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Resultados:

O raciocínio clínico está presente na prática assistencial do

Com o uso de um manequim de alta fidelidade, os enfermeiros

Enfermeiro apoiando a tomada de decisões. Na assistência

foram apresentados a um caso clínico cujo

Intrahospitalar em oncologia, é recomendado o treinamento e

avaliação do paciente e traçar metas de cuidados. Foram incluídos no

desenvolvimento da análise clínica e crítica dos enfermeiros,

período de Julho à Outubro de 2018 um total de 176 colaboradores,

visando a identificação de necessidades de cuidado, priorização e

predominantemente enfermeiros alocados nas unidades de internação.

sistematização da assistência, desde a avaliação clínica inicial, até

Com a aplicação do Check-list foi possível identificar que 80% das

o planejamento de alta hospitalar.

avaliações clínicas realizadas pelos enfermeiros direcionava-se às

A capacitação desses

profissionais favorece o cuidado seguro e de qualidade.

objetivo foi

realizar a

queixas iniciais do paciente simulado e que 85% dos profissionais
determinavam metas de cuidado abrangentes (Figura 2). Essa
ferramenta apoiou a discussão crítico-reflexiva dos participantes

Objetivo:
Relatar a experiência do uso de um Check-list para a
avaliação de treinamento baseado em raciocínio clínico para

quanto à cerca do processo de definição de metas de cuidado
direcionadas às necessidades do paciente.

enfermeiros na prática assistencial.

Análise de check-list
Métodos:
O treinamento foi direcionado aos enfermeiros das unidades
de internação de oncologia como parte do levantamento de
necessidades de treinamento realizado pelo Centro de Educação e
Treinamento em Oncologia do ICESP e para tanto utilizou-se a
metodologia

de aprendizagem baseada em problemas. Para

avaliar as etapas de execução do treinamento foi elaborado um
Check-list (Figura 1) de uso do instrutor a fim de facilitar a
condução da discussão clínica com os participantes.
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Figura 3. Resultados da análise do checklist de treinamento

Conclusão:
O uso do Checklist apoiou o instrutor para a condução do caso e
facilitou a identificação de dificuldades na avaliação clínica dos
enfermeiros e de aprimoramento do raciocínio clínico.

Referência: Lima VV. Constructivist spiral: an active learning methodology. Interface
Figura 1. Check-list do treinamento de raciocínio clínico aplicado a prática em oncologia
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