Nº Protocolo: 224 / Eixo Temático: Educação em saúde

USO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA CAPACITAÇÃO DA
EQUIPE DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES
EM CUIDADOS PALIATIVOS – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Autores: Paola Alves de Oliveira Lucchesi, Cibele Barão Gomes, Natasha De Lutiis Nedachi, Francisco Valdez Lima,
Sylvia de Almeida
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - Contato: paola.Lucchesi@hc.fm.usp.br

Palavras chave: Educação Continuada, Oncologia, Treinamento por Simulação
Introdução:

Resultados:

Os cuidados paliativos englobam o manejo de sintomas, alívio da dor,
assistência Interprofissional e uso de habilidades de comunicação e
relacionamento interpessoal. Diversos profissionais possuem
conhecimento precário ou falta de compreensão sobre o tema, por
isso a necessidade de capacitar os profissionais de saúde sobre o
tema promovendo a desmistificação acerca dos cuidados paliativos e
o diálogo, estimulando a busca pelo conhecimento. Nesse cenário a
simulação realística possibilita a criação de cenários baseados na vida
real que visam o treinamento de habilidades em ambiente simulado e
controlado que permite o desenvolvimento e aprendizado do aluno.

Objetivo:
Relatar a experiência do uso de simulação realística na capacitação
da equipe de enfermagem, recém admitida em hospital especializado
em oncologia, para o atendimento de pacientes em cuidados
paliativos.

• Durante o período de janeiro a dezembro de 2019, 55
colaboradores participaram do treinamento.
• Eles foram expostos a um cenário em que era necessário o
uso da comunicação verbal e não verbal para condução do caso,
o que produziu emoções e reações reais em ambiente seguro
favorecendo o desenvolvimento de habilidades e competências
necessárias.
• 89% dos participantes concordaram totalmente com o domínio
e didática dos instrutores e 94% pontuaram a mesma nota sobre
metodologia de aprendizagem e avaliação geral do treinamento.
•
Observações foram feitas por 20% dos colaboradores, 100%
com apontamentos positivos reforçando a alta aceitação dos itens
mencionados.
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O colaborador recém admitido durante o treinamento admissional é
inserido em um cenário de simulação realística de atendimento ao
paciente e sua família em cuidados paliativos.
o

Objetivos do cenário: Identificar sinais e sintomas de
descompensação da doença, e explorar a comunicação de
notícias difíceis.

Após a simulação realística os facilitadores da simulação realizaram o
debriefing com o auxílio de um roteiro e perguntas que direcionaram a
discussão.
Ao final, os colaboradores preencheram uma avaliação de reação
(concordância ou discordância) referente ao domínio do conteúdo e
didática do instrutor, além do uso da metodologia de simulação e
avaliação geral da atividade.
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Figura 2. Avaliação de reação dos participantes no treinamento de simulação realística
em cuidados paliativos. ICESP – 2019.
Quero parabenizar a equipe por todas as informações passadas, com certeza é de imensa valia todos os esclarecimentos e
treinamentos.
Parabens a toda equipe.
Gostaria de agradecer á todos os profissionais que nos recebem e nos ensinam um pouco de tudo que vocês sabem. Obrigado pelo
carinho de todos, lavarei comigo todos vocês e o que me ensinaram. Sou grata e agradeço todos os dias a Deus pela oportunidade de
estar trabalhando no ICESP e poder fazer parte dessa família, a todos profissionais e pacientes meu carinho sempre.
Equipe de instruções estão de parabens, são claros e objetivos, interage com a turma com uma exelente explicação com fácil absorção.
Otima explicação, dominam muito o conteudo, Amei!
As aulas foram todas boas, com o conteudo bem explicativo, ficou com gosto de QUERO MAIS!
Muito bom!
Estão todos de parabens
Conteúdo excelente, com simulção práticas esclarecedoras.
Foi muito bom a simulação para a compreenção da situação real de abordagem para o familiar e os cuidados com o paciente.
Treinamento bem complexo para entender, quando o assunto é a prática.
O treinamento de modo geral foi excelente.

Figura 3. Algumas observações feitas pelos participantes na avaliação de reação.

Conclusão:
A inclusão da simulação realística em cuidados paliativos no
treinamento admissional é uma estratégia viável e de excelente
aceitação por parte dos colaboradores, sendo uma ferramenta de
otimização do processo de ensino e aprendizagem.
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