

estudante e o paciente/família. 

Ao fim da observação de diálogo, a pesquisadora convidou os estudantes de forma 

individual a comparecerem a um ambiente reservado e desprovido de ruídos sonoros para que 

pudesse realizar a gravação da entrevista. Aos estudantes que aceitaram foi realizada a 

seguinte pergunta: “O que foi mais fácil para você durante o tempo que conversou com o 

paciente? Por quê? Após o participante responder à pergunta foi realizada o segundo 

questionamento: 2) E o que foi mais difícil? Por quê?”  

A duração das entrevistas variou entre 00:25 segundos a 01:49 minutos com média de 

aproximadamente 0,51 segundos para cada participante.   
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Após obter as entrevistas, as mesmas foram transcritas e analisadas individualmente 

segundo referencial de Bardin (1979).  

Na fase de pré-análise a pesquisadora transcreveu as entrevistas, ouvindo a gravação 

duas vezes em busca de palavras, pausas ou outros elementos que pudessem compor a 

transcrição; realizou a leitura flutuante para ter o primeiro contato direto e intenso com os 

dados; leu exaustivamente o material em busca de elementos que representassem as falas dos 

participantes de forma homogênea para realizar as primeiras hipóteses sobre o material 

construído. Esta etapa teve duração de 20 dias e foi realizada de novembro de 2018 a 

dezembro de 2019. 

Na fase de Exploração do Material foram definidas as categorias e organizados os 

conteúdos das falas (BARDIN, 1979). Para tanto, foi elaborado um mapa temático, 

identificando-se a essência de cada tema, verificando o que era interessante e conveniente 

com a história de cada um deles e, posteriormente, aplicado no contexto da história global 

para responder à questão de pesquisa. Considerou-se cada tema e a relação entre eles, 

possuindo uma definição dos mesmos. 

No tratamento dos resultados obtidos e interpretação dos achados, a análise final e 

descritiva do relatório foi realizada aperfeiçoando a escrita, de maneira que ao final consistiu 

em um relato conciso da história referente aos dados, apresentando argumentos que 

correspondessem ao objetivo do estudo e integrando-os com a literatura pertinente e 

referencial teórico. Portanto, nesse relatório houve dados suficientes para demonstrar a 

prevalência dos temas, respondendo às questões de pesquisa. 

A partir da análise dos dados e considerando o referencial teórico para interpretação, 

dois temas emergiram após categorização das informações colhidas: “A comunicação como 

facilitadora do cuidado procedimental” e “A comunicação: recurso para o cuidado ou 

informação?” 

 

5.3.1. Tema 1 - A comunicação como facilitadora do cuidado procedimental 

 

A partir da análise das entrevistas foi possível identificar que os estudantes sentiam 

maior facilidade para se comunicar com os pacientes ou familiares em duas situações: 1) 

durante a realização de cuidado pautado em procedimentos técnico e 2) comunicar-se com 

pacientes conscientes e comunicativos, não exclusivamente dependentes físico ou 

psicológicos. Estes achados foram presentes entre os participantes que experenciaram ou não 

a simulação clínica na etapa 2 do estudo.  
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Percebeu-se também que a maior parte dos estudantes se sente mais confortável em 

comunicar-se com o paciente durante a realização de procedimentos técnicos, como o banho e 

a verificação de sinais vitais, expresso em seis relatos (60%). Também se constata que apenas 

um estudante (10%) destacou a questão da confiança em seu relato e que cinco estudantes 

(50%) destacaram a condição de consciência e orientação do paciente como um facilitador da 

comunicação.  

Os achados sugerem que a comunicação tem sido utilizada pelos participantes como 

uma ferramenta para execução do cuidado procedimental, sendo utilizada única e 

exclusivamente para informar ao paciente sobre procedimentos que serão realizados, de forma 

tecnicista e repetitiva.  

 

“[...] O que foi mais fácil, pra mim, é... Na hora do banho, né, pra mim tá sendo mais 

fácil porque tem uns pacientes que são comunicativos então facilita um pouco[...].”  

(A7- GC)  

 

“[...] O que foi mais fácil foi ver que ele tá em consciente, ele me respondeu consciente, 

a gente conversou[...].”  (A9-GC) 

 

“[...] Mais fácil pra mim é quando o paciente ele tá, ele sabe onde ele se encontra, tá 

em tempo e espaço e responde as nossas perguntas[...].”  (A3-GI) 

 

“[...] O que foi mais fácil pra mim na comunicação com o paciente foi o momento de 

chegar até ele e ver os sinais vitais, perguntar como ele estava, o que foi feito, o porquê 

que ele está internado[...].”  (A4-GI)  

 

“[...] O mais fácil que foi pra se comunicar com o paciente foi assim, pra poder ele 

sentar, a gente avisar que ele vai tomar um banho, tudo, (...) mas o mais fácil pra mim 

foi isso, a comunicação foi a aceitação deles, foi isso pra mim[...].”  (A10-GC) 

 

“[...] O que foi mais fácil foi se comunicar na hora de fazer os sinais vitais porque as 

vezes quando você se comunica melhor com o paciente, o paciente é até mais aberto 

com você na hora de você fazer o procedimento então isso ajuda bastante[...].”  (A5-

GI) 

 

“[...] O que eu achei mais fácil foi o diálogo, eu tive mais confiança em falar com o 

paciente[...].” (A6-GI) 

 

5.3.2. Tema 2 - A comunicação: recurso para o cuidado ou informação? 

 

Neste tema, três categorias de análises surgiram. Os participantes destacaram sobre 

frustrações ao: 1) tentarem comunicar-se com pacientes não orientados ou dependentes físico 

ou mentais, identificados em seis relatos (60%); 2) na presença de acompanhantes, destacada 
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em dois relatos (20%); e, 3) na realização de procedimentos considerados complexos 

tecnicamente ao lidarem com pacientes que são resistentes a uma comunicação apenas 

informativa, identificada em quatro relatos (40%).    

A inferência feita sobre o uso da comunicação para uma assistência tecnicista ainda se 

mantem presente neste tema.   

 

“[...] às vezes aquele que não tá ainda tipo conversando, a gente as vezes vai dar um 

banho, a gente não sabe se o paciente tá com dor, entendeu? [...].” (A7-GC) 

 

“[...]Mas as vezes seria o mais difícil também, que nem todos concordam 

(acompanhante)[...].” (A10-GC) 

 

“[...]quando o acompanhante tá, você tem que ter comunicação não só com o paciente, 

com o acompanhante também. E o mais difícil é você conversar com o acompanhante 

quando o paciente é mais debilitado, porque as vezes ele não aceita que você faça os 

procedimentos que é necessário pra ajudar o paciente[...].” (A5-GI) 

 

 “[...]E minha maior dificuldade é o banho no leito com paciente acamado, que eu ”to” 

tendo um pouco mais de dificuldade, mas com isso tudo é o tempo né, a gente vai 

aprendendo[...].” (A1-GI) 

 

“[...]foi na hora da troca de fixação porque ele ficava se mexendo e a gente falava com 

ele e não adiantava muito [...].” (A2-GI) 

 

“[...]foi na parte da medicação, que a gente tem que, é, explicar pra ele, como que é, 

que vai ser administrado e fazer ele entender o porquê que ele tem que ser, que tem que 

ser administrado o medicamento[...].” (A4-GI) 

 

Observa-se ainda que os participantes do grupo intervenção não expuseram confiança e 

desempenho superiores aos participantes do grupo controle durante as atividades de 

aprendizagem prática, considerando as entrevistas realizadas.   

 

5.4 Análise final dos resultados utilizando a incorporação concomitante 

 

Considerando o desenho metodológico adotado neste estudo, qual seja o estudo misto, a 

utilização da entrevista corroborou para a confirmação dos resultados apontados pela HCAT 

na qual os estudantes foram avaliados como escores inferiores a 2,5 em 11 itens dos 21 

possíveis no HCAT- A3, A4, A5, A6, A8, A9, A15, A16, A17, A20, A21, apesar de se 

sentirem altamente confiantes e satisfeitos com sua aprendizagem, de acordo com dados 

apresentados na tabela 2.  



44 
 

Das 11 afirmações do HCAT com médias inferiores a 2,5, cinco delas (A3, A6, A15, 

A20, A21) podem ser reconhecidas nas entrevistas realizadas com participantes do grupo 

controle e intervenção.  

No que se refere a afirmação A3 - explicação da visita no quarto do paciente, percebe-se 

que apesar do baixo escore no HCAT, os participantes consideram importante a chegada ao 

quarto e o contato com paciente, por meio dos relatos:  

“[...] foi o momento de chegar até ele e ver os sinais vitais, perguntar como ele estava, 

o que foi feito, o por que ele estava internado” (A4-GI); e “[...] você (aluno) pode 

conversar com ele (paciente) pra até mesmo fazer com que o procedimento seja 

realizado de forma melhor” (A5-GI). 

Em relação à comunicação do aluno com o paciente/acompanhante sobre o que seria 

feito (A6), os dados da entrevista mostram que os participantes tiveram oportunidades de 

comunicação positivas e negativas.  

Quando um participante relata que “[...] a gente (aluno) falava com ele (paciente) e não 

adiantava muito [...]” (A2-GI)  há uma clara demonstração de que o aluno participante da 

grupo de intervenção não conseguiu reconhecer e agir adequadamente aos comportamentos 

verbais e não verbais do paciente (afirmação 15 do HCAT) apesar de reconhecer o conflito 

(Afirmação 20 do HCAT). 

Em várias falas é possível inferir que o estudante não conseguiu desenvolver um 

relacionamento interpessoal com o paciente e/ou família (afirmação 21 do HCAT) pois 

grande parte das falas das entrevistas remetem-se ao uso da comunicação para 

estabelecimento de cuidado procedimental.   

Em relação à escala de satisfação e autoconfiança com a aprendizagem, nas afirmações 

que se referem à simulação enquanto um método de ensino (de acordo com a escala), os 

alunos a reconheceram como positiva e adequada para a aprendizagem com médias superiores 

a 4,5. Contudo, quando o aluno é estimulado a refletir sobre sua confiança em relação ao 

domínio do conteúdo cognitivo (teórico) e também sobre como obter ajuda quando não sabe 

um determinado conceito, a média foi inferior a 4. Assim, infere-se também que, apesar da 

média geral desta escala ter sido superior a 4,5 duas afirmações demonstram que os alunos se 

sentiram despreparados para aplicar a comunicação em um contexto simulado com atores o 

que pode ter repercutido na sua atuação real em campo de estágio clínico.  
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Esta pesquisa possibilitou a avaliação da simulação no processo ensino aprendizagem 

da EPT em enfermagem, no contexto da formação de auxiliares, ao considerar a comunicação 

como eixo transversal da formação dos profissionais de saúde, na tentativa de contribuir com 

evidências científicas sobre a aplicação da simulação clínica na formação desta categoria 

profissional no Brasil.  

Os resultados reforçam que apesar do trabalho e assistência em saúde terem passado por 

transformações ao decorrer dos anos, ainda permanece a formação do técnico de enfermagem 

de forma disciplinar, conteudista, por meio de método tradicional, cursos pontuais de 

atualização ou capacitação profissional, que ocorrem geralmente fora da realidade do mundo 

do trabalho (CARDOSO et al., 2017). 

Em geral, as estruturas curriculares dos cursos de enfermagem contam com um 

quantitativo elevado de conteúdos para serem trabalhados em um curto período de tempo. 

Além do mais, os alunos têm dificuldade de identificar quais são os conteúdos essenciais para 

a sua formação, pois as aulas são ministradas de forma homogênea sem ressaltar quais são os 

conceitos mais relevantes, dificultando que o aluno estabeleça efetivamente a relação entre a 

teoria e a prática (CARVALHO et al., 2015)  

Para que o estudante vivencie o processo de ensino-aprendizagem de forma dinâmica, 

contemporânea e ativa, torna-se imprescindível a reformulação do modelo pedagógico 

vigente, que se dará por meio da implementação de um currículo que possibilite o 

desenvolvimento de competências, as quais estão determinadas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) dos cursos da área da saúde (BRASIL, 2012a; MAKUCH; ZAGONEL, 

2017).  

As DCN devem se constituir em um direcionamento para o processo de construção do 

Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino, ao determinar elementos e princípios 

básicos para formação do profissional, flexibilidade na organização dos cursos; princípios de 

formação integral; uso de metodologias ativas; incorporação de atividades complementares; 

articulação entre teoria e prática, entre outras (FERNANDES; REBOUÇAS, 2013). A DCN 

da EPTNM é organizada por eixos tecnológicos, permitindo flexibilidade, diversidade e 

atualização dos conteúdos, segundo interesses e possibilidades das instituições educacionais 

(BRASIL, 2012a).   

Assim, o eixo norteador dos currículos das instituições de ensino e as composições de 

cursos devem ser organizados de acordo com a tipologia curricular de cada escola, com suas 

características próprias, missão, linhas de pensamento do grupo de docentes que atuam no 

curso, características do perfil do estudante, determinantes regionais de atenção à saúde-
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doença, sistemas de saúde, entre outras que foram propostas no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) (MAKUCH; ZAGONEL, 2017).   

A instituição de ensino que compôs este estudo está localizada em uma região 

metropolitana do estado de São Paulo, é privada, sendo a única escola técnica de enfermagem 

em um município com mais de 100.000 habitantes. De um total de dezenove professores, 

aproximadamente cinco deles tem formação pedagógica completa. O curso de técnico de 

enfermagem tem proposta curricular disciplinar, com habilitação em módulos, modulo um – 

auxiliar de enfermagem e módulo dois – técnico de enfermagem, totalizando 1800 horas, das 

quais 1200 horas são teóricas e 600 horas de atividades práticas. Em se tratando apenas do 

módulo auxiliar de enfermagem, a carga horária total do curso é de 1110 horas.  As aulas 

teóricas são ministradas por um ou dois professores e as práticas são realizadas em 

instituições de saúde do munícipio sob a supervisão de enfermeiros professores, os quais 

normalmente são enfermeiros assistenciais dos locais de estágio. Os alunos do período diurno 

têm oportunidade de realizarem estágios em Unidades Básicas de Saúde e hospitais enquanto 

os alunos do período noturno realizam estágios em Unidades de Pronto Atendimento e 

hospitais.  

Outras escolas tem modelos de formação diferentes, como o modelo por Competências 

Profissionais organizados dentro de seus módulos, a  exemplo do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial de São Paulo – SENAC (SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM COMERCIAL, 2006); já os Centros Estaduais de Educação Tecnológica 

Paula Souza – ETEC, opta por módulos formados por componentes curriculares (disciplinas) 

(CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, 2012); as 

Escolas Técnicas do SUS – ETSUS aplicam o modelo de formação com foco nas necessidade 

e formação de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2017; MATO 

GROSSO DO SUL, 2008).  

Podemos evidenciar então, que as estruturas curriculares das instituições são diferentes 

por todo o Brasil, não havendo padronização das mesmas em seus PPP. Constata-se também 

que não há DCN específicas para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio de 

Enfermagem (BRASIL, 2012a).  

Ao planejar o ensino, o professor deve não somente a seleção dos conteúdos, mas, 

sobretudo, as estratégias de ensino que serão utilizadas em sala de aula (SÁ et al., 2017), para 

potencialização dos alunos enquanto sujeitos ativos.  
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A estratégia de ensino “aula expositiva dialogada” foi escolhida para que a pesquisadora 

pudesse expor o conteúdo com a participação ativa dos alunos, na tentativa de levá-los ao 

questionamento, interpretação e discussão com o objeto do estudo a partir do reconhecimento 

e confronto com a realidade, fazendo com que os mesmos ultrapassem a passividade e 

imobilidade intelectual (SÁ et al., 2017; ANASTASIOU; ALVES 2004).  

Durante a atividade notou-se que os alunos participaram ativamente e fizeram 

questionamentos. Todavia, esta estratégia também apresenta desvantagens, tais como torna-se 

necessário ouvir o estudante, buscando conhecer sua realidade e seus conhecimentos prévios 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004), ações que foram realizadas durante a execução da atividade 

desta pesquisa.  

Já o “júri simulado” foi selecionado como um meio de facilitar a articulação entre o 

conhecimento teórico e a vivência prática, fazendo com que o aluno refletisse sobre sua ação 

e a tomada de decisão. Por meio do relato verbal dos alunos foi possível perceber que os 

estudantes participantes gostaram da atividade, se sentiram motivados para aprender e 

incluídos no processo de formação. O júri simulado é compreendido como uma estratégia 

dinâmica para estimular a reflexão dialogada, o pensamento crítico e a exposição e o respeito 

às diferenças e a tomada de posição a partir de argumentos sólidos (SOUZA et al., 2016; 

ANASTASIOU; ALVES, 2004). 

Nesta perspectiva, apreende-se que estas duas atividades proporcionaram espaços para o 

aluno ressignificasse sua aprendizagem a partir de conhecimentos prévios científicos e não 

científicos, da mesma forma como ocorre na aprendizagem significativa, que é compreendida 

como a construção de novas aprendizagens ancoradas em conhecimentos já significativos 

anteriormente para o aluno (BIANCHESSI; MENDES, 2019; MOREIRA, 1999).   

A aprendizagem significativa ocorre quando o aluno utiliza de suas próprias 

proposições ou conceitos já são preexistentes na sua estrutura cognitiva para dar significado 

ao novo conteúdo que lhe é disponibilizado, ressignificando-o (BIANCHESSI; MENDES, 

2019; MOREIRA, 1999).  

Assim, por meio de uma atividade teórica introdutória buscou-se criar um ambiente de 

aprendizagem adequado para que o aluno pudesse aplicar o conteúdo de comunicação na 

simulação clínica  durante a  atividade prática, ou seja, resgatando conteúdo prévio a fim de 

construir a aprendizagem significativa por meio da assimilação das novas 
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experiências/conteúdos com conteúdo preexistente (BIANCHESSI; MENDES, 2019; 

MOREIRA, 1999).  

Apesar de a comunicação ser considerada um conteúdo transversal na formação do 

profissional de saúde (FRENK et al., 2010; BRASIL, 2001), neste estudo, este tema foi 

aplicado por meio da simulação clínica em uma atividade única, sem relação direta com os 

conteúdos que estavam sendo ensinados aos estudantes  do curso de auxiliar de enfermagem. 

Cabe ressaltar também que esta estratégia não é adotada rotineiramente na instituição de 

ensino. Também se buscou uma estratégia que preparasse o estudante para o primeiro contato 

com o paciente/família nos estágios em ambiente hospitalar. 

A comunicação em saúde deve abranger conhecimentos e relatos de forma prática, pois 

o processo de comunicação na presença de complicadores, como uso abusivo de jargões 

técnicos e uso de linguagem inacessível e científica dificulta o entendimento da realização de 

procedimentos, diagnósticos e adesão de tratamento do paciente tornando-se uma forma 

inadequada de comunicação com o paciente (BUCKER et al., 2018; CAMPOS et al., 2008).  

Apesar da comunicação ser reconhecida como uma ação de alta prioridade para a 

segurança do paciente (EDWARDS; SIASSAKOS, 2012; FAY-HILLIER; REGAN; 

GALLAGHER, 2012; ROBSON, 2014), estudos empíricos fornecem evidências de que a 

falta de comunicação por profissionais da assistência em saúde pode levar ao paciente erros 

de medicação ou não aderência ao tratamento; mal-entendido; falta de competência em cuidar 

e diminuição da satisfação do paciente (O’SHEA et al., 2013).  

Para que ocorra melhorias na habilidade de comunicação em saúde do estudante de 

enfermagem, professores devem proporcionar experiências em que se possa praticar e 

alcançar comportamentos sobre comunicação antes do contato direto com paciente e família 

(O’SHEA et al., 2013).  

No contexto da formação do estudante de enfermagem a simulação clínica pode ser 

utilizada para treinamento de capacidades técnicas (conhecimento e habilidades) e não téc-

nicas (comunicação, atitude e trabalho em equipe, por exemplo) (KANEKO et al., 2015); 

melhorar a segurança do cuidado ao paciente (NATIONAL COUNCIL OF STATE BOARDS 

OF NURSING, 2014; CAMPBELL, 2013; NATIONAL LEAGUE…, 2008) e criar 

oportunidade de aprendizagem ativa (CAMPBELL, 2013; NATIONAL LEAGUE…, 2008).  

A simulação, quando aplicada como uma estratégia auxiliar de ensino inserido no PPP, 

proporciona oportunidades para a aprendizagem do estudante considerando a prática baseada 

em evidência (SCALABRINI; FONSECA; BRANDÃO, 2017); estimula o estudante de 
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enfermagem para aplicar os conceitos teóricos na vivência prática da simulação (BAMBINI; 

WASHBURN; PERKINS, 2009; NATIONAL LEAGUE…, 2008); estimula a confiança do 

aluno (ARTHUR; LEVETT-JONES; KABLE, 2013; CAMPBELL, 2013); o pensamento 

crítico (NATIONAL COUNCIL OF STATE BOARDS OF NURSING, 2014; CAMPBELL; 

DALEY, 2013; JEFFRIES, 2005); a tomada de decisão (ARTHUR; LEVETT-JONES; 

KABLE, 2013); o treino de habilidades práticas (NATIONAL COUNCIL OF STATE 

BOARDS OF NURSING, 2014; JEFFRIES, 2005); a comunicação (NATIONAL COUNCIL 

OF STATE BOARDS OF NURSING, 2014; ARTHUR; LEVETT-JONES; KABLE, 2013; 

CAMPBELL, 2013; CAMPBELL; DALEY, 2013) e a participação ativa do indivíduo com 

oportunidades para a repetição, feedback, avaliação e reflexão (COGO et al., 2019; QUIRÓS; 

VARGAS, 2014). 

Para que a simulação clínica seja realizada, é necessária a formação dos professores 

pois, além de a seleção de estratégias adequadas de acordo com os objetivos educacionais, 

(SÁ et al., 2017) a simulação, trata-se de uma estratégia que demanda clareza conceitual para 

sua aplicação.  

Dessa forma, a formação docente para simulação visa a orientação para o domínio das 

estratégias, para criação de novos ambientes para aprendizagem e para desenvolvimento da 

mesma. Para isso, o docente deve ser proativo para o conhecimento das técnicas e criação do 

desenho e avaliação das práticas simuladas (GOMEZ; VIEIRA; SCALABRINI, 2011).  

Segundo o Art. 40 das DCN para a EPTNM, a formação para a docência na EPTNM 

realiza-se em cursos de graduação e programas de licenciatura ou outras formas, em 

consonância com a legislação e com normas específicas definidas pelo Conselho Nacional de 

Educação (BRASIL, 2012a).  

No entanto, podemos perceber que a composição de docentes atuantes na EPTNM da 

escola participante da pesquisa conta em sua maioria, apenas com cursos de graduação, não 

licenciados em efetivo exercício na profissão docente. Ao exemplo supracitado, em relação 

aos cursos de graduação em enfermagem, falhas podem ser apontadas na formação dos 

profissionais enfermeiros licenciados com vistas na atuação nos campos da docência, uma vez 

que a educação permanece direcionada para atividades assistenciais (CARVALHO et al., 

2015; CORREA; SORDI, 2018).   

Sobre a infraestrutura para o processo ensino aprendizagem na EPTNM em 

enfermagem, de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos do Ministério da Educação 

brasileiro (BRASIL, 2016), as escolas técnicas devem oferecer estrutura mínima com espaços 
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para biblioteca e videoteca com conteúdo atualizados e específicos da área de formação e 

laboratórios de informática, enfermagem, anatomia e fisiologia.  

 Estudo realizado em quatro escolas técnicas demonstrou que muitas delas fazem 

adaptações em sua infraestrutura, as quais repercutem em dificuldades de acessibilidade, 

ruídos externos intensos, simbolizando falta de investimentos na infraestrutura. Há 

dificuldades para aquisição de recursos didáticos imprescindíveis para a formação do técnico 

de enfermagem, incluindo-se aí questões associadas a simulação em laboratórios 

(CAMARGO et al., 2016). 

Apesar da autoavaliação da satisfação dos alunos participantes da pesquisa ter 

apresentado médias altas, o resultado da avaliação da habilidade de comunicação demonstrou 

que os alunos não estavam preparados. Ademais as falas das entrevistas quando colocam a 

comunicação aplicada no contexto do cuidado tecnicista, repetitivo e apenas informacional 

reforçam os resultados evidenciados pela HCAT.  

De acordo com os dados supracitados, os resultados indicaram a autoconfiança e 

satisfação positiva para aprendizagem do aluno, porém, os dados da escala HCAT 

evidenciaram que em onze afirmações as médias para cada uma delas estão abaixo de 2,5, 

dessa forma, não caracterizando a aprendizagem significativa de fato, ou seja, podemos dizer 

que o aluno obteve o conteúdo de forma teórica com resgate do mesmo para ancoragem na 

simulação clínica, porém, não foi aplicado durante a realização da simulação ou com o 

paciente e família durante o estágio prático pelos alunos.  

Finalmente, acredita-se que os resultados das escalas e da entrevista evidenciaram que 

apesar dos alunos demonstrarem-se satisfeitos com a aprendizagem por meio da simulação, 

algumas afirmações denotam que eles não têm confiança na sua própria aprendizagem. Tais 

situações podem expressar as fragilidades históricas da formação na EPTNM tais como: 

propostas de currículos pedagógicos baseadas em concepções neoliberais, incentivando o 

indivíduo a buscar seu espaço no mercado de trabalho; a não relevância da necessidade de 

trabalhadores com formação ético-política  devido à grande participação do setor privado no 

saúde inserida no SUS e EPTNM; a formação técnica consistente e quase sempre centrada na 

dimensão instrumental; a formação deficitária dos professores atuantes na EPTNM de acordo 

com os princípios do SUS, entre outros.  Tais fragilidades reforçam a formação de 

profissionais de nível técnico despreparados para lidar com a população brasileira, carentes de 

competências atitudinais e técnica consistentes, com visão restrita sobre o mundo e a 

sociedade (CORREA, SORDI, 2018).  
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Aparentemente os alunos não estão conseguindo dar significado ao conhecimento novo, 

alicerçando-o em conhecimento prévio, a medida que mesmo tendo uma atividade de 

formação a qual associou aula teórica, na qual foi resgatado conhecimento prévio utilizando 

duas estratégias de ensino diferentes, e a simulação clínica enquanto um recurso ativo para a 

formação, não conseguiram aplicar na prática durante o estágio, ou aplicaram-no na lógica do 

cuidado procedimental, repetitivo e informacional.   

Embora muitos autores defendam a integração entre conhecimentos formais e 

conhecimentos tácitos, Kuenzer (2007) afirma que há dificuldade na utilização de 

conhecimentos prévios dos aprendizes, pois as desigualdades socioeconômicas dificultam o 

acesso à produção cultural dominante. A escola, nesse caso, é espaço fundamental para 

permitir o desenvolvimento das competências requeridas para a inclusão social e na vida 

produtiva. 

A aprendizagem quando significativa poderia ajudar o estudante em não garantir a 

aprendizagem mecânica com relacionabilidade à estrutura cognitiva. Por meio da utilização 

dos fatores que compõem a teoria da aprendizagem significativa, o indivíduo faz o resgate de 

uma estrutura cognitiva prévia adequada que vai permitir a aprendizagem, sendo considerada 

eficaz, porém não instantânea, pois requer intercâmbio de significados (MOREIRA, 1999). 
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Por meio deste estudo foi possível verificar se a simulação clínica de alta fidelidade 

utilizando atores contribui na satisfação e autoconfiança do estudante de nível técnico de 

enfermagem, além de avaliar as habilidades de comunicação de estudantes da educação 

profissional técnica de nível médio em enfermagem e a autoconfiança na aprendizagem e 

satisfação percebida dos estudantes.  

Apesar dos resultados apontarem para a autoconfiança do estudante manter-se em 

médias que os corroborava como altamente confiantes, por outro lado, os resultados do HCAT 

mantiveram-se em médias inferiores durante a realização do cenário, e as falas das entrevistas 

demonstra fragilidade e insegurança na comunicação com o paciente e família.  

Constatou-se também que a simulação clínica, quando aplicada de forma isolada na 

estrutura curricular, não refletiu diretamente na satisfação do estudante e autoconfiança na 

aprendizagem. 

A utilização de uma amostra intencional de conveniência pode não representar a 

população geral de estudantes de cursos técnicos de enfermagem brasileiros e limita a 

capacidade de generalização para outros cursos de enfermagem. Escolhemos o local de coleta 

de dados e a turma de curso no estudo, criando um viés em potencial para garantir que os 

alunos ainda não tivessem tido contato com a prática clínica. Além disso, o presente trabalho 

apresentou também a não realização das entrevistas com todos os estudantes da turma devido 

à ausência no período de estágio.  

Fica evidente a necessidade premente de investimento em novas estratégias que atraiam 

o aluno e resgatem o conhecimento prévio com a associação a novos conhecimentos e 

garantam a aprendizagem significativa com vistas a formação de técnicos de enfermagem 

competentes, éticos e munidos de habilidades comunicativas.     

A educação em enfermagem para obter qualidade necessita de inovação e 

responsabilidade, pois está em constante transformação juntamente com as práticas 

educativas. O estudo contribui com a compreensão de aspectos singulares utilizando 

estratégias de metodologias ativas considerando a aprendizagem significativa com estudantes 

do ensino técnico de nível médio em comunicação, um dos eixos mais importantes da 

assistência em saúde e do cuidado ao paciente.  
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APÊNDICE A – Questionário de caracterização dos participantes da pesquisa 

 

NOME: ______________________________ Nome Social: ____________________ 

1- GÊNERO:  

(   ) M   (   ) F  

2- GRAU DE ESCOLARIDADE:  

(   )  Ensino Fundamental Incompleto   (   ) Ensino Fundamental Completo    (   ) Ensino 

Médio Incompleto 

(   ) Ensino Médio Completo      (   ) Ensino Superior Incompleto      (   ) Ensino 

Superior Completo 

3- IDADE: _________________ anos 

 

4- ESTADO CIVIL:  

(   ) Solteiro (a) (   ) Casado (a) (   ) Divorciado (a) (   ) Viúvo (a) 

 

5- VOCÊ SE CONSIDERA? (Cor/Etnia): 

(   ) Branco (a)  (   ) Negro (a)  (   ) Pardo (a)  (   ) Amarelo (a) 

 (  ) Indígena 

 

6- VOCÊ RESIDE EM:  

(   ) Sertãozinho  (   ) Ribeirão Preto  (   ) Barrinha  (   ) Cruz das Posses

  (   ) Outro:__________________________________________________ 

 

7- JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA ATIVIDADE EDUCATIVA EM SEU CURSO 

QUE NÃO SEJA OBRIGATÓRIA?  

(   )  Sim  (   ) Não  SE SIM, QUAL?__________________________ 

 

8- JÁ OUVIU FALAR EM SIMULAÇÃO CLÍNICA?  

(    )  Sim  (    ) Não  

9- JÁ CURSOU ALGUM ESTÁGIO NA ÁREA DA ENFERMAGEM? 

(   ) Sim  (   ) Não 

10- JÁ OBTEVE DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO COM PACIENTE E/OU 

FAMÍLIA NO ESTÁGIO?  

(    ) Sim  (   ) Não  

 

11- Qual o setor que deseja trabalhar quando se formar?  

(   ) Administrativo (   ) Enfermaria Clínica  (    ) Enfermaria Cirúrgica (   ) UTI Adulto 

(   ) UTI Neonatal/Pediátrica  (   ) Central de Materiais (   ) Centro Cirúrgico (   ) 

Unidade de Emergência (   ) Pediatria (   ) Maternidade (   ) 

Outros:__________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Plano de Aula em Comunicação em Saúde 

 

Dados de Identificação 

Escola: Colégio Tecno-Sert 

Turma: Auxiliar de enfermagem 

 

Tema: Comunicação em enfermagem com paciente/família   

 

Objetivos 

a. Geral: Compreender o processo de comunicação em enfermagem como parte da 

assistência de saúde ao paciente/família em situação de hospitalização.  

b. Específicos:  

1. Entender o conceito de comunicação e os tipos de comunicação existentes;  

2. Certificar-se da importância e relevância da comunicação para a prática profissional da 

enfermagem; 

3. Reconhecer iatrogenias relacionadas com a ausência de comunicação efetiva em 

enfermagem; 

4.  Aprender sobre técnicas utilizadas em comunicação com paciente/família 

hospitalizados;   

 

Conteúdos 

Exemplos de má comunicação; definição de comunicação; definição de comunicação verbal e 

não verbal; importância da utilização da comunicação com pacientes e família hospitalizados; 

estratégias de comunicação; escuta ativa; a comunicação como segurança do paciente; júri 

simulado utilizando exemplo de comunicação ineficaz entre equipe de enfermagem.  

 

Metodologia 

Aula expositiva-dialogada. A aula será realizada em sala com os alunos, após a aula 

expositiva será apresentado o caso a ser trabalhado no júri simulado. A aula expositiva 

contará com uma proposta de duração entre 1h00 e 1h30. O júri simulado, por sua vez, será 

apresentado em 15’, divisão da turma 5’, estudo do caso e apresentação da promotoria e 

defesa 40’. Após a realização do exposto acima, será realizado feedback verbal como forma 

de avaliação dos alunos sobre a estratégia utilizada em 5’.  

 

Recursos Didáticos 

Computador, Monitor, Pendrive; Papel; Caneta; Datashow;     

 

Avaliação 

Avaliação por meio de relatos verbais sobre conteúdo.  

 

Bibliografia 

 

BROCA, P. V.; FERREIRA, M. A. Equipe de enfermagem e comunicação: 

contribuições para o cuidado de enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, 
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SILVA, M. J .P.; ARAÚJO, M. M. T. Estratégias de comunicação utilizadas por 

profissionais de saúde na atenção à pacientes sob cuidados paliativos. Revista da 
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ANEXO A – Autorização Comitê de Ética 
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ANEXO B - Ferramenta de Avaliação da Comunicação em Saúde (HCAT) © 

 

Para cada comportamento listado abaixo, atribua o número que representa sua resposta 

baseada na seguinte escala:   

1 = concordo fortemente; 2 = concordo;   3 = indeciso;   4 = discordo;   5 = discordo 

fortemente 

1. O estudante/profissional apresentou-se ao paciente e/ou família  

2. O estudante/profissional apertou a mão do paciente e/ou família ou cumprimentou 

apropriadamente. 

 

3. O estudante/profissional explicou a razão de sua visita em termos apropriados.  

4. O estudante/profissional usou comunicação positiva, incluindo um sorriso para encorajar as 

interações. 

 

5. O estudante/profissional manteve contato visual enquanto conversava com o paciente e/ou 

família. 

 

6. O estudante/profissional comunicou o que estava prestes a fazer ANTES de fazê-lo.  

7. O estudante/profissional perguntou ao paciente ou familiar se poderia tocar o paciente ANTES 

de fazer um procedimento ou exame (pressão arterial, ausculta, punção venosa, sondagem, etc.) 

 

8. O estudante/profissional tocou o paciente apropriadamente.  

9. O estudante/profissional passou a maior parte do tempo perto do paciente.  

10. O estudante/profissional sentou-se ao orientar ou conversar com o paciente.  

11. O estudante/profissional ouviu mais do que falou.  

12. O estudante/profissional inclinou-se em direção à pessoa que falava para demonstrar 

interesse. 

 

13. O estudante/profissional orientou efetivamente o paciente e/ou família sobre o procedimento, 

doença, e/ou tratamento. 

 

14. O estudante/profissional fez perguntas para encorajar o feedback e aumentar a clareza.  

15. O estudante/profissional reconheceu e respondeu apropriadamente a comportamentos verbais 

e não-verbais (franzir de testa, lágrimas, histeria, silêncio, etc.) do paciente e/ou família. 

 

16. O estudante/profissional usou tom de voz e volume apropriados para a situação.  

17. O estudante/profissional evitou julgar comportamentos do paciente/família (ex. condição 

econômica, abuso, uso de drogas, orientação sexual, religião/diferenças culturais, etc.). 

 

18. O estudante/profissional passou um tempo igual ou maior abordando aspectos psicossociais 

no cuidado ao paciente/família em relação aos aspectos clínicos (biológicos). 
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19. O estudante/profissional perguntou sobre os sentimentos do paciente/família sobre a situação, 

demonstrando preocupação.  

 

20. O estudante/profissional reconheceu o conflito e tentou obter informações e encontrar 

oportunidades para minimizá-lo ou manejá-lo. 

 

21. O estudante/profissional desenvolveu, manteve ou aprimorou relacionamento interpessoal 

com o paciente e/ou família (via comunicação e profissionalismo) 

 

22. O estudante/profissional evitou termos técnicos de saúde (sinais vitais, punção venosa, etc.) 

[inclua abaixo os termos técnicos utilizados] 

 

Se termos técnicos foram utilizados, liste-os: 

_______________________________________ 

 

Nome:                                                                    Profissão:  

Cenário:                                                                  Data:  

 

 
  



75 
 

ANEXO C - Satisfação dos estudantes e autoconfiança na aprendizagem 

 

Instruções: Este questionário consta de uma série de declarações sobre as suas atitudes pessoais referente à 

orientação que recebeu durante a atividade de simulação. Cada item representa uma declaração sobre a sua 

atitude em relação à satisfação com a aprendizagem e a autoconfiança. Não há respostas certas ou erradas. Você 

vai provavelmente concordar com algumas declarações e não concordar com outras. Por favor, indique o seu 

sentimento sobre cada afirmação abaixo, marcando os números que melhor descrevem a sua atitude ou crenças. Por 

favor, seja sincero e descreva sua atitude como ela realmente é, não o que gostaria que fosse. As respostas são 

anônimas, sendo os resultados compilados em grupo, e não individualmente. 

Marque:      

1 = Discordo fortemente da afirmação      

2 = Discordo da afirmação      

3 = Indeciso - nem concordo e nem discordo da afirmação      

4 = Concordo com a afirmação      

5 = Concordo fortemente com a afirmação      

Item  

Satisfação com a aprendizagem atual  

DT 

 

D 

 

IN 

 

C 

 

CT 

1. Os métodos de ensino utilizados nesta simulação foram úteis e eficazes.  

O 1 

 

O 2 

 

O 3 

 

O 4 

 

O 5 

2. A simulação forneceu-me uma variedade de materiais didáticos e atividades para 

promover a minha aprendizagem do currículo médico-cirúrgico. 

 

O 1 

 

O 2 

 

O 3 

 

O 4 

 

O 5 

3. Eu gostei do modo como meu professor ensinou através da simulação.  

O 1 

 

O 2 

 

O 3 

 

O 4 

 

O 5 

4. Os materiais didáticos utilizados nesta simulação foram motivadores e 

ajudaram-me a aprender. 

 

O 1 

 

O 2 

 

O 3 

 

O 4 

 

O 5 

5. A forma como o meu professor ensinou através da simulação foi adequada para a 

forma como eu aprendo. 

 

O 1 

 

O 2 

 

O 3 

 

O 4 

 

O 5 

 

A autoconfiança na aprendizagem 

 

DT 

 

D 

 

IN 

 

C 

 

CT 

6. Estou confiante de que domino o conteúdo da atividade de simulação que meu 

professor me apresentou. 

 

 

O 1 

 

 

O 2 

 

 

O 3 

 

 

O 4 

 

 

O 5 

7. Estou confiante que esta simulação incluiu o conteúdo necessário para o domínio do 

currículo médico-cirúrgico. 
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O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 

8. Estou confiante de que estou desenvolvendo habilidades e obtendo os 

conhecimentos necessários a partir desta simulação para executar os 

procedimentos necessários em um ambiente clínico. 

 

 

 

O 1 

 

 

 

O 2 

 

 

 

O 3 

 

 

 

O 4 

 

 

 

O 5 

9. O meu professor utilizou recursos úteis para ensinar a simulação.  

O 1 

 

O 2 

 

O 3 

 

O 4 

 

O 5 

10. É minha responsabilidade como o aluno aprender o que eu preciso saber através da 

atividade de simulação. 

 

O 1 

 

O 2 

 

O 3 

 

O 4 

 

O 5 

11. Eu sei como obter ajuda quando eu não entender os conceitos abordados na 

simulação. 

 

O 1 

 

O 2 

 

O 3 

 

O 4 

 

O 5 

12. Eu sei como usar atividades de simulação para aprender habilidades. O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 

13. É responsabilidade do professor dizer-me o que eu preciso aprender na 

temática desenvolvida na simulação durante a aula. 

 

O 1 

 

O 2 

 

O 3 

 

O 4 

 

O 5 

 

Autorização para uso da escala de Satisfação dos estudantes e autoconfiança na 

aprendizagem 

 

 


