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RESUMO 

 

O conhecimento em Enfermagem tem evoluído ao longo dos tempos, surgem novas 

metodologias como a simulação, que possibilita o ensino e aprendizagem de situações reais 

em um ambiente controlado através da repetição de procedimentos e reflexão das condutas 

tomadas, além da exploração de componentes importantes na formação profissional. Para 

guiar o processo de desenvolvimento das simulações fundamentado nas melhores práticas, a 

International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning desenvolveu as 

Normas de Prática Recomendada INACSL: Simulação
SM

, que serviram de base para um 

grupo de pesquisa desenvolver um workflow em formato eletrônico para auxiliar os docentes 

na criação e execução da simulação clínica. O sucesso da implementação de um sistema de 

informação depende da adesão dos usuários, portanto se faz necessário sua avaliação, sendo o 

teste de usabilidade um dos mais utilizados para este fim. Diante deste contexto, o objetivo do 

estudo foi analisar os critérios de usabilidade de um workflow eletrônico para a simulação 

clínica de alta fidelidade na Enfermagem fundamentado nos padrões das melhores práticas em 

simulação. Trata-se de uma produção tecnológica e estudo descritivo e exploratório. Para 

atender ao propósito desta pesquisa, o workflow criado anteriormente foi atualizado neste 

estudo de acordo com novas evidências publicadas. Os elementos gráficos foram recriados e o 

workflow foi então implementado e disponibilizado para acesso on-line por computadores, 

smartphones ou tablets. A nova versão foi renomeada Workflow eletrônico para simulação 

clínica de alta fidelidade na Enfermagem. Para a análise da usabilidade, a amostra foi 

composta por 23 docentes de cursos de Graduação em Enfermagem de quatro instituições 

públicas de ensino do Estado de Santa Catarina, os quais, voluntariamente, preencheram o 

questionário eletrônico de coleta de dados, organizado em duas partes: caracterização dos 

sujeitos e critérios de usabilidade do System Usability Scale Questionnaire traduzido para o 

português, após acesso via endereço eletrônico e interação com o workflow. Os resultados 

foram analisados a partir da estatística descritiva (frequência, média, desvio padrão, mediana, 

valores máximos e mínimos), e inferencial (Teste t, ANOVA, e correlação de Spearman). 

Estabeleceu-se como nível de significância p≤0,05 para um intervalo de confiança de 95%. 

Assim, identificou-se que a tecnologia atingiu níveis altos de classificação global entre os 

docentes, sendo classificada pela média geral de 81,9(±14,9) em ―Excelente‖ pela Pontuação 

final. As análises estatísticas permitiram verificar que as informações sociodemográficas dos 

participantes não influenciaram na avaliação do sistema, pois não houve associação 

estatisticamente significante com a Pontuação final obtida (valor-p>0,05), sugerindo que o 

workflow de simulação pode ser utilizado por todos os docentes, independentemente da idade, 

experiência profissional ou experiência com simulação clínica de alta fidelidade, com a única 

exceção da variável experiência com usabilidade de sistemas (valor-p=0,047). Diante dos 

resultados obtidos nas avaliações da usabilidade, conclui-se que o workflow criado pode ser 

uma tecnologia eficaz, eficiente e satisfatória para uso dos docentes, contribuindo assim para 

promover as melhores práticas simuladas no processo de aprendizagem para a formação 

profissional em Enfermagem, o que se traduz na prestação de um serviço de qualidade e 

seguro ao paciente.  

 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Prática baseada em evidências. Workflow. Simulação 

clínica de alta fidelidade. Usabilidade. Informática em Enfermagem. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Nursing knowledge has evolved over time, new methodologies such as simulation have 

emerged, which allows the teaching and learning of real situations in a controlled 

environment through the repetition of procedures and reflection of the conducts taken, in 

addition to the exploration of important components in the professional training. To guide the 

process of developing simulations based on best practices, the International Nursing 

Association for Clinical Simulation and Learning developed the INACSL Standards of Best 

Practice: Simulation
SM

, which were used by a group research as a basis to the development of 

a workflow in electronic format to assist teachers in the creation and execution of clinical 

simulation. The success of the implementation of an information system depends on user’s 

adherence, therefore its evaluation is necessary, so the usability test is one of the most used 

for this purpose. By this context, the objective of the study was to analyze the usability 

criteria of an electronic workflow for the high fidelity clinical simulation in Nursing based on 

the standards of best practice in simulation. It is a technological production and a descriptive 

and exploratory study. To meet the purpose of this research, the previous workflow created 

was updated in this study according to the new evidence published. The graphic elements 

were recreated and the workflow was then implemented and made available for online access 

by computers, smartphones or tablets. The new version was renamed as Workflow eletrônico 

para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem. For usability analysis, the sample 

consisted of 23 professors of undergraduate Nursing courses from four public educational 

institutions in the State of Santa Catarina, who voluntarily completed the data collection 

electronic questionnaire, organized in two parts: characterization of the subjects and usability 

criteria of the System Usability Scale Questionnaire translated into Portuguese, after access by 

eletronic address and interaction with the workflow. The results were analyzed using 

descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation, median, maximum and minimum 

values), and inferential (t Test, ANOVA, and Spearman correlation). The significance level 

was stablished in p≤0.05 for a 95% confidence interval. This way, it was possible to identify 

that the technology reached high levels of global classification among teachers, being 

classified by the general mean of 81.9 (± 14.9) in "Excellent" established by the Final score. 

Statistical analyzes showed that the participants' sociodemographic information did not 

influence the system's evaluation, as there was no statistically significant association with the 

Final score obtained (p-value>0.05), suggesting that the simulation workflow can be used by 

all teachers, regardless of age, professional experience or experience with high fidelity 

clinical simulation, with the only exception of the variable experience with system usability 

(p-value=0,047). By the results obtained with the usability assessments, it is concluded that 

the created workflow can be an effective, efficient and satisfactory technology for the use of 

teachers, thus contributing to promote the best simulated practices in the learning process for 

professional training in Nursing, which leads to the provision of a quality and safety 

assistance to the patient.  

 

Keywords: Health Education. Evidence-based practice. Workflow. High fidelity clinical 

simulation. Usability. Nursing Informatics. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Recentes mudanças nas configurações da ciência, da tecnologia e da prática, e a 

emergência de novos campos e modos de produção do conhecimento baseado em evidências, 

afetaram diretamente o ensino e a formação em saúde. À medida que o uso de ferramentas 

tecnológicas se torna cada vez mais integrado à sociedade, exige-se adaptação às 

necessidades, aos comportamentos e às expectativas sociais e culturais neste contexto. Assim, 

tem sido reconhecido que o ensino em Enfermagem deveria ser repensado para atender a 

demanda em constante evolução do ambiente de saúde e das diferentes necessidades de 

aprendizagem dos estudantes de enfermagem (COSTA et al., 2016; TAVARES; MELO, 

2019).  

Atualmente, os estudantes aprendem e estudam no mundo digital em que nasceram, 

desafiam os professores e esperam métodos de ensino não tradicionais que incorporem a 

tecnologia a cada passo. Ensinar a esse grupo requer abordagens inovadoras oferecendo uma 

variedade de estímulos necessários, como a estimulação visual, auditiva e sinestésica, em um 

ambiente onde eles podem se mover e interagir enquanto aprendem (CAMPBELL; DALLEY, 

2018; TAVARES; MELO, 2019). 

As abordagens tradicionais de ensino em sala de aula abrem espaço para novas 

metodologias imersivas e interativas, com o deslocamento do processo de instrução e 

transmissão do conhecimento para o processo de ensino-aprendizagem, no qual os estudantes 

têm papel ativo reconstruindo as informações de modo crítico. Deste modo, estes aspectos 

levam os educadores a buscarem o domínio das inovações tecnológicas, o saber 

interdisciplinar e a formação de profissionais de saúde voltados para a compreensão de uma 

sociedade em mudança, tornando a aprendizagem não somente um desenvolvimento 

intelectual, mas também de desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores (MODELSKI; 

GIRAFFA; CASARTELLI, 2019; SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDÃO, 2017). 

Assim, o conceito de aprendizagem também é reformulado nesta nova era 

tecnológica, destacando-se o modelo da Aprendizagem Social, no qual a aprendizagem é uma 

interação social entre professor, aprendiz e objeto de estudo retirado da realidade que ambos 

compartilham, e com ênfase no sujeito como elaborador do seu conhecimento criando uma 

consciência crítica capaz de transformar esta realidade. Este novo modelo se adequa às 

necessidades de treinamento do profissional de saúde contemporâneo, por apresentarem 

características próprias como a complexidade das habilidades exigidas, o nível de 
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conhecimento requisitado, a capacidade de raciocinar crítica e clinicamente, e fazer escolhas 

apropriadas em um contexto de elevado nível de incertezas e densidade na tomada de 

decisões. Além disso, o surgimento de novas técnicas diagnósticas e terapêuticas, e a 

constante reformulação das evidências científicas exigem a revisão contínua das competências 

e habilidades a serem treinadas (SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDÃO, 2017). 

Ainda na formação de profissionais, outro fator importante a se considerar é que o 

aprendizado de adultos difere das crianças. Nestas a prontidão para aprender é uma função do 

desenvolvimento biológico e possui orientação centrada na aprendizagem pela simples 

observação de modelos. Já os adultos, ao contrário, detêm melhor o conhecimento fazendo do 

que assistindo, com uma orientação centrada no problema, e a aprendizagem se potencializa 

quando é baseada em situações reais e experiências prévias. As características mais 

importantes do sucesso da aprendizagem de adultos incluem a identificação de objetivos 

claros, relevância para a prática e oportunidade de reflexão (RILEY, 2016). 

Esta forma diferenciada de aprendizagem do adulto leva à conclusão de que o campo 

de prática é um método eficaz para a formação profissional. E para complementar e viabilizar 

esta prática, destaca-se a simulação, que ganha cada vez mais espaço na formação de 

estudantes de graduação, pós-graduação e na educação permanente de profissionais da saúde, 

por ser um método interativo de aprendizagem de habilidades e raciocínio clínico com 

aplicação direta na prática clínica (MARTINS et al., 2018; SCALABRINI NETO; 

FONSECA; BRANDÃO, 2017). 

A dinâmica da aprendizagem na simulação difere da prática clínica, pois esta última 

requer um planejamento diferente por se apresentar geralmente em um ambiente onde o 

educador não possui total controle sobre a situação, a equipe clínica é composta por pessoas 

com diferentes necessidades, e os erros precisam ser antecipados e minimizados para o 

atendimento seguro ao paciente. Já o aprendizado no ambiente de simulação oferece a 

oportunidade de planejar os encontros educacionais e garantir que os participantes recebam 

feedback detalhado, permitindo a consolidação de habilidades (RILEY, 2016). 

A simulação é uma metodologia de ensino que cria uma situação ou ambiente 

simulado para permitir que pessoas possam experimentar a representação de um evento real 

com o objetivo de praticar, aprender, avaliar, testar ou obter compreensão de sistemas ou 

ações humanas. Deste modo, permite que os participantes desenvolvam ou aprimorem 

conhecimentos, habilidades e atitudes, em uma atmosfera segura de aprendizagem que 
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promove o compartilhamento e a discussão das experiências dos participantes (LIOCE et al., 

2020).  

Podem-se utilizar diversos métodos de aprendizagem ou equipamentos para fornecer 

uma experiência simulada. Por exemplo, as atividades de simulação podem incluir simulação 

escrita, modelos anatômicos, realidade virtual, software de computador, pacientes 

padronizados (atores), manequins inteiros, e simuladores de paciente de alta fidelidade que 

reproduzem funções fisiológicas e estão programados para responder às intervenções em 

tempo real (LAVOIE; CLARKE, 2017; LIOCE et al., 2020). 

A prática simulada viabiliza o treino de situações reais por meio de simuladores e 

atores em um ambiente controlado. Portanto, uma maneira comum de falar sobre simulação 

relaciona-se à fidelidade, ou seja, com que proximidade a experiência de simulação reflete ou 

imita a realidade. Deste modo, a simulação pode ser classificada em baixa, média ou alta 

fidelidade, dependendo do nível de realismo aplicado e dos objetivos pretendidos (LAVOIE; 

CLARKE, 2017; MARTINS et al., 2018).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda fortemente o uso da simulação 

como estratégia de ensino para os diferentes níveis de educação em Enfermagem para 

melhorar a qualidade do ensino, da assistência e da segurança do paciente, assim beneficiando 

pacientes, estudantes e profissionais. Logo, a simulação está inserida no currículo de 

Enfermagem para o ensino e avaliação de técnicas e raciocínio clínico na graduação, pós-

graduação e educação permanente de profissionais (MARTINS et al., 2018). 

Existem várias vantagens no ensino baseado em simulação, como a vivência de 

situações realistas antes mesmo do contato com o paciente real, o planejamento baseado nas 

necessidades de aprendizagem, o treinamento contínuo e repetitivo de habilidades, o 

manuseio de equipamentos médicos, a execução de procedimentos pouco comuns ou 

invasivos, e a reflexão das condutas tomadas pelos estudantes através do feedback do 

professor (SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDÃO, 2017).  

Além disso, permite a ocorrência e correção de erros, o que evita riscos aos 

pacientes, promovendo nos estudantes segurança psicológica e consequente aprendizado 

colaborativo, motivacional e significativo. Enfim, a simulação possibilita a exploração de 

componentes da formação do profissional da saúde: cognitivo, psicomotor e afetivo, e com 

isto, desenvolve conhecimentos, habilidades e atitudes para a formação de um profissional 

ético, crítico, reflexivo e humanista (MARTINS et al., 2018; SCALABRINI NETO; 

FONSECA; BRANDÃO, 2017). 
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Assim, ao se reconhecer que para o avanço na ciência da simulação como 

metodologia de ensino, há a necessidade de identificar e compartilhar as melhores práticas no 

projeto, na conduta e na avaliação de atividades de simulação, a International Nursing 

Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL) criou padrões das melhores 

práticas em simulação para guiar o processo de desenvolvimento das simulações no contexto 

da formação de enfermeiros: as Normas de Prática Recomendada INACSL: Simulação
SM

 

(INACSL Standards of Best Practice: Simulation
SM

)
1
. Estas normas refletem as melhores 

práticas e fornecem uma estrutura para o desenvolvimento da simulação (INACSL, 2013; 

SITTNER, 2016; SITTNER et al., 2015).  

O primeiro grupo de normas foi publicado em 2011, as 7 Normas de Prática 

Recomendada INACSL: Simulação
SM

. Estas normas, periodicamente revisadas e 

republicadas, foram renomeadas e outras novas foram criadas. Atualmente, as normas 

vigentes são: Glossário de Simulação, Integridade Profissional, Resultados e Objetivos, 

Facilitação, Debriefing, Avaliação do Participante, Educação Interprofissional aprimorada na 

Simulação, Design da Simulação, e Operações (INACSL, 2018; SITTNER, 2016; SITTNER 

et al., 2015). 

A adoção das Normas de Prática Recomendada INACSL: Simulação
SM

 vem sendo 

gradualmente reconhecida e instituída em várias instituições de ensino em saúde ao redor do 

mundo, como no estudo de Nye et al. (2019) realizado com 133 Programas de Práticas 

Avançadas de Enfermagem nos Estados Unidos e Canadá, que mostrou o uso consistente da 

maioria das normas da INACSL por estes programas, onde 80% destes relataram que utilizam 

diretrizes baseadas em evidências para organizar ou implementar suas simulações. Já o estudo 

brasileiro de Kaneko e Lopes (2019) descreveu a elaboração de cenários de simulação 

baseados nas diretrizes da INACSL, evidenciando a importância da aplicação destas diretrizes 

e como podem ser realizadas na prática.  

O entendimento de que uma padronização nas estratégias de simulação baseadas nas 

recomendações das melhores práticas em simulação garante uma uniformidade e praticidade 

na sua execução, facilita a troca de experiências, permite o aprimoramento contínuo e geração 

de dados comparáveis e fidedignos para pesquisas, e contribui para uma educação segura e de 

qualidade, levou o Laboratório de Produção Tecnológica em Saúde e Grupo de Pesquisa 

Clínica, Tecnologias e Informática em Saúde (LAPETEC/GIATE) a desenvolver um 

                                                 
1
 
SM

 significa Service Mark (marca de serviço), é um símbolo usado para distinguir os serviços prestados por uma 

pessoa ou empresa dos serviços prestados por outras (LEGAL INFORMATION INSTITUTE, 2020). 
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workflow em formato eletrônico baseado nas 7 Normas de Prática Recomendada INACSL: 

Simulação
SM

 para auxiliar os docentes na execução da simulação clínica na Enfermagem, o 

qual foi atualizado em um novo formato, implementado e disponibilizado neste estudo. 

A palavra workflow, originalmente da língua inglesa, também é utilizada em 

português para descrever um fluxo de trabalho, ou seja, a organização das atividades que 

permitem uma visão geral do processo de trabalho, e inclui os recursos disponíveis como as 

pessoas, a tecnologia, os materiais, a infraestrutura e as instruções aos membros da equipe 

sobre tarefas a serem cumpridas (FINNELL; DIXON, 2016).   

Apesar das recomendações internacionais do uso da simulação na educação e as 

evidências de seus benefícios, muitas instituições apresentam dificuldades para integrar a 

simulação ao currículo acadêmico. E outras que já integraram, ainda enfrentam a falta de uma 

padronização na realização das simulações clínicas. Dentre os desafios, pode-se citar o alto 

custo dos simuladores e equipamentos; a necessidade de manutenção contínua e de reposição 

de materiais, de espaço físico e estrutura adequada, e de pessoal qualificado para realizar a 

administração destes recursos; e a exigência de capacitação constante do corpo docente na 

educação baseada na simulação (MARTINS et al., 2018).  

Outro fator que pode impactar na adoção da simulação como estratégia de ensino, é o 

fato de que a simulação clínica de alta fidelidade, por ser recente, necessita de maior domínio 

e compreensão por parte dos docentes e pesquisadores da área, e de ferramentas práticas, 

baseadas em evidência e de fácil acesso aliadas à tecnologia que orientem os docentes.  

Este fato pode ser evidenciado pela falta de estudos no Brasil e em outros países que 

utilizam ferramentas informatizadas para apoiar a aprendizagem na simulação clínica de alta 

fidelidade. Na revisão integrativa da literatura de estudos científicos publicados nas bases de 

dados indexadas BDENF, CINAHL, LILACS, MEDLINE/PubMed, Scopus e Web of Science 

e nas bibliotecas COCHRANE e SciELO, realizada em janeiro de 2020 e apresentada adiante 

neste estudo como manuscrito, de 320 estudos levantados foram identificados apenas 04 

aplicativos móveis desenvolvidos para esta função, porém nenhum no Brasil. 

Deste modo, o workflow de simulação clínica baseado nas Normas de Prática 

Recomendada INACSL: Simulação
SM

 inicialmente criado pelo grupo de pesquisa 

LAPETEC/GIATE, e atualizado e implementado neste estudo, pretende atender a esta 

demanda. Foi desenvolvido em formato eletrônico para acesso via web, com a intenção de 

poder ser acessível e fácil de usar em dispositivos eletrônicos, como computadores, 

smartphones ou tablets, o que possibilita o acesso em qualquer hora e lugar, inclusive no 
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laboratório de simulação em tempo real ao da atividade de simulação, permitindo também, 

estar integrado ao Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). 

Contudo, para ser uma ferramenta eficaz que atenda às necessidades dos usuários e, 

assim, poder ser colocado em uso, o workflow precisa passar pelo de teste de usabilidade, o 

qual é comumente usado para avaliação de sistemas, como por exemplo, sites, softwares e 

aplicativos móveis. Segundo Cintho, Machado e Moro (2016), a usabilidade envolve a 

participação do usuário para navegar no sistema e fornecer comentários ou buscar completar 

algumas tarefas de acordo com a solicitação do documento original, com a intenção de avaliar 

a sua simplicidade, naturalidade, consistência, uso efetivo da linguagem, interações eficientes, 

facilidade da leitura, preservação do contexto e facilidade de aprendizado.  

Diante do exposto, este estudo pretende responder à seguinte questão de pesquisa: 

Qual a análise dos critérios de usabilidade de um workflow eletrônico para a simulação clínica 

de alta fidelidade na Enfermagem fundamentado nos padrões das melhores práticas em 

simulação?   
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2  OBJETIVO 

 

Analisar os critérios de usabilidade de um workflow eletrônico para a simulação 

clínica de alta fidelidade na Enfermagem fundamentado nos padrões das melhores práticas em 

simulação.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Atualizar o Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem 

de acordo com as novas evidências publicadas sobre as Normas de Prática Recomendada 

INACSL: Simulação
SM

; 

 Implementar o Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na 

Enfermagem para acesso on-line; 

 Descrever os resultados da avaliação dos critérios de usabilidade do workflow eletrônico 

pelo corpo docente de cursos de Graduação em Enfermagem. 
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3  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo visa apresentar informações relevantes a partir de estudos considerados 

fundamentais da área pesquisada, e está organizado nas seguintes seções: a) Simulação na 

saúde e Enfermagem, que apresenta os conceitos de simulação no ensino da área da saúde, 

enfatizando a importância da simulação para a prática clínica segura e de qualidade, e os 

padrões internacionais baseados em evidência para a simulação.  b) Workflow, que explicita o 

uso do workflow na área da saúde e na simulação, e apresenta o objeto deste estudo. c) 

Tecnologias da informação e comunicação em saúde, que trata de conceitos de informática 

em saúde, avaliação da usabilidade, e traz uma revisão integrativa sobre o tema da pesquisa. 

 

3.1 SIMULAÇÃO NA SAÚDE E ENFERMAGEM 

 

A simulação como a conhecemos hoje, aliando recursos tecnológicos e de 

informática, é derivada da indústria de aviação, a qual vem realizando treinamento de pilotos 

desde a Primeira Guerra Mundial. Porém antes da década de 1970, não havia padrões e o 

credenciamento se baseava nas autoridades reguladoras de cada país. Em 1980, esses padrões 

foram estabelecidos, fomentados por um grupo de engenheiros de manutenção de simuladores 

de voo. Os padrões desenvolvidos pela indústria foram mantidos e a regulamentação continua 

a evoluir, assim como o treinamento e simulação em segurança de voo (RILEY, 2016; 

SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDÃO, 2017). 

A simulação em saúde tem uma longa história que inclui imagens, modelos 

anatômicos e pacientes padronizados. Técnicas de simulação têm sido usadas na educação em 

saúde na Europa e Estados Unidos da América nos séculos XVIII, XIX e início do século XX, 

mas de maneiras isoladas e insipientes, para ajudar os estudantes a aprenderem novas 

habilidades, principalmente quando havia acesso muito limitado aos pacientes, como por 

exemplo, o treinamento obstétrico. Alguns dos primeiros simuladores eram equivalentes a 

treinadores de tarefas, mas o uso de simulação em saúde declinou significativamente no 

século XX (NESTEL et al., 2018). 

 Contudo, com o desenvolvimento em tecnologias controladas por computador no 

final do século XX, aumentaram os acessos ao ensino baseado na simulação para todas as 

profissões da saúde, em que novas modalidades são criadas e as já existentes estão sendo 

aperfeiçoadas. Com isto, os serviços de saúde e as instituições acadêmicas de todo o mundo 
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investem em infraestrutura na forma de laboratórios de habilidades e ambientes clínicos 

simulados (NESTEL et al., 2018). 

Na Enfermagem, a evolução da simulação no ensino não foi diferente. Entre as 

décadas de 1970 e 1980, os estudantes de Enfermagem no Brasil realizavam sua primeira 

coleta de sangue em um colega, e geralmente executavam técnicas mais invasivas em um 

paciente no contexto hospitalar. As escolas, com raras exceções, não dispunham de 

instalações e equipamentos que simulassem o ambiente de cuidados e que permitissem aos 

estudantes treinar procedimentos técnicos inerentes à profissão, antes de sua inserção na 

prática clínica. Atualmente a simulação já está implementada em muitas instituições de ensino 

e saúde, mas esta realidade ainda está em expansão (COSTA et al., 2016; MARTINS et al., 

2012). 

A simulação pode ser dividida em dois blocos, para fins didáticos: treinamento de 

habilidades técnicas e treinamento por meio de cenários seguidos de debriefing. Na aquisição 

de habilidades técnicas, utiliza-se uma modalidade de simulação, como por exemplo um 

modelo anatômico, com a finalidade de completar um procedimento, seguindo uma série de 

passos dados. Já no treinamento com cenários seguidos de debriefing, o cenário fornece o 

contexto para a simulação e pode variar em tamanho e complexidade, dependendo dos 

objetivos (INACSL STANDARDS COMMITEE, 2016a).  

A fidelidade é o grau em que uma experiência simulada se aproxima da realidade, 

para aumentar a credibilidade. O nível de fidelidade, que aumenta conforme o realismo 

empregado, é determinado pelos fatores físicos (ambiente e equipamentos), pelos fatores 

psicológicos (emoções, crenças e autoconsciência dos participantes), e pela fidelidade 

conceitual, a qual garante que todos os elementos do caso clínico façam sentido para o as, 

como por exemplo, os sinais vitais refletem o diagnóstico (INACSL STANDARDS 

COMMITEE, 2016a). 

Há três níveis diferentes de fidelidade da simulação e dos simuladores de pacientes 

(LIOCE et al., 2020; SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDÃO, 2017): 

 A alta fidelidade envolve a resolução de cenários completos e complexos, com alto grau 

de realismo, e tem o objetivo principal de desenvolver competências como o raciocínio 

clínico, o trabalho em equipe, a liderança, a comunicação, entre outros. Geralmente 

utiliza-se de recursos tecnológicos controlados por computadores, para garantir o realismo 

do cenário, mas pode utilizar qualquer outro recurso, inclusive os manequins de média e 

baixa fidelidade. Já os simuladores de alta fidelidade se referem a manequins sofisticados, 
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computadorizados, com respiração espontânea e expansibilidade torácica, sons cardíacos e 

pulmonares, voz, que propiciam interação e respostas fisiológicas de forma interativa e 

real;  

 A média fidelidade apresenta resolução de cenários pouco complexos e com casos clínicos 

mais simples, não exigindo um elevado nível de raciocínio clínico dos participantes, como 

por exemplo, avaliar e intervir em um paciente com sinais de retenção urinária. Utiliza-se 

de tecnologia intermediária, que envolvem algum tipo de interação com o aprendiz. Os 

manequins de média fidelidade possuem sons cardíacos e pulmonares, porém não há 

expansibilidade torácica e a interação é limitada;  

 A baixa fidelidade está relacionada com a resolução de cenários simples e de baixa 

complexidade. Envolve principalmente o treinamento de habilidades específicas, como 

por exemplo, o cateterismo vesical. Não se costuma treinar competências como o 

raciocínio clínico e a tomada de decisão. Geralmente utilizam modelos anatômicos ou 

simuladores de baixa fidelidade, que são manequins estáticos, sem nenhum tipo de 

interação ou resposta, destinado ao treino repetido de técnicas e de fácil manutenção. 

Para obter um programa de simulação próspero e bem-sucedido, é importante que as 

simulações sejam integradas ao longo do currículo acadêmico e coincidam com o nível e 

progressão do estudante, além de requerer recursos adequados que recriem um ambiente 

realista, incluindo o espaço físico, equipamentos, suprimentos, equipe técnica, entre outros. O 

suporte começa com a administração e deve incluir todos os membros do corpo docente, os 

quais devem estar adequadamente preparados para realizar as simulações, ou seja, treinados 

na metodologia da simulação e aptos a realizar um debriefing especializado. Após a 

implementação do programa de simulação, este deve ser periodicamente revisto e avaliado 

para ser efetivo (MORAN; WUNDERLICH; RUBBELK, 2018).  

 

3.1.1 Simulação clínica de alta fidelidade 

 

A simulação de alta fidelidade apresenta cenários mais complexos imitando o 

ambiente real, no qual as interações humanas são complexas, e justamente a vantagem da 

simulação de alta fidelidade é a capacidade de imitar essa complexidade. A ênfase está na 

prestação de cuidados, raciocínio clínico e a comunicação entre o estudante, o paciente e a 

equipe de saúde (LIOCE et al., 2020; SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDÃO, 2017). 
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Geralmente, as simulações de alta fidelidade utilizam manequins computadorizados 

ou pacientes padronizados, os quais interagem com o estudante de Enfermagem. Mas estes 

recursos não são necessariamente um requisito para a simulação de alta fidelidade, de uma 

maneira apropriada a alta fidelidade pode ser realizada até mesmo com um manequim básico. 

Porém a intenção é que o participante tenha uma imersão na simulação, por conseguinte, o 

realismo do cenário é de fundamental importância para que se atinjam os objetivos, e este 

deve, preferencialmente, se desenvolver em um ambiente semelhante ao da prática 

profissional, para facilitar a associação entre o conteúdo abordado e a realidade do trabalho 

(MORAN; WUNDERLICH; RUBBELK, 2018). 

Portanto, é necessária uma sala com recursos reversíveis, idealmente um laboratório 

de simulação, que represente fielmente os ambientes clínicos, como a terapia intensiva, centro 

cirúrgico, emergência, enfermaria, e outros, e com a disponibilidade do equipamento médico, 

materiais médico-cirúrgicos, carros de emergência e equipamentos de proteção individual. 

Alguns laboratórios de simulação dispõem de equipe técnica para gerenciar essas funções 

(SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDÃO, 2017). 

O desenvolvimento de um ambiente de laboratório de simulação de alta fidelidade 

traz várias considerações sobre o gerenciamento dos diversos recursos para apoiar o 

aprendizado, o que inclui como projetar e usar uma sala de controle, e a captura de vídeo e 

som através de um sistema audiovisual. Já a gravação do cenário de simulação pode ser útil 

para o processo de debriefing, pois permite rever as imagens para analisar e discutir a 

performance dos participantes e reforçar a aprendizagem. Porém, é necessário obter o 

consentimento dos participantes e pacientes padronizados para a obtenção das imagens 

(CAMPBELL; DALLEY, 2018). 

Os simuladores de paciente de alta fidelidade são considerados o suporte principal do 

treinamento de simulação clínica de alta fidelidade, e estão disponíveis de neonatos a adultos. 

Os mais sofisticados possuem uma estação de trabalho controladora de computador que gera 

uma variedade de características fisiológicas realistas e sinais que podem ser exibidas em um 

monitor de paciente padrão (eletrocardiograma, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva, 

capnografia, entre outros). Além disso, eles podem ser instrumentados por canulação venosa, 

intubação, ventilação, cricotireoidotomia, inserção de drenos, entre outros procedimentos 

(RILEY, 2016). 

O recurso de pacientes padronizados na simulação é uma ferramenta válida quando 

há necessidade de uma interação mais profunda com o treinando, abordando aspectos da 
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comunicação verbal e das emoções envolvidas. O paciente simulado ou padronizado pode ser 

representado por um ator, profissional da saúde, estudante ou até mesmo um paciente real, 

previamente instruído para atuar no cenário específico e para padronizar as interações. Uma 

forma muito utilizada é a simulação híbrida, ou seja, associação de dois tipos diferentes de 

simuladores de pacientes, geralmente a combinação do paciente padronizado acoplado a um 

modelo ou manequim de simulação, como por exemplo, a pelve para prática de parto com 

uma atriz, possibilitando tanto a interação verbal quanto a realização de procedimentos 

invasivos (SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDÃO, 2017). 

 

3.1.1.1 Design da simulação 

 

Criar e desenvolver uma simulação é um processo no qual, primeiramente, deve-se 

determinar os objetivos de aprendizagem que se deseja alcançar, baseados na avaliação das 

necessidades de aprendizagem e no nível de conhecimento dos participantes (estudantes ou 

profissionais). Com isto em mente, pode-se escrever o cenário clínico, o qual pode ser um 

estudo de caso ou criado a partir da experiência clínica do facilitador, e utilizar conceitos da 

prática baseada em evidências. A simulação deve ter uma sequência e alguns componentes 

(INACSL STANDARDS COMMITTEE, 2016b; MORAN; WUNDERLICH; RUBBELK, 

2018):  

 Pré-briefing, ou seja, uma introdução onde é explicado resumidamente aos participantes 

sobre os objetivos, as regras, os recursos disponíveis e a história clínica do paciente; 

 Cenário clínico, que deve ser projetado seguindo um roteiro com detalhes suficientes para 

ser reproduzível de maneira consistente pelos facilitadores da simulação, e deve conter a 

sequência de eventos do caso clínico abordado, o tipo de simulador de acordo com a 

fidelidade desejada, e os elementos do ambiente de saúde onde o evento acontece; 

 Debrifieng, o processo de incorporar o feedback e as reflexões da simulação; 

 Avaliação, tanto da aprendizagem do participante, quanto dos componentes da simulação, 

incluindo os facilitadores e os recursos utilizados. 

A construção do cenário deve ser planejada, abordando os aspectos cognitivos e 

logísticos, de acordo com o objetivo de aprendizagem a ser alcançado. Alguns pontos comuns 

de falhas neste processo incluem o excesso de informação, supervalorização do detalhe, e mau 

planejamento em relação ao tempo de execução, que não deve ser muito extensa, idealmente 
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deve ter em média uma duração de 10 minutos. Assim, se faz necessário que os laboratórios 

de simulação desenvolvam um protótipo padrão para a composição de cenários, o qual possa 

ser seguido pelos facilitadores, garantindo uniformidade, troca de experiências e o 

aprimoramento contínuo das atividades, além de promover um maior domínio sobre o 

material permanente e de custeio (SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDÃO, 2017).  

Para criar um cenário, deve-se usar um processo estruturado, em que um roteiro é 

criado para definir os objetivos educacionais específicos e definir o nível dos participantes, 

permitindo um formato reconhecível que possa ser reproduzido com mais facilidade e seguido 

por outros facilitadores. O design do cenário deve ser específico, reproduzível e levar em 

consideração todas as ameaças em potencial que podem contestar a validade do cenário para 

fins de pesquisa ou avaliação. Um cenário bem planejado, estruturado e flexível será o 

trampolim para um nível mais alto de aprendizado experimental (GRANT; CHENG. 2016). 

 

3.1.1.2 Facilitador 

 

O facilitador é o profissional responsável que assume o papel de educador na 

simulação, pode ser um professor, tutor, supervisor, instrutor, ou preceptor. A sua atuação é 

crucial na experiência dos participantes, sejam estes estudantes ou profissionais, e se destaca 

pelas funções de apoio, estrutura e orientação durante a simulação. A interação entre o 

facilitador e os participantes tem o principal objetivo de produção de conhecimento através da 

reflexão e fortalecimento da consciência da prática segura. Além disso, o facilitador deve 

manter um nível confiança, requisito para promover um ambiente seguro de aprendizado, no 

qual ações e processos de pensamento podem ser analisados para reiterar desempenhos ou 

destacar áreas que exigem melhoria (NESTEL et al., 2018).  

Outros atributos de um facilitador incluem a conscientização de técnicas que 

estimulem as respostas dos participantes de maneira independente, e formas de aumentar a 

atenção para provocar reflexão, estando atento à diversidade cultural. Igualmente, são 

responsáveis por diversas funções na execução da simulação, desde o seu design; como 

também garantir o realismo do cenário; fornecer dicas, orientações ou sugestões; tomar nota 

do desempenho dos participantes; e conduzir o debriefing. Além de configurar e controlar os 

simuladores; e resolver falhas tecnológicas e de equipamentos; ou quando possível, delegar 

essas manutenções para a equipe técnica (NESTEL et al., 2018).  
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A facilitação exercida pelo facilitador se refere a processos colaborativos e 

participativos de aprendizagem caracterizados por orientação, apoio e engajamento. O grau de 

facilitação é variável, dependendo das necessidades de aprendizagem, dos objetivos 

planejados e do nível de participantes, por exemplo, o grau aplicado para estudantes de 

graduação irá ser diferente do aplicado para um grupo de especialistas. Contudo, existe um 

consenso geral de que algum nível de orientação é necessário para ajudar os participantes a 

progredirem através de uma experiência de simulação planejada e garantir que os objetivos de 

aprendizagem sejam alcançados (NESTEL et al., 2018). 

Uma experiência ruim em simulação pode impedir que os participantes exerçam seu 

papel por receio de serem julgados. Portanto, os facilitadores devem se mostrar acessíveis e 

de uma forma não ameaçadora. Os estudantes devem ter certeza de que não serão humilhados 

ou ridicularizados pelo corpo docente ou colegas caso não obtenham bom desempenho. É 

importante que o facilitador destaque que seu papel é o de ajudar e que não se espera uma 

conduta perfeita dos participantes, mas que todos possam aprender juntos. A parte vital desse 

ambiente seguro é a confidencialidade, deve ficar claro e todos devem concordar que nenhum 

desempenho será discutido após o término do debriefing e quaisquer gravações de vídeo serão 

apagadas (RILEY, 2016). 

 

3.1.1.3 Pré-briefing 

 

Pré-briefing ou briefing é uma introdução usada para preparar o cenário para o 

participante, fornecendo uma orientação e expectativas claras sobre o que é preciso para 

alcançar os resultados da aprendizagem. O pré-briefing permite aos participantes a 

oportunidade de se prepararem e fortalecerem seu conhecimento sobre os comportamentos 

críticos necessários para realizar a simulação de maneira competente e confiante, além disso, 

é também necessário para os facilitadores revisarem o fluxo, o prazo, as expectativas e o 

aprendizado pretendido da simulação. A sessão deve ser breve e pode incluir os seguintes 

itens (MORAN; WUNDERLICH; RUBBELK, 2018):  

 Expectativas de integridade profissional e confidencialidade; 

 O contrato de ficção; 

 Regras e condutas na simulação; 

 Como manusear os equipamentos e simuladores; 
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 O papel que cada participante irá desempenhar; 

 Uma breve palestra sobre a doença; 

 Um prontuário do paciente para abstrair dicas importantes; 

 Relatar a condição inicial do paciente usando uma situação, histórico ou avaliação; 

 Um pré-teste com revisão de conceitos; 

 Os objetivos a serem atingidos; 

 O tempo para executar o cenário clínico. 

Alguns estudantes consideram a simulação uma experiência estressante, esse aspecto 

pode ser abordado durante o pré-briefing. Os professores podem usar várias estratégias para 

amenizar este sentimento, criando um ambiente de aprendizado seguro e centrado no 

estudante, isso pode ser alcançado incluindo uma explicação clara das fases da simulação, e as 

responsabilidades dos participantes em cada uma, buscando a adesão com relação a fazer o 

melhor possível; clareza sobre quem está observando; o que acontecerá com gravações 

audiovisuais; confidencialidade entre os envolvidos; familiarização com os simuladores e 

ambientes, entre outros (NESTEL et al., 2018). 

 

3.1.1.4 Cenários simulados 

 

O cenário pode ser definido como o relato de uma situação clínica que possibilita o 

treinamento de habilidades para o desenvolvimento de objetivos específicos de aprendizagem, 

onde há a interação dos aprendizes com a ferramenta didática, e difere do caso clínico que 

possui apenas uma abordagem teórica de um conteúdo. No cenário, as informações e eventos 

devem ocorrer de modo sequencial, conforme as decisões tomadas pelos participantes durante 

a condução do caso e, sobretudo, devem desencadear oportunidades de aprendizagem, que 

envolvam o raciocínio clínico, a tomada de decisão e solução de problemas. Anteriormente à 

execução do cenário, é fundamental o treino de algumas habilidades técnicas para a resolução 

de cenários complexos (SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDÃO, 2017). 

Dependendo da plataforma do manequim de simulação, os cenários podem ser 

programados nos simuladores de alta fidelidade, onde vários graus de pré-programação estão 

disponíveis. Alguns facilitadores gostam de pré-programar o computador do manequim para 

executar um certo cenário, independentemente das ações dos participantes, isto tem a 

vantagem de permitir que o facilitador se concentre no comportamento dos participantes e não 
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seja distraído pelo computador. Também é possível programar cada estágio específico, onde 

no início, o computador exibirá os parâmetros iniciais, mas não progredirá para a próxima 

etapa até ser avançado pelo facilitador, possibilitando que este controle a velocidade em que o 

cenário é executado e responda às ações dos participantes (GRANT; CHENG, 2016).  

Outro nível de programação é começar com parâmetros iniciais, mas não realizar 

programação adicional, isso permite que os facilitadores alterem os parâmetros do 

computador de acordo com as ações do participante. Geralmente esta é a abordagem mais 

realista, especialmente em cenários de pacientes mais complexos, porém a desvantagem dessa 

abordagem é o desafio de gerenciar o computador, além de tentar observar e analisar as ações 

dos participantes (GRANT; CHENG. 2016).  

Para auxiliar o facilitador na programação do software e operacionalização do 

sistema do simulador durante a atividade, o centro de simulação deve disponibilizar um 

profissional capacitado, que poderá ser um técnico, que juntamente com o enfermeiro do 

centro, viabilizará o espaço e recursos necessários para a execução do cenário, garantindo que 

a simulação ocorra de uma maneira mais eficaz e se torne mais próxima do real 

(SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDÃO, 2017). 

A simulação clínica eficaz exige que os participantes suspendam a descrença e 

interajam com o simulador de paciente humano e o ambiente de simulação como se fossem 

reais. Para isso, um centro de simulação necessita fornecer imagens, sons e outras sensações 

associadas a um ambiente clínico real, usando adereços para ajudar a recriar características do 

mundo real. A criação de um cenário de simulação pode ser comparada a uma boa produção 

teatral; a sala, os manequins, os atores, o equipamento, técnicas como a moulage, e os 

adereços visam apoiar a ilusão da realidade e permitir que o participante fique totalmente 

imerso na experiência (RILEY, 2016).  

Os equipamentos e itens utilizados para a fidelidade do cenário devem incluir: um 

registro eletrônico de saúde com o histórico de saúde do paciente, exames de laboratório, 

prescrições médicas, informações pertinentes de outros profissionais de saúde, sistema de 

distribuição de medicamentos; e equipamentos usados rotineiramente em um ambiente 

clínico. A moulage é outro componente chave incluído na descrição do ambiente físico, pois 

aumenta o realismo ou a fidelidade do cenário por usar itens do tipo sensorial simulando 

componentes fisiológicos, como sangue, odores, feridas, fezes e urina. Um exemplo seria 

adicionar uma substância vermelha simulando sangue em uma almofada sob um paciente 
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diagnosticado com sangramento gastrointestinal (MORAN; WUNDERLICH; RUBBELK, 

2018).  

Um checklist contendo todos os itens da simulação auxilia os facilitadores e os 

programadores a garantir que a simulação ocorra da melhor maneira possível e de acordo com 

o programado. O último passo na fase de desenvolvimento de uma simulação é solicitar a um 

profissional e, se possível, aos facilitadores designados para testar e revisar a simulação antes 

de ser implementada efetivamente. Este procedimento determina quais elementos precisam 

ser revisados, adicionados ou excluídos (MORAN; WUNDERLICH; RUBBELK, 2018). 

Durante a execução do cenário clínico, é importante indicar claramente o início aos 

participantes, assim como o final.  Conversas e interrupções devem ser mínimas, a não ser que 

programadas ou com a intenção de facilitar o desempenho dos participantes por meio do 

fornecimento de dicas, que são definidas como respostas às ações que oferecem um tipo de 

instrução suficiente para os participantes progredirem através de uma atividade de simulação, 

mas que não interfira nos seus processos de pensamento. A fonte dessas dicas pode incluir 

equipamentos de monitoramento, como por exemplo, alterações no eletrocardiograma; ou nas 

anotações do prontuário, ou um comentário do paciente ou familiar (NESTEL et al., 2018). 

 

3.1.1.5 Debriefing 

 

O debriefing está associado a um melhor aproveitamento da simulação com a 

retenção de conhecimentos, habilidades e comportamentos clínicos, do que quando 

comparado a nenhuma intervenção ou outras formas de instrução. Conceitualmente, o 

debriefing fornece aos participantes uma oportunidade importante de refletir sobre vários 

aspectos da simulação, a partir de eventos concretos relacionados ao que aconteceu e a lógica 

por suas ações ou falta delas (NESTEL et al., 2018).  

Já o feedback faz parte do debriefing, e se refere às informações específicas 

fornecidas ao participante sobre seu desempenho em comparação com um padrão definido. O 

processo de reflexão sobre a ação, que o debriefing proporciona, representa uma vantagem 

sobre aprender diretamente com a prática clínica, onde o tempo dedicado à discussão e 

reflexão é frequentemente limitado (NESTEL et al., 2018). 

No final da execução do cenário clínico, o facilitador deve ter em mente o que ele 

deseja discutir, baseando-se nos objetivos de aprendizagem e no desempenho dos 

participantes, o que inclui conhecimentos prévios, habilidades técnicas, comportamentos e 
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atitudes. Se for uma equipe multiprofissional participando da simulação, será importante 

discutir os aspectos que envolvam o trabalho em equipe e a comunicação. É importante que o 

facilitador tenha explicado anteriormente as regras do debriefing aos participantes, os pontos 

comuns são: não discutir sobre o cenário antes de começar o debriefing, ser respeitoso e não 

ofender os participantes, estimular a participação de todos e honrar a confidencialidade 

(ORIOT; ALINIER, 2018). 

O processo do debrifieng é estruturado em várias fases de conversa e discussão entre 

os participantes e o facilitador. Existem diversas formas de realizar o debriefing descritas na 

literatura, mas a estrutura mais aplicada consiste em três fases principais: a fase de reações 

(onde o participante compartilha suas emoções e reações iniciais à experiência simulada); a 

fase de análise (onde os participantes desenvolvem discussões e reflexões sobre a 

performance e as lacunas no desempenho); e a fase do resumo (onde os principais pontos de 

aprendizagem são destacados para serem incorporados na prática clínica futura) (NESTEL et 

al., 2018).  

Manter uma abordagem estruturada em um debriefing pode ser um desafio, pois 

perguntas mal formuladas podem levar os participantes a discussões demoradas, repetitivas ou 

irrelevantes, ou até serem interpretadas como muito críticas ou ofensivas. Existem algumas 

técnicas adotadas pelos facilitadores, algumas mais recomendadas que outras. A técnica de 

julgamento tem sido usada há anos, onde o instrutor tem um papel autoritário e utiliza o 

criticismo por achar que os trainees devem enfrentar as consequências de suas ações, esta 

técnica não é recomendada por contradizer qualquer processo positivo de aprendizagem e 

violar os princípios de segurança psicológica (ORIOT; ALINIER, 2018). 

Do lado oposto, a técnica de debriefing sem julgamento procura ser sútil e não 

criticar os participantes para não os inibir. Esta é amplamente utilizada, no entanto, mesmo 

que essa técnica seja mais respeitosa com os participantes, não é relevante o suficiente, pois 

não aborda as falhas no desempenho dos participantes e nem as suas razões (ORIOT; 

ALINIER, 2018).  

Já o bom julgamento é uma técnica relativamente recente que tenta preencher a 

lacuna das duas técnicas anteriores, baseando-se em uma comunicação não violenta e 

incentivando os participantes a permanecerem engajados positivamente. A regra para 

desempenhar esta técnica é entender as razões das ações dos participantes no cenário e 

promover a reflexão de todos, para isso o facilitador deve identificar as falhas no desempenho 
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e investigar suas causas, fornecer um feedback aos participantes e incentivar uma discussão 

construtiva através do ensino (ORIOT; ALINIER, 2018). 

Os eventos de simulação oferecem oportunidades de treinamento para a prática, 

enquanto o debriefing fornece um fórum para discussão e aprendizado. Idealmente, a reflexão 

e a discussão mútuas durante o debriefing levam a um aprendizado significativo que afeta 

positivamente as mudanças no desempenho no ambiente clínico. Para garantir que essa 

transferência ocorra, os programas de simulação devem garantir que os educadores de 

simulação tenham o conhecimento e as habilidades necessárias para efetivamente realizar o 

processo do debriefing, e o uso de um instrumento padronizado, como um checklist, facilita 

esta abordagem (ORIOT; ALINIER, 2018). 

 

3.1.1.6 Avaliação 

 

A avaliação garante que as simulações sejam submetidas a um processo de qualidade 

consistente e contínuo de melhorias, e os seus métodos devem ser projetados durante a fase de 

desenvolvimento da simulação. Estes devem medir a aquisição de conhecimento dos 

participantes, a obtenção de resultados de aprendizagem, e os componentes da simulação que 

envolvem os facilitadores e o ambiente de simulação (INACSL STANDARDS COMMITEE, 

2016a, 2016g). 

A avaliação do desempenho do participante varia entre formativa, somativa ou 

ambas, e deve sempre seguir um método padronizado, válido e confiável, no qual todos os 

participantes são avaliados usando os mesmos métodos e devem ser informados sobre as 

expectativas. A avaliação formativa é geralmente realizada simultaneamente com a instrução 

e envolve feedback sobre o desempenho do estudante. Já na avaliação somativa, o 

desempenho do estudante é julgado em relação a um conjunto padrão como parte do 

programa de aprendizagem. Os avaliadores devem ser treinados e imparciais, e o 

fornecimento de uma lista de verificação bem desenvolvida pode evitar viés entre eles 

(RILEY, 2016). 

A avaliação da simulação também é de suma importância, e pode ser realizada logo 

após o debriefing, ou posteriormente em outro momento. Recomenda-se o uso de ferramentas 

de avaliação padronizadas nas melhores práticas desenvolvidas para este fim, estas devem 

abranger a performance dos facilitadores, os métodos, os recursos, a fidelidade e os ambientes 
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utilizados na simulação. O importante é que seja garantido um processo de qualidade 

consistente e contínuo de melhorias (MORAN; WUNDERLICH; RUBBELK, 2018). 

 

3.1.2 Segurança do paciente 

 

A questão da segurança do paciente em instituições de saúde de todo mundo é 

sabidamente relevante e uma das principais prioridades na assistência de saúde, mas esta 

consciência da importância do assunto é recente. Após a publicação do livro To err is human 

pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos (2000), é que estas questões foram mais 

enfaticamente levantadas e discutidas. Hoje, sabe-se que os eventos adversos causam custos 

elevados ao sistema de saúde, além de causar a perda de confiança da sociedade. Garantir uma 

assistência livre de danos é uma tarefa complexa, que envolve muitos atores (profissionais, 

sociedade e governo), e uma mudança de cultura com melhora dos processos. E a simulação é 

uma importante ferramenta de apoio para este fim (SCALABRINI NETO; FONSECA; 

BRANDÃO, 2017).  

O papel da simulação para melhorar a segurança do paciente consiste na redução de 

riscos e iniciativas de qualidade, e possui um grande potencial para demonstrar o retorno do 

investimento em simulação e para melhorar os resultados dos pacientes. Um número crescente 

de treinamentos baseados em simulação está vinculando as melhorias em conhecimentos, 

habilidades e trabalho em equipe, advindas dos programas de simulação, aos resultados dos 

pacientes. Cada vez mais, a simulação está sendo usada nas organizações para identificar e 

atenuar os riscos de segurança do paciente, pois pode facilitar a descoberta de condições que 

produzem erros antes que estas afetem os pacientes, e permite uma compreensão mais 

profunda das condições que já afetaram os pacientes (GRANT; CHENG. 2016). 

A simulação pode ser usada para ensinar uma variedade de habilidades de segurança 

para estudantes e profissionais de saúde. Organizações como a Joint Commission, o Institute 

of Medicine e a OMS se concentraram no desenvolvimento de habilidades de segurança para 

as profissões da saúde. Os problemas da falta de desenvolvimento de habilidades de 

comunicação estão no centro da segurança do paciente, e o treinamento em simulação oferece 

uma oportunidade para praticar a linguagem da comunicação eficaz em um ambiente de saúde 

realista. Além disso, devido à sua capacidade de reproduzir um processo ou cenário 

repetidamente, a simulação pode ser usada para identificar e evitar erros de comunicação 

comuns nas profissões e nas equipes multidisciplinares (RILEY, 2016).  
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Utilizada extensivamente em organizações de alto risco, a simulação foi aplicada 

à  assistência médica, a fim de abordar questões de desenvolvimento do trabalho em equipe, 

avaliação de competências e avaliação de novos processos e tecnologias. Enfim, a simulação 

pode ser usada para promover uma cultura de segurança do paciente através de um ambiente 

seguro no qual estudantes e profissionais de todos os tipos podem praticar e expandir suas 

habilidades sem expor os pacientes a riscos, e podem praticar o trabalho em equipe com a 

finalidade de evitar erros (RILEY, 2016). 

 

3.1.3 Normas de Prática Recomendada INACSL: Simulação
SM

 

 

A International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning 

(INACSL) é uma associação dedicada ao avanço da ciência da simulação em cuidados de 

saúde, através do desenvolvimento e disseminação de padrões de práticas baseados em 

evidência para a simulação clínica e promoção das pesquisas em simulação. Em 2010, a 

organização começou a trabalhar nas Normas de Prática Recomendada INACSL: 

Simulação
SM

, que são padrões internacionais baseados em evidência para as melhores práticas 

em simulação. Estas normas orientam o processo de desenvolvimento das simulações no 

contexto da formação de enfermeiros, e fornecem uma estrutura para o seu desenvolvimento, 

identificando e compartilhando as melhores práticas no projeto, na conduta e na avaliação de 

atividades de simulação (INACSL, 2013; SITTNER, 2016; SITTNER et al., 2015). 

As Normas de Prática Recomendada INACSL: Simulação
SM

 desenvolvidas pela 

INACSL incluem a fundamentação ou justificação para o desenvolvimento de uma norma; o 

resultado pretendido ao aderir a uma norma; os critérios ou parâmetros necessários para 

atender aos resultados da norma; e as diretrizes, que são procedimentos ou princípios não 

obrigatórios, mas que fornecem uma estrutura para o desenvolvimento de políticas e 

procedimentos e para auxiliar no cumprimento das normas (INACSL, 2013). 

O primeiro grupo de normas foi publicado em 2011, as 7 Normas de Prática 

Recomendada INACSL: Simulação
SM

, respectivamente, I-Terminologia, II-Integridade 

Profissional do Participante(s), III-Objetivos do participante, IV-Facilitação, V-Facilitador, 

VI-O processo do Debriefing, VII-Avaliação do Participante (SITTNER, 2016; SITTNER et 

al., 2015).  

Hoje, estas normas são consideradas documentos vivos de simulação em saúde e 

estão em constante atualização. Em 2013, a segunda edição foi publicada. Ao longo do tempo, 
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algumas normas foram renomeadas e não são mais numeradas como as primeiras. Estes 

documentos foram novamente revisados em 2015 e a terceira edição publicada em 2016, além 

da criação de novas normas: o Design da Simulação e a Educação Interprofissional 

aprimorada na Simulação, sendo a última publicada em 2017: Operações (INACSL, 2018; 

SITTNER, 2016). 

Abaixo, encontra-se a descrição das normas vigentes atualmente: 

 Glossário da Simulação – definição dos termos mais recorrentes na simulação. A 

terminologia padronizada fornece orientação e comunicação claras e reflete valores 

compartilhados em experiências de simulação, pesquisa e publicações contribuindo para o 

avanço da ciência da simulação. Esta norma, anteriormente chamada I-Terminologia, foi 

renomeada em 2016 em Glossário da Simulação, onde novos termos foram acrescentados 

(INACSL STANDARDS COMMITEE, 2016a; MEAKIM et al., 2013).  

 Integridade Profissional – O respeito mútuo e profissionalismo aprimoram o ambiente de 

aprendizado de simulação, e a falta destes pode impactar negativamente na disposição dos 

participantes em participar plenamente da simulação. Portanto se faz necessário que os 

participantes mantenham a integridade profissional relacionada à simulação, garantindo 

que as informações relacionadas à antes, durante e depois da simulação permaneçam 

confidenciais. O compartilhamento de conteúdo pode alterar futuras experiências de 

aprendizado e diminuir a segurança psicológica do ambiente de simulação. Esta norma, 

que anteriormente recebia o nome de II-Integridade Profissional do Participante(s), foi 

revisada e renomeada em 2016 (GLOE et al., 2013; INACSL STANDARDS 

COMMITEE, 2016c). 

 Resultados e Objetivos - Os objetivos do participante são as ferramentas orientadoras para 

a simulação, devem ser claramente descritos e estarem disponíveis antes da experiência. 

Os objetivos são essenciais para determinar se os resultados da experiência de 

aprendizado baseada em simulação foram alcançados. A identificação de cenários 

apropriados, métodos da norma Integridade Profissional e facilitação são cruciais para 

atender aos objetivos dos participantes. Esta norma, antes como o nome de III-Objetivos 

do participante, foi revisada e renomeada em 2016. (INACSL STANDARDS 

COMMITEE, 2016d; LIOCE et al., 2013). 

 Facilitação - A facilitação incorpora as necessidades e níveis de experiência dos 

participantes no planejamento e implementação da simulação, ajudando-os a alcançarem 
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os objetivos de aprendizagem. A facilitação deve ser teoricamente baseada nas melhores 

práticas e apropriada ao nível de aprendizado e experiência do participante, tendo em 

mente que os participantes trazem diferenças culturais e individuais que afetam seus 

conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos. Para atingir os resultados 

esperados, os facilitadores podem utilizar o feedback ou debriefing. Para gerenciar a 

complexidade de todos os aspectos da simulação é necessário um facilitador proficiente 

com educação de simulação específica fornecida por cursos formais, educação continuada 

e trabalho direcionado por um mentor experiente. O facilitador é fundamental para o 

aprendizado dos participantes, pois ele orienta os participantes a entender e alcançar os 

objetivos, identificando as ações positivas dos participantes, as ações que poderiam ter 

sido alteradas para promover melhores resultados para os pacientes ou a falta de ações. 

Também auxilia a explorar o caso e os processos de pensamento dos participantes usados 

na tomada de decisões. Além disso, o facilitador envolve os participantes na busca de 

soluções práticas baseadas em evidências para promover o desenvolvimento de 

habilidades, julgamento clínico e raciocínio Esta norma foi revisada em 2016, sendo as 

antigas normas IV-Facilitação e V-Facilitador também incorporadas a esta (BOESE et al., 

2013, FRANKLIN et al., 2013; INACSL STANDARDS COMMITEE, 2016e).  

 Debriefing - Todas as experiências de aprendizagem baseadas em simulação devem 

incluir uma sessão de debriefing planejada para promover o pensamento reflexivo. A 

reflexão é a consideração consciente do significado e implicação de uma ação, que inclui a 

assimilação de conhecimentos, habilidades e atitudes com conhecimentos pré-existentes, a 

qual pode conduzir a novas interpretações por parte do participante. O pensamento 

reflexivo não acontece automaticamente e pode ser ensinado, para isso requer tempo, 

envolvimento ativo em uma experiência realista e orientação por um facilitador. As 

habilidades do facilitador são importantes para garantir a melhor aprendizagem possível, 

pois aprender sem orientação pode levar o estudante a transferir negativamente um erro 

para a sua prática sem perceber, repetir erros ou focar apenas no negativo. Pesquisas 

fornecem evidência de que o processo de debriefing é o componente mais importante de 

um aprendizado baseado em simulação. Esta norma, antes chamada de VI-O Processo do 

Debriefing, foi revisada e renomeada em 2016 (DECKER et al., 2013; INACSL 

STANDARDS COMMITEE, 2016f). 

 Avaliação do Participante – Em uma experiência baseada em simulação, tanto a avaliação 

formativa como a somativa podem ser usadas. A avaliação formativa promove o 
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desenvolvimento pessoal e profissional e ajuda no progresso dos participantes rumo à 

consecução dos objetivos. A avaliação somativa concentra-se na medição dos resultados 

ou realização dos objetivos. O uso da simulação favorece a avaliação de comportamentos 

demonstrados nos domínios da aprendizagem: cognitivo, afetivo e psicomotor. Esta 

norma, antes conhecida como VII-Avaliação do Participante, foi revisada e renomeada em 

2016 (INACSL STANDARDS COMMITEE, 2016g; SANDO et al., 2013). 

 Design da Simulação - Todas as experiências baseadas em simulação requerem um 

propósito e um planejamento sistemático, porém flexível e cíclico. Para atingir os 

resultados esperados, o projeto e o desenvolvimento de simulações devem considerar 

critérios que facilitem a eficácia das atividades de simulação, e que promovam estrutura, 

processos e resultados essenciais que sejam consistentes com os objetivos programáticos e 

com a missão institucional. Um projeto de simulação padronizado fornece uma estrutura 

para desenvolver experiências baseadas em simulação eficazes ao incorporar as práticas 

de aprendizagem de adultos, educação, instrução de design, padrões clínicos de 

assistência, avaliação e os diferentes métodos de simulação (INACSL STANDARDS 

COMMITTEE, 2016b).  

 Educação Interprofissional aprimorada na Simulação – permite que diferentes 

profissionais de saúde se envolvam em uma experiência baseada em simulação, 

trabalhando em equipe colaborativa para alcançar os objetivos e resultados, fornecendo 

uma abordagem colaborativa para o desenvolvimento e domínio das competências da 

prática interprofissional. As experiências baseadas em simulação são reconhecidas como 

uma forma eficaz de promover o trabalho em equipe interprofissional, refletindo em 

cuidados de saúde seguros e de qualidade, pela consequente melhora da capacidade da 

equipe para cooperar, se comunicar e compartilhar habilidades e conhecimento de forma 

adequada (INACSL STANDARDS COMMITTEE, 2016h).  

 Operações – As operações de simulação abrangem a infraestrutura, as pessoas e os 

processos necessários formando um sistema para a implementação de um programa de 

educação baseado em simulação eficaz. Para isto, deve-se criar um plano estratégico 

através de um processo formal que coordene os recursos do programa de simulação para 

atingir os seus objetivos, fornecendo pessoal com experiência adequada para apoiar e 

sustentar o programa; disponibilizando um sistema para gerenciar espaço, equipamentos e 

recursos pessoais; gerenciando os recursos financeiros; e criando políticas e 
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procedimentos para apoiar e sustentar o programa de simulação (THE INACSL 

STANDARDS COMITEE, 2017).  

 

3.2 WORKFLOW 

 

O workflow pode ser definido como o fluxo de trabalho através do tempo e do 

espaço, ou seja, os procedimentos de um sistema de trabalho. Em outras palavras, o workflow 

organiza as atividades de trabalho cronologicamente, fornecendo ferramentas e informações 

aos diferentes membros da equipe, permitindo que os mesmos tenham uma visão geral do 

processo de trabalho e das tarefas e serem cumpridas. O workflow de uma organização é 

composto pelo conjunto de processos que precisam ser realizados, as pessoas, os recursos 

disponíveis como a tecnologia e os materiais, a infraestrutura organizacional como as normas 

e rotinas, e também o ambiente externo (FINNELL; DIXON, 2016).  

As organizações também adaptam os seus workflows para se adequarem ao ambiente 

em evolução, pois às vezes há mudanças das normas, do ambiente ou do paciente. Outras 

vezes, a forma como os profissionais conceituam a rotina e a forma como ocorre na prática 

difere por várias razões, como por exemplo, os profissionais não estão cientes do papel uns 

dos outros ou porque é difícil descrever completamente a rotina. O processo de trabalho em 

um ambiente de saúde pode ser bastante complexo, se comparado com outros setores. 

Portanto, se faz necessário que o workflow demonstre precisamente as funções e os 

componentes essenciais do trabalho desenvolvido, a fim de torná-lo mais compreensível 

(FINNELL; DIXON, 2016). 

O mapeamento do workflow é uma representação visual do processo, a 

documentação das etapas e ações que ocorrem na conclusão de uma tarefa específica. Criar 

um mapa de fluxo de trabalho permite identificar o que está acontecendo, pensar em 

oportunidades de melhoria ou mudança e projetar processos novos e mais eficazes (KNOX; 

BRANCH, 2015). 

Foi demonstrado que o design consciente do workflow melhora a eficiência dos 

processos de trabalho existentes. Ao projetá-los, enfatiza-se a importância de definir 

claramente papéis e responsabilidades, de preferência com contribuições multidisciplinares. A 

criação de um workflow é de importância crítica para todas as funções de uma organização de 

saúde, porque os efeitos das decisões tomadas por um profissional podem ter efeitos em 

outras, e um fluxo de trabalho otimizado para um determinado profissional desempenhar uma 
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função pode ser oneroso ou parecer irracional para outro, como por exemplo, entre médicos e 

enfermeiros. Como cada profissional lida com processos de trabalho bastante complexos e 

específicos da sua função, muitas vezes é difícil para um especialista entender e visualizar 

como as suas propostas afetarão outras funções, mesmo com as melhores intenções (CAIN; 

HAQUE, 2008). 

Para a Enfermagem, a importância de se determinar o seu fluxo de trabalho se deve a 

vários fatores, incluindo a introdução de novas tecnologias e metodologias de tratamento 

clínico, o desafio de coordenar o atendimento a pacientes, a participação de um crescente 

número de profissionais na equipe e novas definições em suas funções, exigências de custo e 

eficiência para melhorar o fluxo de trabalho, iniciativas para garantir a segurança do paciente, 

implementação de mudanças para tornar a equipe de atendimento mais focada no paciente, 

entre outras. O design do workflow deve incluir o envolvimento dos enfermeiros para o 

aprimoramento de seus espaços e tecnologias de trabalho (CAIN; HAQUE, 2008).  

Na área da saúde, o workflow pode ser utilizado para construir e implementar 

sistemas de informação em saúde (SIS) nas instituições, como por exemplo, prontuários 

eletrônicos, prescrição médica eletrônica, sistemas de apoio à tomada de decisão, sistemas de 

administração de medicamentos com código de barras, sistemas de comunicação e passagem 

de plantão, sistemas de coordenação da assistência, entre outros (FINNELL; DIXON, 2016; 

GRANDO et al., 2018; SAN JOSE, 2017).  

Os SIS são desenvolvidos para garantir uma assistência de qualidade e para auxiliar 

na continuidade do atendimento ao paciente. Porém incompatibilidades entre tecnologia e 

fluxo de trabalho podem causar desafios significativos e dificuldade na implementação e uso 

em longo prazo, pois quando os SIS são projetados sem considerar o fluxo de trabalho, as 

tarefas e as preferências dos usuários, diminuem consideravelmente a satisfação, aceitação, 

desempenho, eficiência e qualidade do trabalho dos usuários, podendo até gerar 

consequências mais sérias, como erros cometidos pelos profissionais de saúde (CHOI; KIM, 

2012; FINNELL; DIXON, 2016).  

Em particular, para os sistemas de registro eletrônico em saúde, muitos autores 

enfatizam a importância do uso do workflow para a implementação destes nas instituições, 

pois esses sistemas vêm sendo cada vez mais utilizados por permitirem a automatização da 

coleta de dados de saúde, transformando montes de papel em dados clínicos válidos, 

organizados e de fácil acesso, facilitando sua análise, além de otimizar o tempo em tarefas 
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administrativas, economizando-se mais tempo para ser utilizado com o paciente (FINNELL; 

DIXON, 2016; GRANDO et al., 2018; SAN JOSE, 2017).  

Um estudo apresentado por Choi e Kim (2012), mostrou o sucesso da implementação 

de um sistema de registro eletrônico de Enfermagem, em um hospital, orientado pelos fluxos 

de trabalho das enfermeiras deste hospital. Isto indica que as necessidades e preferências dos 

usuários podem ser incorporadas ao sistema quando a implementação segue as etapas do 

workflow, eventualmente aumentando a satisfação do usuário e utilidade do sistema, pois a 

análise do workflow permite a identificação de dados e informações que os usuários finais 

coletam para alcançar seus objetivos e as tarefas que estes realizam no mundo real. 

E os princípios do uso do workflow também podem ser aplicados na simulação 

clínica, proporcionando uma constante melhoria do seu processo, pois estes favorecerem o 

uso de práticas cientificamente sustentadas, minimizando assim a variabilidade das 

informações e condutas, facilitam a incorporação de novas tecnologias, o uso mais racional 

dos recursos, além de viabilizar o desenvolvimento de indicadores de processo e de 

resultados, a disseminação de conhecimento e a comunicação profissional.  

O desenvolvimento da simulação pode ser complexo por conter diversos 

componentes e envolver vários profissionais com diferentes experiências e níveis de 

conhecimento. Logo, diretrizes, políticas e procedimentos padronizados podem ajudar a 

fornecer um ambiente ideal para trabalhar e aprender, apoiando a integração da simulação no 

currículo de maneira consistente e assegurando a proteção dos equipamentos. O 

desenvolvimento de workflows permite projetar e seguir um processo passo a passo, 

auxiliando a equipe e o corpo docente a se sentirem mais confortáveis com o gerenciamento 

dos recursos e equipamentos, e deste modo garantindo o sucesso da simulação. 

E assim como atualmente as inovações tecnológicas permitem o cuidado à beira do 

leito pelo acesso de dispositivos portáteis, um workflow fundamentado nas melhores práticas 

simuladas, disponibilizado em formato eletrônico para acesso via web por dispositivos 

eletrônicos, também torna viável o planejamento, pelo professor, de um cenário de simulação 

sem restrição de tempo e lugar, permitindo que o mesmo seja executado no ambiente da 

simulação.  
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3.2.1 Workflow para a simulação clínica: objeto do estudo 

 

O workflow, primeiramente denominado mProtocolo de simulação da aprendizagem 

em Enfermagem de Terapia Intensiva e Emergência, foi desenvolvido em 2018 pelo grupo de 

pesquisa LAPETEC/ GIATE para ser uma ferramenta informatizada para orientar o docente a 

elaborar e conduzir uma simulação clínica nas disciplinas de Terapia Intensiva e Emergência, 

de forma prática, fácil e efetiva. Este workflow teve por intenção organizar e padronizar as 

estratégias de simulação, e foi baseado nas 7 Normas de Prática Recomendada INACSL: 

Simulação
SM

 de 2013, referidas como Padrão: I-Terminologia, II-Integridade Profissional do 

Participante(s), III-Objetivos do participante, IV-Facilitação, V-Facilitador, VI-O processo do 

Debriefing, VII- Avaliação do Participante. 

O workflow eletrônico de simulação foi criado a partir de uma plataforma móvel 

aberta denominada mApp® Plataforma Móvel Aberta para desenvolvimento de Sistemas m-

SAÚDE na inovação do Cuidado Humano (UFSC, 2019), desenvolvida desde 2013 pelo 

LAPETEC/GIATE. Esta plataforma visa à criação de sistemas m-Saúde/m-Aprendizagem 

para a Enfermagem, com estrutura desenvolvida na linguagem tecnológica denominada 

Nested Context Language (NCL), que é declarativa para autorização de documentos 

hipermídia. Assim, a plataforma permite que o professor construa diversas estruturas de 

aprendizagem de acordo com seus objetivos e de seus estudantes sem a necessidade de 

conhecimento de programação. 

A plataforma mApp® faz parte de um dos macroprojetos com financiamento 

específico do LAPETEC/GIATE. Este grupo de pesquisa está vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, e desenvolve 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; e tem sua estrutura organizada a partir de 

macroprojetos que integram professores, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-

graduação, e profissionais da prática (UFSC, 2019).  

Ainda, o LAPETEC/GIATE é um grupo reconhecido e certificado pela instituição e 

cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que 

produz tecnologias para o ensino e cuidado em saúde desde sistemas de informação até 

aplicativos de cuidado a partir das concepções da tecnologia persuasiva. Esta última, segundo 

SILVA & BATTAIOLA (2014), se define como qualquer sistema computacional interativo 

projetado para alterar atitudes ou comportamentos das pessoas, ou seja, é a área que estuda as 

relações entre a tecnologia computacional e a persuasão.  
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A partir da plataforma, o workflow de simulação também foi estruturado em uma 

página eletrônica em HTML (Hypertext Markup Language), para poder ser acessado tanto por 

dispositivos móveis quanto por computador. Nele, as etapas da simulação, baseadas nas 7 

Normas de Prática Recomendada INACSL: Simulação
SM

, eram visualizadas em diferentes 

telas e disponibilizadas passo a passo conforme o usuário avançava no processo a partir da 

leitura dos conceitos e instruções fornecidas, e do preenchimento das informações relativas à 

construção da simulação nos campos disponíveis para isso. Assim, o docente poderia elaborar 

e conduzir um cenário de simulação de Terapia Intensiva ou Emergência de maneira 

organizada e padronizada. 

Inicialmente, para acessar este workflow, o usuário deveria inserir informações de 

identificação como: área da simulação, tipo de simulação, semestre, data, facilitador, 

professor/tutor e monitor. Após este procedimento, o docente teria acesso ao passo a passo da 

definição e construção da simulação, dividido em dois momentos: o Planejamento e a 

Simulação em si. 

O Planejamento trata das informações relativas ao design da simulação, guiando o 

professor no estabelecimento dos objetivos da aprendizagem (Padrão III); na construção do 

cenário e dos aspectos relevantes, como as informações que serão abordadas no pré-briefing 

(Padrão I e II); na escolha do tipo de avaliação a ser utilizada (formativa ou somativa); e na 

definição das estratégias de raciocínio e julgamento clínico apresentadas pelo participante 

(Padrão I e II). 
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Figura 1 – Tela do workflow mProtocolo de simulação da aprendizagem em Enfermagem de 

Terapia Intensiva e Emergência  

 
Fonte: Print screen do mProtocolo de simulação da aprendizagem em Enfermagem de Terapia Intensiva e 

Emergência (2020) 
 

No segundo momento, a Simulação, que trata da condução da atividade de 

simulação, fornece conceitos (Padrão I) e orientações para auxiliar os docentes: na divisão dos 

grupos, determinando quem irá participar do cenário e quem irá observar; na proteção do 

conteúdo da simulação, garantindo a integridade dos participantes através da 

confidencialidade e exigindo dos mesmos um comportamento ético e profissional cenário 

(Padrão II); no fornecimento de um feedback construtivo e dicas durante o cenário (Padrão IV 

e V); no direcionamento dos objetivos de aprendizagem de acordo com o nível de 

conhecimento do participante (Padrão III, IV e V); na definição do papel do facilitador 

(Padrão V); no processo de debriefing (Padrão VI); e na forma de avaliar o participante 

(Padrão VII). 

Após percorrer todo o processo do workflow, o resultado final (Figura 2) era 

apresentado em um relatório com o resumo de todas as etapas da simulação e as informações 

inseridas pelo docente, gerando um fluxo de trabalho único, personalizado e adaptado para a 

demanda específica de aprendizagem de determinadado grupo, porém padronizado seguindo 

as práticas baseadas em evidência.   
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Figura 2 – Tela do Relatório final do workflow de simulação 

 
Fonte: Print screen do mProtocolo de simulação da aprendizagem em Enfermagem de Terapia Intensiva e 

Emergência (2020) 

 

Abaixo, encontra-se uma figura com o resumo das etapas do workflow mProtocolo 

de simulação da aprendizagem em Enfermagem de Terapia Intensiva e Emergência: 

 

Figura 3 – Resumo das etapas de acesso ao workflow de simulação 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor do estudo (2020) 

 

Para poder ser implementado e disponibilizado para acesso on-line aos professores e 

se adequar ao propósito desta pesquisa, este primeiro workflow criado pelo 

LAPETEC/GIATE foi atualizado de acordo com as novas evidências publicadas e 

reestruturado durante este estudo. A nova versão, bem como suas etapas de desenvolvimento, 

será apresentada no decorrer deste estudo.   

 

 

 

PÁGINA INICIAL 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

PLANEJAMENTO (Padrão I, II e III) 

SIMULAÇÃO (Padrão I, II, III, IV, V, VI e VI) 

RELATÓRIO FINAL 
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3.3 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

 

Nas últimas décadas é evidente a expansão e uso dos recursos de informática por 

toda a população mundial em diversos contextos sociais e profissionais, e a área da saúde 

segue a mesma tendência. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são uma 

conexão de diversos computadores criando uma rede de informações global, que oferece 

suporte à estruturação e a organização dos dados e informações, possibilitando o 

armazenamento, processamento, acesso em tempo real e/ou remoto e compartilhamento dos 

mesmos (BARRA et al., 2017). 

As contribuições das TICs para a área da saúde são inúmeras, dentre estas podemos 

destacar a possiblidade de divulgação, disseminação e atualização do conhecimento tanto para 

os profissionais quanto para os estudantes e pacientes; apoio à tomada de decisão clínica dos 

profissionais com a elaboração de diagnósticos fidedignos e condutas terapêuticas 

qualificadas; a organização e armazenamento dos dados da assistência e prontuários 

eletrônicos, entre outras que colaboram com o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

profissões de saúde (BARRA et al., 2017). 

Na educação, as TICs são instrumentos que permitem o desenho de metodologia 

inovadora de ensino, que é um processo complexo que envolve a participação dos professores 

e da instituição de ensino, e vêm se tornando um dos pilares básicos do ensino universitário 

nas ciências da saúde. Portanto, professores e universidades precisam adaptar os processos de 

ensino e aprendizagem, implementando as ferramentas tecnológicas impostas pela sociedade 

de hoje, às quais os estudantes atuais estão acostumados (JUANES; RUISOTO, 2015). 

As simulações utilizam vários recursos tecnológicos que são controlados por 

sistemas de computador, como por exemplo, os monitores de sinais vitais, os equipamentos 

médicos, operação e programação dos manequins de média e alta fidelidade, os sistemas 

audiovisuais ou de debriefing, entre outros.  

Segundo as recomendações para a operação da simulação da International Nursing 

Association for Clinical Simulation and Learning (THE INACSL STANDARDS COMITEE, 

2017), todos os programas de educação baseados em simulação devem contar com 

profissionais treinados para configurar, operar e manter esses equipamentos, para atender às 

necessidades baseadas em simulação, o que deve incluir conhecimentos e competências com 

sistemas audiovisuais, redes de computadores e sistemas de informação. 
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Na informática, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

(2003), o Sistema é um conjunto integrado que consiste em um ou mais processos, hardware, 

software, recursos e pessoas, capaz de satisfazer uma necessidade ou objetivo definido; 

enquanto o Software é um conjunto completo ou apenas uma parte dos programas, 

procedimentos, regras e documentação associada de um sistema de processamento de 

informação, é uma criação intelectual que independe do meio no qual é armazenado.  

O software nunca executa sozinho, sempre como parte de um sistema maior, 

tipicamente formado por outro produto de software com o qual tem interfaces, hardware, 

operadores humanos e fluxo de trabalho. O usuário é o indivíduo que usa o produto de 

software para executar uma função específica, podem ser operadores, pessoas que recebem o 

resultado do software, ou desenvolvedores e mantenedores do software (ABNT, 2003). 

Uma tecnologia ainda mais recente, o aplicativo móvel, popularmente conhecido 

como app do inglês application, está se destacando no cenário mundial, por ser acessível e 

relativamente de baixo custo. O app é um conjunto de ferramentas desenhado para realizar 

tarefas e trabalhos específicos, e pode ser acessado por dispositivos eletrônicos como 

smartphones e tablets (BARRA et al., 2017). Os aplicativos móveis visam atender o acesso 

das pessoas à informação e ao conhecimento sem restrição de tempo e espaço, criando novas 

formas de comunicação (KEENGWE; BHARGAVA, 2014).  

A rápida disseminação destes aplicativos em todo mundo tem impulsionado a 

democratização da informação, com perspectivas de se tornarem o principal guia de consulta 

sobre o cuidado em saúde. E mesmo que ainda sem regulamentação em muitos países e sem 

validação de seus conteúdos, trazem uma nova maneira para os profissionais de saúde se 

comunicarem com a população (GRUNDY; WANG; BERO, 2016). As informações geradas 

por aplicativos móveis podem ser utilizadas para a compreensão dos fatores determinantes 

que promovem a saúde, e que levam à doença e a consequente redução dos riscos em saúde 

(BELISARIO et al., 2015). 

Este potencial dos aplicativos móveis como uma importante ferramenta de 

comunicação e acesso à população, diferentemente de outras mídias, permite uma maior 

interatividade com o usuário. Além desta possibilidade, os aplicativos móveis também estão 

sendo utilizados pelos profissionais de saúde para outras funções, como na busca de aprimorar 

o conhecimento, e também na gestão dos serviços de saúde. Os apps também são utilizados na 

área de educação em saúde pelos professores, como auxílio na formação de profissionais de 

saúde.  
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Na simulação, podem contribuir tanto para os estudantes quanto aos professores, 

através do acesso no próprio ambiente de simulação. Conforme Gambo et al. (2017), os apps 

podem ser usados em todas as fases da simulação para desenvolver cenários realistas, 

incorporando sons, imagens e dicas; para acesso às informações sobre medicamentos, 

patologias, protocolos terapêuticos; para preparo dos participantes antes da simulação 

disponibilizando material didático, para obter informações sobre o paciente e cenário durante 

o pré-briefing; para acesso a tradutores; para proporcionar a comunicação com atores; para 

avaliação da aprendizagem no debriefing, entre outros.  

 

3.3.1 Usabilidade 

 

O sucesso da implementação de um sistema de informação depende da sua utilização 

e adesão dos usuários, portanto se faz necessário sua avaliação, pois o nível de qualidade no 

ambiente do usuário pode ser diferente daquele no ambiente do desenvolvedor, por causa das 

diferenças entre necessidades e capacidades de diferentes usuários e diferenças entre os 

ambientes de hardware e de apoio. Avaliar o processo é um meio de melhorar a qualidade do 

produto em uso. Obter um produto que satisfaça as necessidades do usuário normalmente 

requer uma abordagem interativa para o desenvolvimento de software com feedback contínuo 

sob a perspectiva do usuário, o qual avalia somente aqueles atributos do software que são 

usados em sua tarefa (ABNT, 2003). 

A avaliação pode ser definida como o ato de mensurar ou explorar as propriedades 

dos sistemas de computador (CINTHO; MACHADO; MORO, 2016). A norma NBR ISO/ 

IEC 9126-1 define critérios de qualidade técnica, categorizando os atributos de qualidade de 

software em seis características, quando usado em condições especificadas: funcionalidade, 

confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade (ABNT, 2003).  

A Funcionalidade é a capacidade do produto de software de prover funções que 

atendam às necessidades explícitas e implícitas. A Confiabilidade é a capacidade do produto 

de software de manter um nível de desempenho especificado. A Usabilidade é a capacidade 

do software de ser compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário. A Eficiência é a 

capacidade do produto de software de apresentar desempenho apropriado, relativo à 

quantidade de recursos usados. Manutenibilidade é a capacidade do produto de software de 

ser modificado. E a Portabilidade é a capacidade do produto de software de ser transferido de 

um ambiente para outro (ABNT, 2003). 
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Realizar avaliação de um sistema é uma tarefa complexa, que envolve a definição de 

objetivos e abordagens a serem utilizados, depende da estrutura de gestão da instituição em 

que é utilizado, do que se quer observar e dos interesses envolvidos e engloba diferentes 

aspectos, tais como custo e melhoria da qualidade no atendimento, e métodos a serem 

aplicados, não existindo um específico, não há uma única maneira de realizar a avaliação e 

uma única estrutura lógica, genérica que assegure a escolha correta do método. Desta forma, 

muitos estudos focam avaliar a usabilidade, sendo necessário verificar antes e depois da 

implementação se o sistema é de fácil uso e de boa aceitação (CINTHO; MACHADO; 

MORO, 2016). 

Segundo as normas NBR ISO 9241-11 e NBR ISO/ IEC 25062, o objetivo de 

projetar e avaliar sistemas buscando usabilidade é o de proporcionar que usuários alcancem 

seus objetivos e satisfaçam suas necessidades em um contexto de uso em particular. As 

medidas de desempenho e satisfação do usuário avaliam o sistema de trabalho como um todo 

e, quando um produto é o foco de interesse, estas medidas fornecem informações sobre a 

usabilidade daquele produto (ABNT, 2011a, 2011b).   

A usabilidade se refere à medida na qual os usuários dos produtos são capazes de 

trabalhar de forma eficaz, eficiente e com satisfação. A eficácia é a exatidão e completude 

com as quais usuários alcançam objetivos específicos. A eficiência são os recursos gastos em 

relação à exatidão e completude com as quais usuários atingem objetivos. A satisfação é 

ausência do desconforto e atitudes positivas em relação ao uso de um produto (ABNT, 2011a, 

2011b). 

Um método bastante utilizado para analisar a usabilidade é a avaliação heurística, 

onde um número de avaliadores é requisitado a opinar sobre o design de interface e os 

problemas de usabilidade encontrados, com a finalidade de projetar uma boa interface e uma 

ótima experiência de uso.  Baseado nisto, Jakob Nielsen criou as 10 heurísticas de Nielsen 

para o design de interface (NIELSEN, 1994a; 1994b). São elas:  

1. Visibilidade do status do sistema: o sistema sempre deve manter os usuários 

informados sobre o que está acontecendo, por meio de feedback apropriado dentro de um 

prazo razoável. 

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real: o sistema deve falar o idioma do 

usuário, com palavras, frases e conceitos familiares a este, em vez de termos orientados ao 

sistema, fazendo as informações aparecerem em uma ordem natural e lógica. 
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3. Controle e liberdade do usuário: o sistema deve proporcionar um suporte para 

desfazer e refazer ações, pois os usuários geralmente escolhem as funções do sistema por 

engano e precisam de uma "saída de emergência" claramente marcada para deixar o estado 

indesejado sem ter que passar por um diálogo prolongado. 

4. Consistência e padrões: seguir convenções e padrões na plataforma para evitar que 

os usuários tenham dúvida se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma 

coisa.  

5. Prevenção de erros: ainda melhor do que boas mensagens de erro, é um design 

cuidadoso que evita a ocorrência de um problema. O sistema deve verificar e eliminar 

condições propensas a erros, apresentando aos usuários uma opção de confirmação antes que 

eles se comprometam com a ação. 

6. Reconhecimento em vez de memorização: deve-se minimizar a carga de memória 

do usuário, tornando objetos, ações e opções visíveis. O usuário não deve ter que se lembrar 

de informações de uma parte do diálogo para outra. As instruções de uso do sistema devem 

ser visíveis ou facilmente recuperáveis sempre que apropriado. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso: o sistema deve atender a usuários inexperientes e 

experientes, utilizando aceleradores que são invisíveis para o usuário iniciante, mas que 

geralmente otimizem a interação do usuário experiente, permitindo com isso, que os usuários 

adaptem ações frequentes. 

8. Design estético e minimalista: os diálogos não devem conter informações 

irrelevantes ou raramente necessárias. Cada unidade extra de informação em um diálogo 

concorre com as unidades relevantes de informação e diminui sua visibilidade relativa. 

9. Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros: as mensagens 

de erro devem ser expressas em linguagem simples, sem códigos, indicar com precisão o 

problema e sugerir construtivamente uma solução. 

10. Ajuda e documentação: o sistema deve fornecer ajuda e documentação para o 

usuário ser menos dependente do suporte. Essas informações devem ser fáceis de pesquisar, 

focadas na tarefa do usuário, listar etapas concretas a serem executadas e não serem muito 

grandes. 
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3.3.2 Manuscrito I: Aplicativos móveis que contribuem para a simulação clínica de alta 

fidelidade em Enfermagem: revisão integrativa 

 

A revisão integrativa da literatura aqui apresentada, composta de 6 etapas, permite 

uma análise do conhecimento já produzido sobre o tema geral da pesquisa principal através da 

busca de estudos nacionais e internacionais em bases de dados indexadas, além de apontar as 

lacunas existentes para estudos futuros. Para isto, buscou-se responder à seguinte questão de 

pesquisa: Quais são os aplicativos móveis disponíveis que contribuem para o design ou a 

facilitação da simulação clínica de alta fidelidade em Enfermagem? 

 

APLICATIVOS MÓVEIS QUE CONTRIBUEM PARA A SIMULAÇÃO CLÍNICA DE 

ALTA FIDELIDADE EM ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

MOBILE APPLICATIONS WHICH CONTRIBUTE TO THE HIGH FIDELITY 

CLINICAL SIMULATION IN NURSING: INTEGRATIVE REVIEW 

 

Cássia Mitsuko Saito
*
 

Grace Teresinha Marcon Dal Sasso
**

 

 

RESUMO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de estudos científicos publicados em bases de 

dados indexadas, com objetivo de identificar os aplicativos móveis disponíveis que 

contribuem para o design ou a facilitação da simulação clínica de alta fidelidade em 

Enfermagem. Foi realizada uma busca das publicações nas seguintes bases de dados: BDENF, 

CINAHL, LILACS, MEDLINE/PubMed, Scopus e Web of Science; e nas bibliotecas 

COCHRANE e SciELO, para responder à questão norteadora: quais são os aplicativos móveis 

disponíveis que contribuem para o design ou a facilitação da simulação clínica de alta 

fidelidade em Enfermagem? As buscas ocorreram em janeiro de 2020, utilizando os 

descritores: Nursing, Health, Mobile Applications e Simulation, e os respectivos termos na 

língua portuguesa. Identificou-se 320 estudos, que após aplicados os critérios de inclusão e 

exclusão pela leitura minuciosa dos títulos e resumos dos artigos, foram selecionados 04 

estudos que atendiam ao objetivo da pesquisa. A partir destes estudos, identificou-se 03 

aplicativos móveis disponíveis e 01 em fase de elaboração que contribuem para o design ou a 

facilitação da simulação clínica de alta fidelidade em Enfermagem. O número limitado de 

estudos encontrados nesta revisão (n=4) indica, tanto no Brasil quanto no mundo, a falta de 

aplicativos móveis baseados em evidência, de qualidade e de fácil acesso, que contribuam 
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diretamente para as necessidades dos provedores de simulação, guiando-os para desenvolver 

uma experiência efetiva de aprendizagem, permitindo assim futuras comparações e pesquisas 

sobre o tema.   

 

Palavras-chave: Enfermagem. Simulação. Aplicativos Móveis. 

 

ABSTRACT 

 

Literature integrative review of scientific studies published in indexed databases, which 

presents the objective of identifying the available mobile applications that contribute to the 

design or facilitation of high-fidelity clinical simulation in Nursing. A search of the 

publications was carried out on the following databases: BDENF, CINAHL, LILACS, 

MEDLINE / PubMed, Scopus and Web of Science; and on the COCHRANE and SciELO 

libraries, to answer the guiding question: which mobile applications are available to contribute 

to the design or facilitation of high-fidelity clinical simulation in Nursing? The search 

occurred in January 2020, using the descriptors: Nursing, Health, Mobile Applications and 

Simulation, and the respective terms in Portuguese. 320 studies were identified, and after 

applying the inclusion and exclusion criteria by carefully reading the titles and abstracts of the 

articles, 04 studies that met the research objective were selected. From these studies, 03 

available mobile applications and 01 still being developed were identified that contribute to 

the design or facilitation of high-fidelity clinical simulation in Nursing. The limited number of 

studies found in this review (n=4) indicates, both in Brazil and worldwide, the lack of 

evidence-based, quality and easily accessible mobile applications that directly contribute to 

the needs of simulation providers, guiding to develop an effective learning experience, thus 

allowing future comparisons and researches on the topic 

 

Keywords: Nursing. Simulation. Mobile Applications. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso da simulação como estratégia de ensino para os diferentes níveis de educação 

em Enfermagem é fortemente recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), por 

melhorar a qualidade do ensino, da assistência à saúde e da segurança do paciente. Deste 

modo, beneficia pacientes, estudantes e profissionais de saúde (Martins et al., 2018). 

A International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning 

(INACSL) reconhece que para se avançar na ciência da simulação como metodologia de 

ensino, há a necessidade de identificar e compartilhar as melhores práticas no design, na 

conduta e na avaliação de atividades de simulação, portanto esta organização tem como sua 

principal missão desenvolver padrões de práticas baseadas em evidências para metodologias 

de simulação clínica e promover pesquisa de simulação (SITTNER et al., 2015). 
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Uma forma de disseminar este conhecimento para docentes e pesquisadores da área, 

auxiliando-os no desenvolvimento de uma estratégia de simulação de maneira organizada e 

padronizada, é o uso de ferramentas práticas, baseadas em evidência e de fácil acesso aliadas 

à tecnologia que orientem estes profissionais.  

Neste caso, ferramentas informatizadas para apoiar a aprendizagem na simulação, 

como os aplicativos móveis, podem contribuir tanto para os estudantes que podem acessar 

informações antes, durante e após a simulação; quanto aos professores, pois permite uma 

maior mobilidade e liberdade destes, através do acesso no próprio ambiente de simulação. 

Assim, a partir da revisão integrativa da literatura aqui apresentada, buscou-se 

responder à seguinte questão de pesquisa: Quais são os aplicativos móveis disponíveis que 

contribuem para o design ou a facilitação da simulação clínica de alta fidelidade em 

Enfermagem?  

Deste modo, a pesquisa teve como objetivo identificar os aplicativos móveis 

disponíveis que contribuem para o design ou a facilitação da simulação clínica de alta 

fidelidade em Enfermagem, permitindo uma análise do conhecimento já produzido sobre o 

tema através da busca de estudos nacionais e internacionais em bases de dados indexadas.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de estudos científicos publicados em 

bases de dados indexadas. A revisão integrativa é um método que permite a síntese do 

conhecimento e a incorporação dos resultados de estudos significativos na prática (SOUSA et 

al., 2017). Para manter o rigor metodológico, esta revisão foi composta de 6 etapas de um 

protocolo previamente estabelecido, a saber: 1) Identificação do tema e escolha da pergunta 

de pesquisa; 2) Definição dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos e Amostragem; 3) 

Coleta de dados: as informações a serem extraídas dos estudos selecionados e a categorização 

destes estudos; 4) Análise crítica dos estudos incluídos; 5) Interpretação, discussão e análise 

dos resultados; 6) Apresentação da revisão em forma de documento e a síntese dos resultados 

encontrados (SOUSA et al., 2017). 

Os critérios de inclusão aplicados foram: estudos em Português, Inglês ou Espanhol 

sem restrição de tempo que descrevessem aplicativos móveis criados para o design ou a 

facilitação da simulação clínica de alta fidelidade em Enfermagem, tanto para estudantes 

quanto para profissionais, ou para outras áreas da saúde e que por suas características podem 
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ser utilizados para a Enfermagem; e a simulação clínica de alta fidelidade típica, ou seja, que 

apresente o desenvolvimento de casos clínicos através de cenários de simulação com 

manequins ou pacientes padronizados. Os critérios de exclusão foram: estudos que tratam de 

outros tipos de simulação, realidade virtual, games, treinamento de habilidades técnicas ou 

procedimentos; estudos de avaliação da aprendizagem; ou estudos repetidos.  

Para responder à questão de pesquisa da revisão, realizou-se a busca das publicações 

indexadas nas seguintes bases de dados: BDENF, CINAHL, LILACS, MEDLINE/PubMed, 

Scopus e Web of Science; e nas bibliotecas COCHRANE e SciELO. Os descritores utilizados 

na busca foram os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em inglês: Nursing, Health, 

Mobile Applications e Simulation, e os respectivos termos na língua portuguesa: Enfermagem, 

Saúde, Aplicativos Móveis e Simulação. Para se obter o maior número de estudos, foram 

utilizadas expressões booleanas AND e OR, e os termos de busca também no plural. 

A busca dos estudos nas bases de dados foi realizada no mês de janeiro de 2020. 

Destaca-se que foi utilizado o fluxograma em quatro etapas conforme a recomendação 

Preferred Reporting Itens for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) para 

organização da seleção e inclusão de estudos nesta revisão (GALVÃO; PANSANI; 

HARRAD, 2015). Foram encontrados inicialmente 320 estudos. Para a seleção dos estudos 

foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão pela leitura minuciosa dos títulos e 

resumos dos artigos. Após esta abordagem, foram selecionados 04 estudos que atendiam ao 

objetivo da pesquisa. A figura abaixo apresenta a síntese dos resultados obtidos: 
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Figura 4 - Organização da seleção e inclusão dos estudos na revisão baseado no Fluxograma 

PRISMA 

 
Fonte: Adaptado do Fluxograma de quatro etapas PRISMA (2020) 

 

Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e suas informações relevantes foram 

incluídas em um instrumento de coleta de dados criado a partir de uma planilha eletrônica do 

programa Microsoft Excel® que continha as seguintes informações: periódico, autor, título, 

país, ano, idioma, objetivo, método e resultado do estudo, descrição do aplicativo móvel e sua 

contribuição para o design ou facilitação da simulação clínica de alta fidelidade em 

Enfermagem, e o público alvo do aplicativo. As principais contribuições dos aplicativos 

foram comparadas e agrupadas por similaridade de conteúdo em duas categorias para análise, 

assim especificadas: design e facilitação. 

O nível de evidência dos estudos foi estabelecido de acordo com a classificação 

hierárquica do Oxford Centre for Evidence-based Medicine (2009) em: nível 1, revisão 

sistemática de múltiplos estudos randomizados controlados bem delineados; nível 2, estudo 

randomizado controlado de delineamento apropriado e tamanho adequado; nível 3, estudos 

bem delineados sem randomização, caso–controle;  nível 4, estudos bem delineados não 

experimentais realizados em mais de um centro ou grupo de pesquisas, relatos de caso e 

estudos de coorte; nível 5, opiniões de autoridades respeitadas, estudos descritivos ou 

N. de relatos identificados no banco de dados de buscas (n=320) 

BDENF(n=1), CINAHL(n=43), COCHRANE(n=21), LILACS(n=5), 

MEDLINE/PubMed(n=76), SciELO(n=1), Scopus(n=140), Web of Science(n=33) 

 

N. de relatos após eliminar os duplicados 

(n=215) 

 

N. de relatos excluídos 

(n=105) 

N. de estudos em texto completo 

avaliados para elegibilidade 

(n=4) 

N. de artigos excluídos após 

leitura minuciosa de título e 

resumo 

(n=211) 
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relatórios de comitês de especialistas. Os resultados encontrados foram discutidos à luz da 

literatura científica.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos selecionados para a identificação dos aplicativos móveis que contribuem 

para o design ou a facilitação da simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem foram 

numerados de 1 a 4, e estão descritos no quadro abaixo conforme base de dados, ano de 

publicação, objetivos do estudo, método, resultado e nível de evidência estabelecido. As bases 

de dados Medline/PubMed e Scopus apresentaram maior número de artigos (n=2) e todas as 

publicações encontradas são recentes do período de 2018 e 2019. Os níveis de evidência dos 

estudos variaram de nível 2 (n=1) a nível 5 (n=1). 

 

Quadro 1 – Artigos selecionados sobre os aplicativos móveis que contribuem para a 

simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem, segundo base de dados e ano de 

publicação 
Artigo Base de 

dados/Ano 

Título Objetivo do Estudo Método/Resultado/Nível de Evidência 

1 PubMed/ 

Scopus 

(2019) 

Designing 

and 

evaluating a 

novel mobile 

application 

for Helping 

Babies 

Breathe 

skills 

retention in 

Uganda: 

comparative 

study 

protocol 

Desenvolver um 

aplicativo móvel 

(HBB prompt) para 

ajudar os provedores 

a manter os 

conhecimentos e 

habilidades da HBB. 

Protocolo de estudo comparativo em duas 

fases: Fase I de desenvolvimento (coleta 

de dados para o protótipo do HBB Prompt 

por meio de discussões em grupos focais 

dos treinadores da HBB. O app passará 

por testes de usabilidade e 

funcionalidade). Fase II de avaliação (um 

mínimo de 20 profissionais de saúde de 2 

hospitais receberão treinamento da HBB. 

Somente um hospital (intervenção) terá 

acesso ao app. O resultado primário será 

comparar a retenção de habilidades dos 2 

grupos (intervenção e controle) no 

decorrer de 12 meses após o treinamento). 

Nível de Evidência: 3 

2 PubMed/ 

Scopus 

(2019) 

A 

simulation-

based pilot 

study of a 

mobile 

application 

(NRP 

Prompt) as a 

cognitive aid 

for neonatal 

resuscitation 

training 

Determinar se o 

aplicativo NRP 

Prompt pode ajudar 

os provedores 

iniciantes do 

treinamento PRN a 

aprender mais sobre o 

algoritmo PRN 

efetivamente e, 

portanto, melhorar 

seu desempenho. 

Estudo piloto controlado randomizado, 

onde 39 participantes do treinamento PRN 

foram randomizados em grupos de 

intervenção com uso NRP Prompt (n=18) 

e controle com uso somente de recursos 

visuais (n=21). A pontuação de 

performance dos grupos no treinamento 

não apresentou diferença significativa 

(p=0,69), o uso do app não melhora o 

desempenho dos participantes. 

Nível de Evidência: 2 

3 Web of 

Science 

Assessment 

tool for the 

Desenvolver uma 

ferramenta de 

Estudo de validação em que foi 

desenvolvido uma ferramenta de avaliação 
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(2018) 

 

instructional 

design of 

simulation-

based team 

training 

courses: the 

ID-SIM 

avaliação objetiva e 

baseada em 

evidências para o 

design instrucional de 

cursos de treinamento 

em equipe baseados 

em simulação (App 

ID-SIM). 

composta de um questionário, e seus 

resultados em um gráfico visual (App ID-

SIM). Análises de validade e 

confiabilidade do app foram feitas pela 

comparação das pontuações dos 

avaliadores (n=10) com a de um 

especialista. Usabilidade avaliada por uma 

pesquisa de 11 itens. A correlação 

(Spearman) entre a opinião dos 

avaliadores e do especialista foi 0.95, e a 

variância devido a subjetividade dos 

avaliadores foi 3,5%. O coeficiente-G foi 

0.96 e a confiabilidade entre avaliadores 

(coeficiente de relação intraclasse) foi 

0.91. O app ID-SIM se mostrou uma 

ferramenta confiável.  

Nível de Evidência: 4 

4 CINAHL 

(2019) 

Simulation 

of eHealth 

scenarios 

with role-

play 

supported by 

an 

interactive 

smartphone 

application 

Introduzir cenários de 

assistência médica e 

métodos de pesquisa 

apoiados em 

tecnologia para 

jovens estudantes na 

Noruega e apresentar 

um aplicativo usado 

para orientar o fluxo 

de tarefas na 

simulação de serviços 

de eHealth. 

O estudo apresentou a descrição da 

realização de simulação de cenários 

eHealth em um laboratório de pesquisa 

clínica, com participação de estudantes de 

ensino médio (n=40) e pesquisadores 

experientes (n=7), com uso do aplicativo 

desenvolvido para guiar no role-play.  

Nível de Evidência: 5 

Fonte: Base de dados Medline/PubMed, Scopus, Web of Science e CINAHL (2020) 

 

Destaca-se que todos os artigos selecionados foram de língua inglesa em periódicos 

internacionais. São eles: BMJ paediatrics open (1), The Lancet Child and Adolescent Health 

(2), BMJ simulation & technology enhanced learning (3) e Studies in Health Technology & 

Informatics (4), cujos países de origem dos estudos, respectivamente, são: Uganda, Canadá, 

Holanda e Noruega. 

O artigo 1 teve como objetivo desenvolver um aplicativo móvel para ajudar os 

provedores a manter os conhecimentos e habilidades da Helping Babies Breathe (HBB), um 

programa de treinamento de reanimação neonatal baseado em simulação desenvolvido pela 

Academia Americana de Pediatria para ambientes com poucos recursos, que auxilia na 

redução da mortalidade neonatal precoce e dos natimortos. O aplicativo ainda em etapa de 

criação, HBB Prompt, passará por teste de usabilidade e viabilidade antes de ser implantado 

(MERALI et. al, 2019). 

O artigo 2 objetivou determinar se o aplicativo NRP Prompt pode ajudar os 

provedores iniciantes do Programa de Ressuscitação Neonatal (PRN) a aprender mais sobre o 

algoritmo PRN. Este app interativo da iOS Apple, criado por provedores experientes do 
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Programa PRN, fornece avisos audiovisuais com base nas respostas do usuário às decisões 

nos pontos do algoritmo PRN, com cada etapa exibindo um contador de 30 segundos, e o 

tempo em minutos e segundos desde o nascimento. Não foi realizado nenhum teste de 

usabilidade. O público alvo são os profissionais de medicina, enfermagem e fisioterapia que 

realizam atendimento neonatal, porém possui intenção apenas para fins de educação 

profissional, não é indicado para uso na prática clínica (CHAN; MISTRY; CAMPBELL, 

2019).  

O artigo 3 buscou desenvolver uma ferramenta de avaliação objetiva e baseada em 

evidências para o design instrucional de cursos de treinamento em equipe baseados em 

simulação, para isto criou-se o app móvel gratuito ID-SIM, baseado em evidências e 

confiável, que consiste em duas partes: um questionário e um gráfico visual, onde após a 

conclusão de todos os itens do questionário, as respostas ao questionário são convertidas para 

o gráfico visual de avaliação que identifica claramente os pontos fortes e fracos do design 

instrucional aplicado, através de pontuações atribuídas a cada elemento, em um total de 10 

itens avaliados. O app passou por testes de validade, confiabilidade e usabilidade (FRANSEN 

et al., 2018).  

Já o artigo 4 objetivou introduzir cenários de assistência médica e métodos de 

pesquisa apoiados em tecnologia para jovens estudantes na região sul da Noruega, e 

apresentar um aplicativo usado para orientar o fluxo de tarefas na simulação de serviços de 

eHealth, o app eHealth role-play, onde o usuário pode selecionar um cenário e seu papel em 

uma tela que exibe informações sobre as tarefas que ele desempenhará conforme a simulação 

avança. O estudo não fornece informações sobre testes de viabilidade ou usabilidade 

(OLSEN; PRINZ; SMARADOTTIR, 2019). 

Com a análise dessas publicações, foram encontrados apenas 04 aplicativos móveis 

que atenderam ao objetivo desta revisão, sendo que destes, um ainda está em fase de 

elaboração. E dos 03 apps já criados, apenas 02 estão disponíveis para acesso ao público: o 

NRP Prompt e o ID-SIM, sendo este último o único app submetido a testes de validade, 

confiabilidade e usabilidade, os outros não descrevem ou não foram submetidos. As principais 

contribuições dos apps encontrados para a simulação clínica de alta fidelidade na 

Enfermagem estão descritas no quadro abaixo, onde 03 apps (75%) contribuem para 

facilitação da simulação e apenas 01 (25%) contribui para o design. 
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Quadro 2 – Aplicativos móveis e suas principais contribuições para a simulação clínica de alta 

fidelidade na Enfermagem 

Artigo Nome do app Público alvo do app Contribuição do app para a simulação 

1 HBB Prompt 

(em 

elaboração) 

Profissionais de saúde 

de medicina e 

enfermagem que 

realizam atendimento 

neonatal 

Facilitação: ajudar os participantes a 

reter os conhecimentos e habilidades 

do treinamento 

2 NRP Prompt Profissionais de saúde 

de medicina, 

enfermagem e 

fisioterapia que 

realizam atendimento 

neonatal 

Facilitação: fornecer avisos 

audiovisuais do algoritmo do 

programa de ressuscitação neonatal 

aos participantes durante a simulação 

3 ID-SIM Educadores em cursos 

de treinamento em 

equipe baseados em 

simulação 

Design: avaliação do design 

instrucional de um treinamento de 

equipe baseado em simulação 

4 eHealth role-

play 

Estudantes e 

profissionais de saúde 

Facilitação: guiar os atores e 

pacientes padronizados quanto ao 

desempenho de seus papéis durante o 

cenário de simulação 

Fonte: Base de dados Medline/PubMed, Scopus, Web of Science e CINAHL (2020) 

 

Atualmente, os estudantes apresentam um conjunto de características, expectativas e 

preferências particulares na aprendizagem, pois estão habituados ao fácil acesso às 

tecnologias de comunicação. Portanto, desenvolver estratégias de ensino interativas, que 

utilizam a tecnologia, é descrito como o mais apropriado para esta geração. Logo, um 

currículo de simulação aprimorado com a tecnologia móvel ajuda transferir habilidades 

aprendidas para a prática clínica (GAMBO et al., 2017). 

Usar a tecnologia móvel em simulação oferece flexibilidade no acesso a materiais de 

ensino, estimulando os estudantes na busca do próprio aprendizado. Os dispositivos portáteis 

permitem ao professor fornecer feedback imediato durante a simulação, guiando os 

participantes no cumprimento dos objetivos de aprendizagem. Porém, um dos grandes 

desafios de um educador de simulação é estar preparado para atender às expectativas do 

estudante quanto à incorporação da tecnologia na simulação (GAMBO et al., 2017). 

Reconhecendo a complexidade deste desafio, buscamos com esta revisão de 

literatura encontrar ferramentas que auxiliam o docente nesta importante tarefa, 
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especificamente nas funções de desempenhar seu papel direto como facilitador de uma 

experiência em simulação, criando e conduzindo um cenário de simulação para atingir o 

objetivo final da aprendizagem, ou seja, na facilitação e no design da simulação. 

Todas as experiências baseadas em simulação requerem um planejamento 

sistemático, porém flexível e cíclico. O design padronizado de simulação fornece uma 

estrutura para desenvolver experiências eficazes baseadas em simulação, contudo, indica-se 

realizar um teste piloto antes da implementação completa da simulação, além de constante 

avaliação de cada simulação, para garantir o sucesso desta (INACSL STANDARDS 

COMMITTEE, 2016b). O app ID-SIM, identificado nesta busca, atende a este padrão, pois 

permite realizar a avaliação do design instrucional da simulação. 

A facilitação requer um facilitador eficaz que tem habilidade e capacidade de 

orientar e apoiar os participantes a alcançar os resultados esperados, assumindo o papel de 

educador na simulação, o qual pode ser um professor, instrutor, preceptor ou supervisor. 

Métodos de facilitação envolvem criar e manter a fidelidade do cenário, fornecer dicas para 

guiar os participantes e gerenciar os eventos inesperados, direcionar atores ou pacientes 

padronizados em seus papéis, e usar os recursos tecnológicos como aliados (INACSL 

STANDARDS COMMITTEE, 2016e). Os apps HBB Prompt, NRP Prompt e eHealth role-

play, encontrados nesta revisão, apresentam funções que contribuem para a facilitação. 

Apesar dos aplicativos encontrados contribuírem para a facilitação, nenhum teve a 

intenção de guiar ou auxiliar diretamente o facilitador a conduzir a simulação, os apps 

serviram para ajudar, fornecer dicas e instruir os participantes e os atores durante a simulação 

e na retenção do conhecimento. O app que contribui para o design, apenas fornece uma 

avaliação do design instrucional da simulação já implantada, cabendo ao facilitador analisar 

estas informações e melhorar futuras simulações. 

Um estudo de Gambo et al. (2017), reitera que embora o uso de dispositivos móveis, 

facilite o acesso de estudantes à informações relevantes à prática da Enfermagem e 

fisiopatologia ou oferecem sinais visuais como dicas na simulação, ainda faltam evidências na 

literatura para apoiar a integração de tecnologia móvel para outras fases da simulação, 

incluindo preparação de simulação, pré-briefing, o cenário de simulação e o debriefing. Esta 

lacuna também foi identificada nesta revisão bibliográfica. Logo, o corpo docente precisa 

assumir a liderança na implementação de novos aplicativos e tecnologias e seu melhor uso em 

educação em Enfermagem. 
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 CONCLUSÃO 

 

Nesta era tecnológica em que os dispositivos eletrônicos móveis estão cada vez mais 

presentes e inovando as metodologias de ensino, tornando o acesso à informação mais rápido 

e fácil, surge a necessidade de buscar métodos e ferramentas que auxiliem os educadores em 

saúde a implementá-los. Com este intuito, esta revisão integrativa permitiu identificar 03 

aplicativos móveis disponíveis e 01 em fase de elaboração que contribuem para o design e a 

facilitação da simulação clínica de alta fidelidade em Enfermagem.  

O ano de publicação dos estudos encontrados, 2018 e 2019, mostra a recente 

abordagem do tema pela comunidade acadêmica e científica; e o número limitado de estudos 

encontrados nesta revisão (n=4) indica, tanto no Brasil quanto no mundo, a lacuna em 

aplicativos móveis disponíveis baseados em evidência, de qualidade e de fácil acesso, que 

contribuam diretamente para as necessidades dos provedores de simulação, em um protocolo 

que os guie passo a passo para criar e conduzir uma simulação clínica de alta fidelidade, 

levando a uma experiência efetiva de aprendizagem, e que permita futuras comparações e 

pesquisas sobre o tema.   
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 NATUREZA DO ESTUDO 

 

Estudo de natureza quantitativa, pela exigência de tratamento estatístico dos dados à 

medida que a usabilidade das etapas do workflow eletrônico foi analisada. Tipicamente, a 

pesquisa quantitativa é realizada pelo método científico tradicional, um processo sistemático e 

controlado para a coleta e análise de informações numéricas, geralmente usando-se 

instrumentos formais de coleta das informações necessárias. As melhores evidências 

científicas para a prática de Enfermagem se originam de descobertas de pesquisa rigorosas e 

metodologicamente apropriadas para a questão proposta (POLIT; BECK, 2018).  

Este estudo também contém análises qualitativas pelo caráter narrativo dos 

participantes durante as avaliações da usabilidade do workflow eletrônico, a partir da questão 

dissertativa do instrumento de coleta de dados específico. A análise qualitativa foi realizada a 

partir das reflexões e à luz das referências bibliográficas consultadas neste estudo. 

 

4.2 TIPO DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma produção tecnológica e de um estudo descritivo e exploratório 

devido à utilização de técnica padronizada de coleta de dados, por meio da aplicação de um 

instrumento visando descrever e analisar os critérios de usabilidade de um workflow 

eletrônico para a simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem.  

Para Polit e Beck (2018), a descrição quantitativa é um propósito de pesquisa 

importante. Este tipo de estudo enfatiza a prevalência, a incidência, o tamanho e outros 

atributos mensuráveis dos fenômenos pesquisados, e além de simplesmente observar e 

descrever dados, a pesquisa exploratória permite aprofundar o assunto, através da 

investigação de sua natureza, o modo como se manifesta e outros fatores relacionados, 

inclusive identificando as suas possíveis causas.  

Já a pesquisa de produção tecnológica objetiva a solução de problemas específicos e 

pontuais pelo desenvolvimento de artefatos pautados na tarefa que se pretende solucionar, os 

quais podem ser tanto um produto material, quanto um projeto, ou mesmo uma intervenção 

artificial sobre um sistema, tendo como resultado o desenvolvimento de uma nova tecnologia 

(FREITAS JÚNIOR et al., 2017). 
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4.3 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido no grupo de pesquisa LAPETEC/GIATE localizado no 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Bloco I, salas 103 e 105.  

As duas salas do LAPETEC/GIATE contam com recursos materiais e de estrutura, 

que disponibilizam um espaço amplo para reuniões com mesas, bancadas, armários e 

arquivos, computadores, projetores, dispositivos móveis, câmeras, impressora e materiais de 

consumo. Além de infraestrutura de programas estatísticos para análise de dados. 

 

4.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

Participaram do estudo, docentes de cursos de Graduação em Enfermagem de quatro 

instituições públicas de ensino do Estado de Santa Catarina, os quais, voluntariamente, 

preencheram o instrumento de avaliação da usabilidade do workflow eletrônico. Esta 

população foi selecionada, pois é o público alvo ao qual o workflow de simulação foi 

direcionado, além da intenção de incentivar a adoção da estratégia de simulação, de uma 

forma padronizada e baseada em evidências, no currículo de formação de enfermeiros.  

Os docentes das quatro instituições foram convidados conforme os critérios de 

inclusão propostos neste estudo. Inicialmente 35 docentes aceitaram o convite por meio do 

envio do consentimento em participar da pesquisa. Destes, 23 preencheram o instrumento de 

coleta de dados e 12 não retornaram no prazo mesmo após prorrogação de duas semanas. 

Neste sentido, a amostra foi não probabilística e intencional por conveniência.  

Na amostragem de não probabilidade, os pesquisadores selecionam elementos por 

métodos não randômicos, por isso não há como estimar a probabilidade de inclusão de cada 

elemento nesse tipo de amostra, mas por vezes é a única opção de escolha. A amostragem por 

conveniência envolve o uso das pessoas mais convenientemente disponíveis como 

participantes, e é a mais comumente usada em Enfermagem e outras disciplinas (POLIT; 

BECK, 2018).  
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4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

O critério para inclusão dos participantes nesta pesquisa foi ser docente efetivo de 

um curso de Graduação em Enfermagem em instituições públicas de ensino do Estado de 

Santa Catarina. 

Os critérios de exclusão se aplicaram aos participantes que preencheram o 

instrumento de forma incompleta ou fora do prazo estabelecido, e aos docentes membros da 

banca de avaliação desta pesquisa. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS  

 

O projeto foi submetido para apreciação ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Santa Catarina (CEPSH-UFSC) no período de julho a setembro de 

2020. A pesquisa, sob registro protocolar CAAE: 35359120.6.0000.0121, teve início a partir 

da aprovação pelo CEPSH-UFSC através do parecer número 4.260.056 (ANEXO A). 

Foram seguidas as normas para pesquisas envolvendo seres humanos, estabelecidas 

pela Resolução 466/12 Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Desta forma, a 

participação dos docentes foi voluntária, sendo assegurado o sigilo de sua identidade e das 

informações fornecidas somente para os propósitos da pesquisa, assim como o direito de 

desistir do estudo a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao participante.  

A autorização para a participação da pesquisa foi obtida por meio digital, onde o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – (APÊNDICE B) assinado por 

assinatura eletrônica pelas pesquisadoras foi enviado de forma individual a cada participante 

via e-mail, e então devolvido às pesquisadoras através do e-mail pessoal do participante com 

o consentimento deste em participar da pesquisa. Esses e-mails ficarão armazenados por cinco 

anos como garantia de assegurar os direitos e deveres dos participantes neste estudo.  

Os docentes que participaram deste estudo foram informados e esclarecidos sobre a 

natureza e o objetivo da pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes da participação. Foi garantida a retirada do consentimento a 

qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao participante, além da garantia do anonimato, 

sigilo das informações e privacidade em todas as fases da pesquisa, e também foram 

informados que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, pela participação na 

pesquisa.  
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Foi oferecido o suporte necessário aos participantes concernente ao esclarecimento 

de dúvidas, por meio eletrônico ou contato telefônico. Os documentos relativos ao estudo 

foram arquivados e permanecerão sob a guarda da pesquisadora por cinco anos após a 

conclusão do trabalho, sendo descartados após este período. 

  

4.7 DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA 

 

A estrutura de programação do workflow de simulação foi originalmente criada pelo 

Grupo de Pesquisa LAPETEC/GIATE, anteriormente a este estudo. Para a proposta atual 

desta pesquisa, este primeiro workflow foi atualizado de acordo com as novas evidências 

publicadas, os elementos gráficos foram recriados, e o workflow foi reestruturado para ser 

implementado e disponibilizado em uma página da web para acesso on-line por dispositivos 

eletrônicos como computadores de mesa (desktops), laptops, notebooks, smartphones ou 

tablets, contando assim com uma nova programação. A nova versão foi então renomeada 

Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem.  

O desenvolvimento deste workflow para a simulação clínica de alta fidelidade foi 

estruturado por uma equipe composta por uma conteudista (a própria autora) e dois revisores 

(a orientadora do estudo e um analista de sistemas). E ocorreu no período entre 17 de 

setembro de 2020 à 06 de outubro de 2020, de acordo com o modelo do Design Instrucional 

Contextualizado (DIC). Os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento da 

tecnologia foram custeados pelas pesquisadoras do estudo.  

Ressaltando-se a importância de se adaptar qualquer proposta de design instrucional 

ao contexto real da aplicação, o DIC se baseia na ação intencional de planejar, desenvolver e 

aplicar situações didáticas específicas incorporando mecanismos que favoreçam a 

contextualização, valendo-se das potencialidades da internet, sendo sua ênfase na 

configuração de ambientes virtuais personalizados de acordo com as necessidades individuais 

do público-alvo. Este método inclui cinco fases de atividades (Análise, Design, 

Desenvolvimento, Implementação e Avaliação), as quais podem ser adaptadas e repetidas ao 

longo da execução do processo (FILATRO, 2010). 

A seguir, apresentamos cada etapa seguida do processo de desenvolvimento. 
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4.7.1 Análise 

 

Nesta primeira etapa, foi feito um levantamento das necessidades de implantação do 

sistema, a delimitação do público-alvo visando o design centrado no usuário, busca de 

referências na literatura científica e redefinição da temática e conteúdo.  

Esta nova versão do workflow manteve o propósito original de buscar ser uma 

ferramenta prática aliada à tecnologia, baseada em evidência e de fácil acesso para uso dos 

docentes, para que estes possam criar e executar uma simulação clínica de alta fidelidade, 

porém o tema foi readequado para ser utilizado por qualquer docente do ensino superior em 

Enfermagem, inclusive os que desejam iniciar e implementar atividades de simulação clínica, 

abrangendo qualquer área da Enfermagem, e não apenas as disciplinas de Terapia Intensiva e 

Emergência como foi proposto no primeiro workflow.  

Para a atualização do conteúdo, foram levantados os padrões internacionais para a 

prática de simulação e as últimas evidências publicadas. Assim o workflow foi reformulado e 

fundamentado nas seguintes Normas de Prática Recomendada INACSL: Simulação
SM 

vigentes no período: Glossário de Simulação, Integridade Profissional, Resultados e 

Objetivos, Facilitação, Debriefing, Avaliação do Participante, Design da Simulação, e 

Operações. 

 

4.7.2 Design 

 

O planejamento da estrutura do workflow eletrônico, e a definição da sequência do 

conteúdo e do roteiro com textos foram elaborados nesta etapa através de esboços, seguindo 

as diretrizes das Normas de Prática Recomendada INACSL: Simulação
SM

, conforme 

demostrado na figura abaixo. 
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Figura 5 – Etapas da construção da simulação clínica de alta fidelidade através do workflow 

eletrônico

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor do estudo (2020) 

 

Além da estruturação, também foi feito a análise da infraestrutura tecnológica 

disponível e viável para a implementação do workflow em formato on-line para ser 

compatível com dispositivos eletrônicos que possuíssem sistemas operacionais com acesso à 

internet como computadores, smartphones ou tablets, por onde os docentes poderiam acessar 

de forma fácil, e assim, inserir as informações referentes à criação da atividade de simulação, 

e ter acesso a estas informações para depois serem aplicadas na prática da simulação. Desta 

forma, optou-se por disponibilizar estas informações preenchidas no sistema através da 

geração de um documento PDF, o qual poderia ser salvo no equipamento do usuário ou 

impresso, e também uma cópia destas seria enviada ao e-mail pessoal do usuário. 

 Também foi definido o layout da tecnologia: o formato de tela que deveria ser 

compatível tanto para acesso em computadores quanto para dispositivos móveis, as cores, a 

fonte, a disposição do texto, os campos para preenchimento e botões, optando-se pela 

utilização de textos curtos com breves explicações. 
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4.7.3 Desenvolvimento 

 

Nesta etapa ocorreu a produção do Workflow eletrônico para simulação clínica de 

alta fidelidade na Enfermagem propriamente dita, pela definição da estrutura de navegação, 

configurações, programação e inclusão dos conteúdos. Alguns testes foram realizados visando 

buscar ferramentas para a configuração do workflow que atendessem aos requisitos definidos 

nas duas etapas anteriores. Para o desenvolvimento e hospedagem do workflow foram 

escolhidos softwares livres e de código aberto, os quais não geraram custos para sua 

utilização. 

O workflow eletrônico foi desenvolvido através do plugin Fast Secure Contact Form 

instalado no WordPress versão 4.7.19. O WordPress é um sistema de gestão de 

conteúdo para internet baseado em linguagem de programação Hipertext PreProcessor 

(PHP) com banco de dados MySQL, executado em um servidor interpretador, voltado 

principalmente para a criação de páginas eletrônicas (sites) (WORDPRESS.ORG, 2020). 

Atualmente este é o programa de referência para o desenvolvimento de páginas na Internet 

pela UFSC, o que facilitou a escolha da ferramenta.  

PHP é uma linguagem popular de script de uso geral, especialmente adequada para 

desenvolvimento web de forma rápida e flexível (PHP GROUP, 2020), e é utilizada no 

WordPress para armazenar e recuperar dados no MySQL Database Service, um serviço de 

banco de dados totalmente gerenciado que permite que organizações implantem aplicativos 

nativos usando um banco de dados de código aberto, é um dos mais populares do mundo 

(ORACLE, 2020).  

O processo de desenvolvimento da estrutura do workflow é apresentado na figura 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gerenciamento_de_conte%C3%BAdo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gerenciamento_de_conte%C3%BAdo
https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/PHP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor_(computa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interpretador
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_eletr%C3%B3nico
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Figura 6 – Processo de desenvolvimento da estrutura do workflow desde a geração e 

processamento dos dados até a apresentação final ao usuário 

 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor do estudo (2020) 

 

4.7.4 Implementação 

 

Os arquivos de programação foram hospedados na Páginas@UFSC, uma ferramenta 

disponibilizada pela UFSC e destinada a criar e publicar conteúdo digital em formato de site, 

assim o workflow de simulação foi disponibilizado no endereço eletrônico 

https://simulacaoenfermagem.paginas.ufsc.br/workflow-eletronico-para-simulacao-clinica-de-

alta-fidelidade-na-enfermagem/, por onde os docentes obtiveram acesso durante o estudo.  

Ao acessar este endereço por qualquer dispositivo com acesso à internet, após uma 

breve introdução sobre o Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na 

Enfermagem, primeiramente, o docente insere dados iniciais sobre a Identificação da 

simulação em seguida é guiado no passo a passo da construção da simulação, conforme 

mostrado nas figuras abaixo. 
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Figura 7 – Tela inicial do Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na 

Enfermagem 

 
Fonte: Print screen do Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem (2020) 
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Figura 8 – Dados de identificação da simulação clínica 

 
Fonte: Print screen do Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem (2020) 
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Figura 9 – Design da simulação 

 
Fonte: Print screen do Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem (2020) 
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Figura 10 – Pré-briefing 

 
Fonte: Print screen do Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem (2020) 
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Figura 11 – Condução do cenário de simulação 

 
Fonte: Print screen do Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Figura 12 – Debriefing 

 
Fonte: Print screen do Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem (2020) 
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Figura 13 – Avaliação do Participante 

 
Fonte: Print screen do Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem (2020) 

 

4.7.5 Avaliação 

 

Após a implementação, foram realizados revisão e testes de configuração e 

navegação nas telas do workflow em diferentes dispositivos eletrônicos, e então, seguiu-se 

com a realização dos ajustes necessários. 

Nesta última fase, o workflow eletrônico também foi submetido à avaliação por 

docentes do curso de graduação em Enfermagem por meio do teste de usabilidade, cujos 

resultados serão apresentados nos próximos capítulos deste estudo. 
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4.8 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Os professores foram convidados a participar do estudo através da carta convite 

(APÊNDICE A) e TCLE (APÊNDICE B) assinado por assinatura eletrônica pelas 

pesquisadoras, enviados para o e-mail pessoal de cada participante. Aos que aceitaram 

participar da pesquisa mediante retorno do consentimento por meio digital às pesquisadoras 

pelo e-mail pessoal do participante, receberam também por e-mail, de forma individual, o 

endereço eletrônico para acesso ao ―Workflow eletrônico para simulação clínica de alta 

fidelidade na Enfermagem‖ e o instrumento de coleta de dados em formato eletrônico via 

Google Forms
®
, organizado em duas partes: a de caracterização dos sujeitos e a dos critérios 

de usabilidade pelo Questionário System Usability Scale (SUS) traduzido para o português 

(APÊNDICE C). 

A cada participante foi solicitado que interagisse com o workflow eletrônico de 

forma a conseguir executar a tarefa mínima de realizar o seu preenchimento como se fosse 

criar uma atividade de simulação para estudantes de Enfermagem, inserindo dados nos 

campos disponíveis e utilizando os seus recursos. E a seguir, respondessem ao instrumento de 

coleta de dados. O tempo total estimado para interagir com o workflow foi de dez a vinte 

minutos, já o tempo de responder o questionário foi de cinco a dez minutos. 

O período de coleta de dados foi de 06 de outubro a 07 de novembro de 2020, 

incluindo a prorrogação do prazo para preenchimento do questionário de usabilidade. Em 

respeito às questões éticas, os docentes participantes foram assim identificados: D1, D2, D3, e 

assim sucessivamente. 

 

4.9 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados por um instrumento em formato de questionário eletrônico 

(APÊNDICE C) disponibilizado via Google Forms
®
, constituído de questões de múltipla 

escolha e apenas a última questão, incluída pela pesquisadora, dissertativa não obrigatória, 

totalizando 19 questões. O questionário foi dividido em duas partes. Na primeira, os 

entrevistados preencheram dados de identificação pessoal, a fim de caracterizar a população 

estudada, com as seguintes variáveis: sexo, idade, nível máximo de formação acadêmica, 

tempo de atuação profissional como professor, experiência com simulação clínica de alta 
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fidelidade e o tempo desta experiência, treinamento específico formal em simulação clínica, e 

experiência com avaliação de usabilidade de sistemas. 

A segunda parte é composta dos 10 itens do Questionário System Usability Scale 

traduzidos para o português, graduados em escala tipo LIKERT com valores de um a cinco, 

com as seguintes categorias de respostas: (1) discordo totalmente; (2) discordo parcialmente; 

(3) não discordo e nem concordo; (4) concordo parcialmente; (5) concordo totalmente. 

Acrescida de uma questão dissertativa não obrigatória, incluída pela pesquisadora, sobre 

críticas ou sugestões sobre o uso do Workflow eletrônico para o desenvolvimento efetivo das 

simulações clínicas de alta fidelidade. 

 

4.9.1 Questionário System Usability Scale 

 

Existem várias métricas de avaliação da usabilidade de sistemas computacionais, 

uma das mais utilizadas atualmente é o Questionário System Usability Scale, por ser 

considerado um dos mais confiáveis e válidos para medir a usabilidade percebida pelos 

usuários. Mesmo em pequenas amostras, o SUS pode ser usado para avaliar qualquer tipo de 

tecnologia interativa e pode ser preenchido rapidamente por qualquer usuário sem 

conhecimento especializado em avaliação de sistemas. Além de não ser necessário solicitar 

autorização para uso, pois não possui direitos autorais (PADRINI-ANDRADE et al., 2019; 

REVYTHI; TSELIOS, 2019).  

Este instrumento, originalmente construído em língua inglesa, foi validado para a 

língua portuguesa na pesquisa de Tenório (2011) através da tradução reversa. Inicialmente os 

itens foram traduzidos para a língua portuguesa e, a seguir, um tradutor profissional realizou a 

tradução para a língua inglesa, mantendo o significado e estrutura do texto, de forma a se 

conseguir uma tradução reversa muito próxima do texto original. 

De acordo com Tenório (2011), é possível reconhecer os componentes de qualidade 

indicados por Nielsen (1994a; 1994b) nos itens do SUS: facilidade de aprendizagem (itens 3, 

4, 7 e 10), eficiência (itens 5, 6 e 8), facilidade de memorização (item 2), minimização dos 

erros (item 6) e satisfação (itens 1, 4 e 9). No quadro abaixo, encontram-se os itens do 

Questionário System Usability Scale traduzidos para o português.  
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Quadro 3 – Questionário System Usability Scale traduzido para o português 

Item Descrição em Português 

1 Eu acho que gostaria de utilizar este sistema frequentemente. 

2 Eu achei o sistema desnecessariamente complexo. 

3 Eu achei o sistema fácil para usar. 

4 Eu acho que precisaria do apoio de um suporte técnico para ser possível usar este 

sistema. 

5 Eu achei que as diversas funções neste sistema foram bem integradas. 

6 Eu achei que houve muita inconsistência neste sistema. 

7 Eu imaginaria que a maioria das pessoas aprenderia a usar esse sistema 

rapidamente. 

8 Eu achei o sistema muito pesado para uso. 

9 Eu me senti muito confiante usando esse sistema. 

10 Eu precisei aprender uma série de coisas antes que eu pudesse continuar a utilizar 

esse sistema. 

Fonte: Adaptado de Tenório (2011) 

 

O questionário SUS compreende 10 itens, classificados pelos entrevistados em uma 

escala LIKERT de 5 pontos variando de ―discordo totalmente‖ a ―concordo totalmente‖. Os 

itens do SUS apresentam alternância entre os itens positivos (ímpares) e negativos (pares) 

com a finalidade de evitar vieses de resposta, com o propósito de que os participantes 

realmente concordem ou discordem após reflexão de leitura, e não simplesmente por impulso. 

Para se obter a Pontuação final (PF), que varia de 0 a 100, deve-se subtrair 1 à resposta do 

usuário para os itens ímpares, assim como subtrair o valor da resposta do usuário de 5 para os 

itens pares. Depois, soma-se a pontuação obtida de cada item, e multiplica-se o resultado por 

2,5 (BOUCINHA; TAROUCO, 2013; PADRINI-ANDRADE et al., 2019). Conforme 

demonstrado abaixo: 

 

PF = [(i1 - 1) + (5 - i2) + (i3 - 1) + (5 - i4) + (i5 - 1) + (5 - i6) + (i7 - 1) + (5 - i8) + (i9 - 1) + 

(5 - i10)] x 2,5 

 

Deste modo, é possível fazer a classificação do sistema avaliado: 0 a 20,5 (Pior 

imaginável); 21 a 38,5 (Pobre); 39 a 52,5 (Mediano); 53 a 73,5 (Bom); 74 a 85,5 (Excelente); 
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e 86 a 100 (Melhor imaginável) (BOUCINHA; TAROUCO, 2013; PADRINI-ANDRADE et 

al., 2019).  

 

4.10 VARIÁVEIS 

 

As variáveis são os componentes centrais dos estudos quantitativos, são definidas 

como qualquer qualidade, pessoa, grupo ou situação que varia ou adquire valores diferentes, 

comumente, valores numéricos (POLIT; BECK, 2018).  

As principais variáveis medidas e analisadas neste estudo foram desenvolvidas a 

partir das questões do instrumento de coleta de dados (APÊNDICE C), classificadas em: 

qualitativa nominal, qualitativa ordinal e quantitativa contínua. Além de uma questão 

dissertativa de preenchimento não obrigatório. 

 

4.10.1 Descrição e caracterização das variáveis 

 

  Variáveis qualitativas nominais: 

I.  Sexo: refere-se ao gênero masculino ou feminino; 

II. Experiência com simulação clínica de alta fidelidade: refere-se ao registro de 

informação se o entrevistado já teve oportunidade de utilizar a simulação clínica de alta 

fidelidade para ensino ou aprendizagem, categorizado em sim ou não; 

III. Treinamento específico formal em simulação clínica: refere-se ao registro de 

informação se o entrevistado já participou de curso ou recebeu instrução formal sobre 

simulação clínica de alta fidelidade para aprendizagem, categorizado em sim ou não; 

IV. Experiência com avaliação de usabilidade de sistemas: refere-se ao registro de 

informação se o entrevistado já teve oportunidade de utilizar a usabilidade para avaliar 

sistemas computacionais, categorizado em sim ou não; 

 

  Variáveis qualitativas ordinais: 

I.  Nível de Formação Acadêmica: refere-se ao grau máximo de formação acadêmica do 

docente, categorizado em mestrado, doutorado ou pós-doutorado;  

II.  Usabilidade: refere-se aos critérios que avaliam a usabilidade do Workflow eletrônico 

para simulação clínica de alta fidelidade em Enfermagem, de acordo com 

características previamente estabelecidas pelo questionário System Usability Scale 
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traduzido para o português com cinco níveis para as respostas de acordo com a escala 

LIKERT, categorizado em (1) discordo totalmente; (2) discordo parcialmente; (3) não 

discordo e nem concordo; (4) concordo parcialmente; (5) concordo totalmente; 

III.  Classificação da avaliação global dos 10 itens que compreendem o questionário SUS: 

refere-se à classificação da avaliação do workflow eletrônico estabelecida pela 

Pontuação final pelo questionário SUS, categorizado em Pior imaginável; Pobre; 

Mediano; Bom; Excelente; e Melhor imaginável; 

 

  Variáveis quantitativas contínuas:  

I. Idade: idade descrita em anos completos;  

II.Tempo de atuação profissional como professor: tempo de atuação como 

professor descrito em anos completos; 

III.Tempo de experiência com simulação clínica de alta fidelidade: tempo de 

experiência com a simulação clínica de alta fidelidade para ensino ou aprendizagem, 

descrito em anos completos; 

IV.Pontuação final dos 10 itens que compreendem o questionário SUS, que 

varia de 0 a 100. 

 

4.11 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Para a análise estatística das variáveis, os dados foram organizados em planilhas 

eletrônicas no programa Microsoft Excel
®

 conforme as características e a distribuição das 

variáveis previamente estabelecidas, e posteriormente analisados por meio do software IBM
®

 

SPSS
®
 Statistics Subscription. Foi aplicada a estatística descritiva (frequência, média, desvio 

padrão, mediana, valores máximos e mínimos), e inferencial (Teste t, ANOVA, e correlação 

de Spearman).  

O Teste t é o procedimento paramétrico para testar diferenças nas médias dos grupos, 

e pode ser usado quando há dois grupos independentes e também quando a amostra é 

dependente. O Teste t de grupos independentes é usado quando os participantes dos dois 

grupos não são os mesmos, nem ligados uns aos outros de forma sistemática (POLIT; BECK, 

2017). 

O Teste t pode ser usado em muitas situações, mas não é apropriado quando se 

deseja comparar as médias de três ou mais grupos ou quando as médias de um grupo são 
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comparadas em vários pontos no tempo em uma única análise. Para essas situações de 

pesquisa, utiliza-se a análise de variância, também conhecida como ANOVA (POLIT; BECK, 

2017). 

A correlação de postos de Spearman é um análogo não paramétrico do r de Pearson, 

que descreve a relação entre duas variáveis e permite inferências sobre as relações na 

população. Uma correlação de Spearman é normalmente usada quando a variável dependente 

é medida na escala ordinal, ou quando uma ou ambas as variáveis sendo correlacionadas estão 

severamente distorcidas ou tem um outlier. Também é preferido por alguns pesquisadores 

quando a amostra é composta por menos de 30 casos. O seu coeficiente de correlação, ou rô 

de Spearman (ρ),  varia de -1,00 a +1,00, onde quanto maior o valor, mais alta é a correlação 

entre as variáveis (POLIT, 2014; POLIT; BECK, 2017). 

Estabeleceu-se como nível de significância p≤0,05 para um intervalo de confiança de 

95%, por convenção este é um dos intervalos mais utilizados por pesquisadores (POLIT; 

BECK, 2017). Para avaliar o ajuste dos dados à distribuição normal foi utilizado o teste de 

Shapiro-Wilk, mais indicado para amostras com n<30, pois os testes de normalidade sofrem 

influência do tamanho amostral quanto à sua eficiência (MIOT, 2017).  

As variáveis qualitativas foram descritas pela frequência absoluta (n) e porcentagem 

(%). As variáveis quantitativas foram descritas pela média, desvio padrão, mediana, mínimo, 

e máximo, sendo as de distribuição normal representadas pela média e o desvio padrão, e a 

mediana e os valores mínimo e máximo para aquelas não normalmente distribuídas. 

A avaliação global dos 10 itens que compreendem o questionário SUS foi 

estabelecida pela Pontuação final, variando de 0 a 100. Deste modo, a classificação da 

avaliação do workflow eletrônico foi estabelecida: 0 a 20,5 (Pior imaginável); 21 a 38,5 

(Pobre); 39 a 52,5 (Mediano); 53 a 73,5 (Bom); 74 a 85,5 (Excelente); e 86 a 100 (Melhor 

imaginável) (BOUCINHA; TAROUCO, 2013; PADRINI-ANDRADE et al., 2019).  

A correlação entre a Pontuação final do SUS e as demais variáveis foi dada de 

acordo com a aderência ou não à distribuição normal. Quando se tratou de duas categorias, 

pelo Teste t para grupos independentes aplicado na comparação com as variáveis qualitativas 

(sexo, treinamento em simulação, experiência com simulação e com usabilidade); ANOVA 

quando se tratou de mais de duas categorias analisadas (formação acadêmica). E pela 

correlação de Spearman para as variáveis quantitativas (idade, tempo de atuação como 

professor e tempo de atuação com simulação) (POLIT; BECK, 2017). 
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As respostas à questão dissertativa do instrumento de avaliação dos critérios de 

usabilidade, obtidas através das narrativas dos participantes do estudo, foram analisadas à luz 

das referências bibliográficas consultadas e dos autores de referência. 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos neste estudo, assim como as discussões, são apresentados no 

formato de manuscrito, considerando-se os objetivos previamente definidos para o estudo. 

 

5.1 MANUSCRITO II: USABILIDADE DO WORKFLOW ELETRÔNICO PARA 

SIMULAÇÃO CLÍNICA DE ALTA FIDELIDADE NA ENFERMAGEM 

 

USABILIDADE DO WORKFLOW ELETRÔNICO PARA SIMULAÇÃO CLÍNICA DE 

ALTA FIDELIDADE NA ENFERMAGEM 

 

USABILITY OF THE ELECTRONIC WORKFLOW FOR HIGH FIDELITY 

CLINICAL SIMULATION IN NURSING 

 

Cássia Mitsuko Saito
 *
 

Grace Teresinha Marcon Dal Sasso
 ** 

Cleber Nathan Dias
 ***

 

 

RESUMO 

 

Estudo de natureza quantitativa, descritivo e exploratório devido à utilização de técnica 

padronizada de coleta de dados, por meio da aplicação de um instrumento com o objetivo de 

analisar os critérios de usabilidade de um workflow eletrônico para a simulação clínica de alta 

fidelidade na Enfermagem fundamentado nos padrões das melhores práticas em simulação. A 

amostra foi composta por 23 docentes de cursos de Graduação em Enfermagem de quatro 

instituições públicas de ensino do Estado de Santa Catarina, os quais, voluntariamente, 

preencheram o questionário de coleta de dados em formato eletrônico, organizado em duas 

partes: a de caracterização dos sujeitos e a dos critérios de usabilidade pelo System Usability 

Scale Questionnaire traduzido para o português, para avaliar a usabilidade do Workflow 

eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem, após acesso via endereço 

eletrônico e interação com o workflow. Realizou-se a análise estatística descritiva e inferencial 

das variáveis coletadas, com a finalidade de descrever a amostra, quantificar o grau de 

satisfação dos usuários e identificar as variáveis associadas à Pontuação final do questionário 

de usabilidade. Foi possível identificar que a tecnologia atingiu níveis altos de classificação 

global entre os docentes, estabelecida pela Pontuação final, sendo classificada pela média 

geral de 81,9(±14,9) em ―Excelente‖. As análises estatísticas permitiram verificar que as 

informações sociodemográficas dos participantes não influenciaram na avaliação do sistema, 

                                                 
*
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**
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 Bacharel em Ciência da Computação - Universidade Federal de Santa Maria. Técnico de Tecnologia da 
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pois não houve associação estatisticamente significante com a Pontuação final obtida pelo 

SUS (valor-p>0,05), sugerindo que o workflow de simulação pode ser utilizado por todos os 

docentes, independentemente da idade, experiência profissional ou experiência com 

simulação clínica de alta fidelidade, com a única exceção da variável de experiência com 

usabilidade de sistemas (valor-p=0,047). Diante dos resultados obtidos nas avaliações da 

usabilidade, conclui-se que o Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na 

Enfermagem, poderá servir de referência para promover as melhores práticas simuladas no 

processo de aprendizagem para a formação profissional em Enfermagem.  

 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Simulação. Workflow. Usabilidade. Informática em 

Enfermagem. 

 

ABSTRACT 

 

Quantitative, descriptive and exploratory study due to the use of a standardized data collection 

technique, through the application of an instrument with the aim of analyzing the usability 

criteria of an electronic workflow for the high fidelity clinical simulation in Nursing based on 

the standards of best practices in simulation. Sampling was composed by 23 teachers of 

undergraduate Nursing courses from four public educational institutions in the State of Santa 

Catarina, who voluntarily filled the questionnaire in electronic format for data collection, 

organized in two parts: the characterization of subjects and the usability criteria by the System 

Usability Scale Questionnaire translated into Portuguese, to assess the usability of the 

Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem, after access by 

the electronic address and workflow interaction. A descriptive and inferential statistical 

analysis of the collected variables was carried out, in order to describe the sample, quantify 

the degree of user satisfaction and identify the variables associated with the Final score of the 

usability questionnaire. It was possible to identify that the technology reached high levels of 

global classification among teachers, established by the Final score, being classified by the 

general mean of 81.9 (± 14.9) in ―Excellent‖. The statistical analyzes showed that the 

sociodemographic information of the participants did not influence the evaluation of the 

system since there was no statistically significant association with the Final score obtained by 

SUS (p-value>0.05), suggesting that the simulation workflow can be used by all teachers, 

regardless of age, professional experience or experience with high fidelity clinical simulation, 

the only exception was the variable of experience with system usability (p-value=0.047). By 

the results obtained in usability assessments, it is concluded that the Workflow eletrônico para 

simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem, can serve as a reference to promote the 

best simulated practices in the learning process for professional training in Nursing.  

 

Keywords: Health Education. Simulation. Workflow. Usability. Nursing Informatics. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A simulação é uma metodologia de ensino em que um evento simulado é recriado 

para se assemelhar às situações da vida real. Essas atividades permitem que os participantes 

desenvolvam ou aprimorem conhecimentos, habilidades e/ ou atitudes, e fornecem uma 
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oportunidade de analisar e responder às situações realistas em um ambiente simulado. Na 

simulação clínica de alta fidelidade, busca-se um alto grau de realismo, através da imersão 

dos participantes em cenários clínicos imitando o ambiente real da prática clínica 

(SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDÃO, 2017; LIOCE et al., 2020).  

A utilização de atividades de simulação para os diferentes níveis de educação em 

Enfermagem, como graduação, pós-graduação e educação permanente de profissionais, é 

fortemente recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), por melhorar a 

qualidade do ensino, da assistência à saúde e da segurança do paciente, beneficiando 

pacientes, estudantes e profissionais de saúde (Martins et al., 2018). 

Dependendo do grau em que a simulação se aproxima da realidade, esta pode ser 

classificada em baixa, média ou alta fidelidade, quanto maior a fidelidade, maior o realismo. 

A simulação clínica de alta fidelidade apresenta um alto grau de realismo, onde os 

participantes realizam cenários clínicos imitando o ambiente real da prática clínica orientados 

por um facilitador, que promove a reflexão dos participantes sobre o conhecimento adquirido 

durante a simulação para que estes possam aplicá-los na prática profissional futura (LIOCE et 

al., 2020; MARTINS et al., 2018; SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDÃO, 2017). 

A International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning 

(INACSL), tendo como sua principal missão desenvolver padrões de práticas baseadas em 

evidências para metodologias de simulação clínica e promover pesquisa de simulação, criou 

as Normas de Prática Recomendada INACSL: Simulação
SM

 (INACSL Standards of Best 

Practice: Simulation
SM

). Estas normas refletem as melhores práticas em disciplinas da Saúde 

e Educação em Ciências da Saúde, e fornecem uma estrutura para o desenvolvimento da 

simulação (SITTNER, 2016; SITTNER et al., 2015). 

Estes padrões internacionais serviram de base para a criação de um workflow em 

formato eletrônico pelo Laboratório de Produção Tecnológica em Saúde e Grupo de Pesquisa 

Clínica, Tecnologias e Informática em Saúde (LAPETEC/GIATE), com a intenção de ser de 

uma ferramenta prática, baseada em evidência e de fácil acesso aliada à tecnologia que 

auxiliasse os docentes a criar e conduzir uma atividade de simulação para graduandos em 

Enfermagem de maneira organizada e padronizada. E para se adequar à proposta atual desta 

pesquisa, este primeiro workflow foi atualizado, reestruturado, implementado e 

disponibilizado neste estudo.  

Por definição, workflow é um fluxo de trabalho através do tempo e do espaço, ou 

seja, os procedimentos de um sistema de trabalho. Através deste, as atividades de trabalho são 
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organizadas cronologicamente, fornecendo ferramentas e informações aos diferentes membros 

da equipe, permitindo que os mesmos tenham uma visão geral do processo de trabalho e das 

tarefas e serem cumpridas. O workflow de uma organização é composto pelo conjunto de 

processos que precisam ser realizados, as pessoas, os recursos disponíveis como a tecnologia 

e os materiais, a infraestrutura organizacional como as normas e rotinas, e também o ambiente 

externo (FINNELL; DIXON, 2016).  

Para que o workflow seja uma ferramenta eficaz que atenda às necessidades dos 

usuários e, assim, poder ser colocada em uso, propôs-se como objetivo deste estudo: Analisar 

os critérios de usabilidade de um workflow eletrônico para a simulação clínica de alta 

fidelidade na Enfermagem fundamentado nos padrões das melhores práticas em simulação, 

pois segundo a ABNT (2003), o sucesso da implementação de um sistema de informação 

depende da sua utilização e adesão dos usuários, portanto se faz necessário sua avaliação.  

Avaliar o processo é um meio de melhorar a qualidade do produto em uso. Obter um 

produto que satisfaça as necessidades do usuário normalmente requer uma abordagem 

interativa para o desenvolvimento de software com feedback contínuo sob a perspectiva do 

usuário. Segundo as normas NBR ISO/ IEC 9126-1, NBR ISO 9241-11 e NBR ISO/ IEC 

25062, que definem critérios de qualidade técnica de softwares, o objetivo de avaliar sistemas 

buscando usabilidade é o de proporcionar que usuários alcancem seus objetivos e satisfaçam 

suas necessidades em um contexto de uso em particular. A usabilidade se refere à medida na 

qual os usuários dos produtos são capazes de trabalhar de forma eficaz, eficiente e com 

satisfação (ABNT, 2003, 2011a, 2011b). 

Diante do exposto, buscou-se responder à seguinte questão de pesquisa: Qual a 

análise dos critérios de usabilidade de um workflow eletrônico para a simulação clínica de 

alta fidelidade na Enfermagem fundamentado nos padrões das melhores práticas em 

simulação?  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, descritivo e exploratório devido à 

utilização de técnica padronizada de coleta de dados, por meio da aplicação de um 

instrumento visando analisar os critérios de usabilidade de um workflow eletrônico para a 

simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem. Este estudo também contém análises 

qualitativas pelo caráter narrativo dos participantes durante as avaliações da usabilidade, a 
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análise qualitativa foi realizada a partir das reflexões e à luz das referências bibliográficas 

consultadas neste estudo. 

Para a proposta desta pesquisa, o primeiro workflow criado anteriormente foi 

atualizado neste estudo de acordo com as novas Normas de Prática Recomendada INACSL: 

Simulação
SM 

vigentes no período: Glossário de Simulação, Integridade Profissional, 

Resultados e Objetivos, Facilitação, Debriefing, Avaliação do Participante, Design da 

Simulação e Operações (INACSL, 2018).  

Os elementos gráficos foram recriados, e o workflow foi reestruturado para ser 

implementado e disponibilizado em uma página da web para acesso on-line por dispositivos 

eletrônicos como computadores de mesa (desktops), laptops, notebooks, smartphones ou 

tablets, contando assim com uma nova programação. Ressaltando-se a importância de se 

adaptar qualquer proposta de design instrucional ao contexto real da aplicação, esta 

reconfiguração do workflow seguiu o modelo do Design Instrucional Contextualizado (DIC), 

seguindo as suas cinco fases de atividades (Análise, Design, Desenvolvimento, 

Implementação e Avaliação) (FILATRO, 2010). 

A nova versão foi então renomeada Workflow eletrônico para simulação clínica de 

alta fidelidade na Enfermagem. Ao acessar o workflow pelo endereço eletrônico 

https://simulacaoenfermagem.paginas.ufsc.br/workflow-eletronico-para-simulacao-clinica-de-

alta-fidelidade-na-enfermagem/, após uma breve introdução, o docente é guiado no passo a 

passo da construção da simulação, conforme mostrado na figura abaixo. 
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Figura 14 – Estrutura do Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na 

Enfermagem 

Fonte: Desenvolvido pelo autor do estudo (2020) 
 

Após inserir as informações referentes à identificação e criação da atividade de 

simulação, é gerado um documento PDF que contém o resumo de todas as etapas da 

simulação com as informações inseridas pelo docente, o qual pode ser salvo no equipamento 

do usuário ou impresso, e também uma cópia destas informações é enviada ao e-mail pessoal 

do usuário. Desta forma, o docente tem acesso a estas informações para depois serem 

aplicadas na prática da simulação, gerando um fluxo de trabalho (workflow) único, 

personalizado e adaptado para a demanda específica do docente. 
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Figura 15 – Tela do Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na 

Enfermagem 

 
Fonte: Print screen do Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem (2020) 

 

A amostra foi não probabilística e intencional por conveniência, composta por vinte e 

três (23) docentes de cursos de Graduação em Enfermagem de quatro instituições públicas de 

ensino do Estado de Santa Catarina. Esta população foi selecionada, pois é o público alvo ao 

qual o workflow de simulação foi direcionado, além da intenção de incentivar a adoção da 

estratégia de simulação, de uma forma padronizada e baseada em evidências, no currículo de 

formação de enfermeiros.  
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O critério para inclusão dos participantes na pesquisa foi ser docente efetivo de curso 

de Graduação em Enfermagem em instituições públicas de ensino do Estado de Santa 

Catarina, e foram excluídos do estudo os participantes que preencheram o instrumento de 

forma incompleta ou fora do prazo estabelecido, além dos docentes membros da banca de 

avaliação desta pesquisa. 

O estudo seguiu as normas para pesquisas envolvendo seres humanos, estabelecidas 

pela Resolução 466/12 Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Desta forma, a 

participação dos docentes foi voluntária, sendo assegurado o sigilo de sua identidade e das 

informações fornecidas somente para os propósitos da pesquisa, assim como o direito de 

desistir do estudo a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao participante. Desta forma, 

os sujeitos foram assim identificados: D1, D2, D3, e assim sucessivamente. 

O período de coleta de dados foi de 06 de outubro a 07 de novembro de 2020, 

incluindo a prorrogação do prazo para preenchimento do questionário de usabilidade. Os 

docentes foram convidados a participar do estudo através da carta convite e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado por assinatura eletrônica pelas 

pesquisadoras, enviados para o e-mail pessoal de cada participante. Aos que aceitaram 

participar da pesquisa mediante retorno do consentimento por meio digital às pesquisadoras 

através do e-mail pessoal do participante, receberam por e-mail, de forma individual, o 

endereço eletrônico para acesso ao Workflow eletrônico para simulação clínica de alta 

fidelidade na Enfermagem e o instrumento de coleta de dados em formato eletrônico via 

Google Forms
®
. 

A cada participante foi solicitado que interagisse com o workflow eletrônico de 

forma a conseguir executar a tarefa mínima de realizar o seu preenchimento como se fosse 

criar uma atividade de simulação para estudantes de Enfermagem, inserindo dados nos 

campos disponíveis e utilizando os seus recursos. E a seguir, responderam ao questionário de 

coleta de dados. 

O instrumento de coleta de dados foi constituído de questões de múltipla escolha e 

apenas a última questão, incluída pela pesquisadora, dissertativa não obrigatória, totalizando 

dezenove (19) questões. O questionário foi dividido em duas partes. Na primeira, a de 

caracterização dos sujeitos, os entrevistados preencheram dados de identificação pessoal, a 

fim de caracterizar a população estudada, com as seguintes variáveis: sexo, idade, nível 

máximo de formação acadêmica, tempo de atuação profissional como professor, experiência 
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com simulação clínica de alta fidelidade e o tempo desta experiência, treinamento específico 

formal em simulação clínica, e experiência com avaliação de usabilidade de sistemas. 

A segunda parte é composta dos 10 itens do Questionário System Usability Scale 

(SUS) traduzidos para o português (TENÓRIO, 2011), graduados em escala tipo LIKERT 

com valores de um a cinco, com as seguintes categorias de respostas: (1) discordo totalmente; 

(2) discordo parcialmente; (3) não discordo e nem concordo; (4) concordo parcialmente; (5) 

concordo totalmente. Acrescida de uma questão dissertativa não obrigatória, incluída pela 

pesquisadora, sobre críticas ou sugestões sobre o uso do Workflow eletrônico para o 

desenvolvimento efetivo das simulações clínicas de alta fidelidade.  

Existem várias métricas de avaliação da usabilidade de sistemas computacionais, 

uma das mais utilizadas atualmente é o Questionário System Usability Scale, por ser 

considerado um dos mais confiáveis e válidos para medir a usabilidade percebida pelos 

usuários. Mesmo em pequenas amostras, o SUS pode ser usado para avaliar qualquer tipo de 

tecnologia interativa e pode ser preenchido rapidamente por qualquer usuário sem 

conhecimento especializado em avaliação de sistemas (REVYTHI; TSELIOS, 2019).  

Os itens do SUS apresentam alternância entre os itens positivos (ímpares) e 

negativos (pares) com a finalidade de evitar vieses de resposta, com o propósito de que os 

participantes realmente concordem ou discordem após reflexão de leitura, e não simplesmente 

por impulso. Para se obter a Pontuação final (PF) do questionário SUS que varia de 0 a 100, 

de acordo com os 10 itens classificados pelos entrevistados na escala LIKERT de 5 pontos 

variando de ―discordo totalmente‖ a ―concordo totalmente‖, deve-se subtrair 1 à resposta do 

usuário para os itens ímpares, assim como subtrair o valor da resposta do usuário de 5 para os 

itens pares. Depois, soma-se a pontuação obtida de cada item, e multiplica-se o resultado por 

2,5 (BOUCINHA; TAROUCO, 2013; PADRINI-ANDRADE et al., 2019). Conforme 

demonstrado abaixo:  

 

PF = [(i1 - 1) + (5 - i2) + (i3 - 1) + (5 - i4) + (i5 - 1) + (5 - i6) + (i7 - 1) + (5 - i8) + (i9 - 1) + 

(5 - i10)] x 2,5 

 

Deste modo, é possível fazer a classificação do sistema avaliado: 0 a 20,5 (Pior 

imaginável); 21 a 38,5 (Pobre); 39 a 52,5 (Mediano); 53 a 73,5 (Bom); 74 a 85,5 (Excelente); 

e 86 a 100 (Melhor imaginável) (BOUCINHA; TAROUCO, 2013; PADRINI-ANDRADE et 

al., 2019). E conforme Tenório (2011), é possível reconhecer os componentes de qualidade de 
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um sistema indicados por Nielsen (1994a; 1994b) nos itens do SUS: facilidade de 

aprendizagem (itens 3, 4, 7 e 10), eficiência (itens 5, 6 e 8), facilidade de memorização (item 

2), minimização dos erros (item 6) e satisfação (itens 1, 4 e 9). 

Para a análise estatística das variáveis, os dados foram organizados em planilhas 

eletrônicas no programa Microsoft Excel
®

 conforme as características e a distribuição das 

variáveis previamente estabelecidas, e posteriormente analisados por meio do software IBM
®

 

SPSS
®
 Statistics Subscription. Foi aplicada a estatística descritiva (frequência, média, desvio 

padrão, mediana, valores máximos e mínimos), e inferencial (Teste t, ANOVA, e correlação 

de Spearman).  

Estabeleceu-se como nível de significância p≤0,05 para um intervalo de confiança de 

95%, por convenção este é um dos intervalos mais utilizados por pesquisadores (POLIT; 

BECK, 2017). Para avaliar o ajuste dos dados à distribuição normal foi utilizado o teste de 

Shapiro-Wilk, mais indicado para amostras com n<30, pois os testes de normalidade sofrem 

influência do tamanho amostral quanto à sua eficiência (MIOT, 2017).  

As variáveis qualitativas (sexo, formação acadêmica, treinamento em simulação, 

experiência com simulação e com usabilidade, e classificação do SUS) foram descritas pela 

frequência absoluta (n) e porcentagem (%). As variáveis quantitativas (idade, tempo de 

atuação como professor, tempo de atuação com simulação e PF do SUS) foram descritas pela 

média, desvio padrão, mediana, mínimo, e máximo, sendo as de distribuição normal 

representadas pela média e o desvio padrão, e a mediana e os valores mínimo e máximo para 

aquelas não normalmente distribuídas. 

A avaliação global dos 10 itens que compreendem o questionário SUS foi 

estabelecida pela Pontuação final, variando de 0 a 100. Deste modo, a classificação da 

avaliação do workflow eletrônico foi estabelecida (BOUCINHA; TAROUCO, 2013; 

PADRINI-ANDRADE et al., 2019).  

A correlação entre a Pontuação final do SUS e as demais variáveis foi dada de 

acordo com a aderência ou não à distribuição normal. Quando se tratou de duas categorias, 

pelo Teste t para grupos independentes aplicado na comparação com as variáveis qualitativas 

(sexo, treinamento em simulação, experiência com simulação e com usabilidade); ANOVA 

quando se tratou de mais de duas categorias analisadas (formação acadêmica). E pela 

correlação de Spearman, escolhido pelo tamanho amostral de n<30, para as variáveis 

quantitativas (idade, tempo de atuação como professor e tempo de atuação com simulação) 

(POLIT; BECK, 2017). 
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As respostas à questão dissertativa do instrumento de avaliação dos critérios de 

usabilidade, obtidas através das narrativas dos participantes do estudo, foram analisadas à luz 

das referências bibliográficas consultadas e dos autores de referência. 

 

RESULTADOS  

 

Caracterização dos sujeitos 

 

Segundo os dados sociodemográficos, descritos nas tabelas abaixo, a população desta 

pesquisa se caracterizou predominantemente pelo sexo feminino 87% (20); idade média de 

44,9 (±9,7) anos; formação acadêmica em nível de doutorado 69,9% (16); trabalham como 

professor em média há 12,8 (±7,9) anos, possuem experiência com simulação clínica de alta 

fidelidade 65,2% (15); trabalham com simulação em média há 3 (±3,5) anos; 52,2% (12) dos 

docentes já participaram de cursos ou realizaram treinamento formal em simulação; e 65,2% 

(15) não possuem experiência com avaliação de usabilidade de sistemas.  

 

Tabela 1 – Distribuição de frequência e porcentagem quanto à caracterização dos sujeitos 

segundo dados sociodemográficos 
Variável 

 

Frequência 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Sexo     

Masculino 3 13 

Feminino 20 87 

Nível de Formação     

Mestrado 1 4,3 

Doutorado 16 69,6 

Pós-doutorado 6 26,1 

Experiência em simulação      

Sim 15 65,2 

Não 8 34,8 

Treinamento em simulação     

Sim 12 52,2 

Não 11 47,8 

Experiência em usabilidade      

Sim 8 34,8 

Não 15 65,2 

Total 23 100 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2020) 
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Tabela 2 – Descrição em anos completos da idade, tempo de atuação como professor e tempo 

de experiência com simulação clínica de alta fidelidade conforme análise descritiva dos dados 

(n=23) 

Descrição  Idade 

Tempo de atuação 

como professor 

Tempo de experiência 

com simulação 

Média 44,9 12,8 3 

Desvio padrão 9,7 7,9 3,5 

Mediana 41 10 3 

Mínimo 30 4 0 

Máximo 63 32 15 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2020) 

 

Avaliação dos critérios de usabilidade  

 

Após o preenchimento do questionário SUS pelos participantes, calculou-se a 

Pontuação final de cada participante e atribui-se o nível de classificação SUS a cada valor 

obtido, conforme apresentado na tabela abaixo.  
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Tabela 3 – Classificação global do SUS conforme Pontuação final de cada docente 

Docente Pontuação final Classificação SUS 

D1 85 Excelente 

D2 75 Excelente 

D3 95 Melhor imaginável 

D4 100 Melhor imaginável 

D5 100 Melhor imaginável 

D6 57,5 Bom 

D7 95 Melhor imaginável 

D8 82,5 Excelente 

D9 100 Melhor imaginável 

D10 92,5 Melhor imaginável 

D11 92,5 Melhor imaginável 

D12 85 Excelente 

D13 77,5 Excelente 

D14 42,5 Mediano 

D15 90 Melhor imaginável 

D16 82,5 Excelente 

D17 60 Bom 

D18 65 Bom 

D19 90 Melhor imaginável 

D20 70 Bom 

D21 75 Excelente 

D22 85 Excelente 

D23 87,5 Melhor imaginável 

Média 81,9 Excelente 

Desvio padrão 14,9 

 Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2020) 

 

A avaliação da usabilidade se mostrou importante para verificar a interação entre o 

sistema e os usuários. A média geral dos resultados da Pontuação final do SUS 81,9(±14,9); 

mediana 85; valor mínimo de 42,5 e máximo de 100; indicou uma ―Excelente‖ classificação 

global do workflow pelos docentes.  
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Gráfico 1 – Distribuição quanto à frequência (n) e porcentagem (%) da classificação global 

obtida pelo questionário SUS 

 
Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2020) 

 

Conforme o gráfico acima, a análise da distribuição dos níveis de 

classificação global do questionário SUS, separadamente, mostrou que o nível com a 

maior prevalência de 43,5% (10) das avaliações foi atribuído à classificação ―Melhor 

imaginável‖, seguido de 34,8% (8) com classificação ―Excelente‖, indicando uma 

ótima aceitação do sistema pelos docentes, e não houve nenhuma avaliação que 

considerou o sistema ―Pobre‖ ou ―Pior imaginável‖. Ressalta-se que houve apenas 1 

docente que classificou o workflow como nível ―Mediano‖, porém como destacado 

pelo próprio docente em sua resposta à questão aberta do questionário, possivelmente 

esta avaliação está mais relacionada a fatores pessoais do que ao próprio sistema: 

 

Acho que os problemas encontrados foram pessoais e não relacionados ao sistema. 

Com orientação acho que será OK (D14) 

 

A aceitação do workflow pelos docentes também ficou evidenciada na 

resposta de alguns professores à questão dissertativa não obrigatória do questionário 

―Se desejar, contribua com críticas ou sugestões sobre o uso do Workflow eletrônico 

para o desenvolvimento efetivo das simulações clínicas de alta fidelidade‖, pelos 

elogios espontaneamente descritos, mesmo não sendo solicitado ao professor para 

destacar os pontos positivos: 
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o sistema permite uma noção exata dos elementos que devem ser utilizados para a 

elaboração de uma simulação de alta fidelidade. Embora eu não utilize esta 

modalidade de simulação conseguiria elaborar uma com as orientações contidas no 

instrumento. (D5) 

 

[...] Considero o workflow interessante e de fácil compreensão [...] (D7)  

 

Achei muito interessante e poderá contribuir para nossa prática docente, a partir de 

uma orientação técnica. Parabéns pela iniciativa! (D8) 

 

[...] O workflow promove tanto a instrumentalização do professor para etapas 

importantes para o desenvolvimento de uma simulação de alta fidelidade, mesmo 

para aqueles que possuem pouca prática com tal recurso, como também é capaz de 

alcançar melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem ao seguir-se um 

roteiro sistematizado que chama atenção para etapas importantes. (D15) 

 

Para a análise inferencial, primeiro testou-se as variáveis quantitativas quanto a 

aderência à distribuição normal por meio do teste de Shapiro-Wilk, mais indicado para 

amostras com n<30 (MIOT, 2017). Assim constatou-se que as variáveis idade com valor-

p=0,153 e Pontuação final do SUS com valor-p=0,061 possuem distribuição normal; já as 

variáveis tempo de atuação como professor com valor-p=0,008 e tempo de experiência com 

simulação com valor-p<0,001 não possuem normalidade, conforme demonstrado na tabela 

abaixo.  

 

Tabela 4 – Testes de normalidade das variáveis quantitativas por meio do teste de       

Shapiro-Wilk 

Variáveis Estatística gl valor-p 

Idade 0,937 23 0,153 

Tempo de atuação como 

professor 0,875 23 0,008 

Tempo de experiência 

com simulação 0,781 23 <0,001 

Pontuação final 0,918 23 0,061 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2020) 

Legenda: gl – Graus de liberdade 

 

A correlação entre a Pontuação final do SUS e as demais variáveis foi dada de 

acordo com a aderência ou não à distribuição normal. 

Para a comparação da PF com as variáveis qualitativas com duas categorias, usou-se 

o Teste t para grupos independentes (POLIT; BECK, 2017). Primeiro obteve-se a 

confirmação da homogeneidade das variâncias através do teste de Levene, que pôde ser 

constatado em cada teste: sexo com valor-p=0,085; experiência com simulação com valor-
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p=0,340; treinamento em simulação com valor-p=0,683; e experiência com usabilidade com 

valor-p=0,317, conforme tabela abaixo.  

O Teste t demonstrou que não houve diferença significativa entre as médias das duas 

categorias das variáveis: sexo, feminino 81(±15,7) e masculino 88,3(±3,8), com valor-

p=0,441; experiência com simulação, sim 84,1(±12,8) e não 77,8(±18,4), com valor-p=0,343; 

e treinamento em simulação, sim 83,5(±13,7) e não 80,2(±16,6), com valor-p=0,607. Já a 

média da PF de quem possui experiência com usabilidade de sistemas 90,3(±11,2) e de quem 

não possui 77,5(±15), mostrou uma diferença significativa com valor-p=0,047, conforme 

demonstrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 5 – Teste de Levene e Teste t para grupos independentes para comparação das médias 

da Pontuação final das variáveis qualitativas com duas categorias 

 

Sexo 

Experiência 

em simulação 

Treinamento em 

simulação 

Experiência 

em usabilidade 

Teste de Levene 

        Z 3,273 0,951 0,172 1.049 

    valor-p 0,085 0,340 0,683 0,317 

Teste t 

        t 0,786 -0,970 -0,523 -2,106 

    Graus de liberdade 21 21 21 21 

    valor-p 0,441 0,343 0,607 0,047 

    Diferença média 7,3333 -6,3542 -3,3144 -12,8125 

    Erro de diferença padrão 9,3328 6,5505 6,3429 6,0839 

    Dif. Inferior -12,0754 -19,9766 -16,5052 -25,4647 

    Dif. Superior 26,742 7,2683 9,8764 -0,1603 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2020) 

Legenda: Dif. Inferior/Dif. Superior – 95% de Intervalo de Confiança da Diferença Inferior/Diferença Superior  

 

Para a análise da formação acadêmica optou-se pelo teste de variância (ANOVA), 

por se tratar de mais de duas categorias analisadas (POLIT; BECK, 2017). Primeiro 

constatou-se a homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene (Estatística de 

Levene=1.069; Graus de Liberdade 1= 1; Graus de Liberdade 2= 20; valor-p=0,313). Depois, 

observou-se que não houve diferença significativa entre as médias da PF das categorias 

Mestrado 85, Doutorado 79(±16) e Pós-doutorado 89,1(±11), pelo valor-p=0,378 obtido com 

o ANOVA, assim demonstrado na tabela abaixo. 
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Tabela 6 – ANOVA para comparação das médias da Pontuação Final das categorias da 

variável formação acadêmica 

 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio Z valor-p 

Entre grupos 455,186 2 227,593 1,021 0,378 

Nos grupos 4456,771 20 222,839 

  Total 4911,957 22 

   Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2020) 

 

E pela correlação de postos de Spearman, escolhido pelo tamanho amostral de n<30, 

e com o coeficiente de correlação (ρ) variando de -1,00 a +1,00, onde quanto maior o valor, 

mais alta é a correlação entre as variáveis (POLIT, 2014; POLIT; BECK, 2017); constatou-se 

que não houve correlação estatisticamente significante da PF com as variáveis quantitativas: 

idade com valor-p=0,936; tempo de atuação como professor com valor-p=0,418; e tempo de 

atuação com simulação com valor-p=0,189, conforme consta na tabela abaixo. 

 

Tabela 7 – Correlação de postos de Spearman da Pontuação Final com as variáveis 

quantitativas 

 
ρ valor-p n 

Idade 0,018 0,936 23 

Tempo de atuação como 

professor 0,177 0,418 23 

Tempo de experiência 

com simulação 0,284 0,189 23 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2020) 

 

DISCUSSÃO 

 

Nos tempos atuais, enfrenta-se uma realidade em que os meios de comunicação estão 

sendo revolucionados, o acesso à informação é mais rápido e abrangente que antes. Os 

dispositivos tecnológicos estão cada vez mais sendo utilizados, inclusive no desenvolvimento 

das metodologias de ensino, assim, surge a necessidade de buscar métodos e ferramentas que 

auxiliem os educadores em saúde a implementá-los. 

Neste contexto, situam-se as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), que 

são representadas por uma conexão de diversos computadores criando uma rede de infor-

mações global, que oferece suporte à estruturação e a organização dos dados e informações, 

possibilitando o armazenamento, processamento, acesso em tempo real e/ou remoto e 

compartilhamento dos mesmos (BARRA et al., 2017). 
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Na educação, as TICs vêm se tornando elemento comum no cotidiano das salas de 

aula, e podem exercer influência significativa no processo de aprendizado, pois permitem o 

desenho de metodologia inovadora de ensino através da implementação de ferramentas 

tecnológicas. Nesse sentido, estima-se que a incorporação das TICs será um componente 

indispensável aos currículos e à prática docente de enfermagem, exigindo assim um processo 

de adaptação do ensino e aprendizagem, envolvendo professores e estudantes (ALVES et al., 

2020). 

Neste sentido, o workflow de simulação desenvolvido nesta pesquisa, apresenta-se 

como uma dessas ferramentas tecnológicas para implementação no ensino. E conforme a 

avaliação de sua usabilidade pelos docentes neste estudo, classificado como ―Excelente‖ com 

média geral 81,9(±14,9), este se mostra como uma possível tecnologia válida para o 

desenvolvimento de atividades efetivas de simulação clínica de alta fidelidade para estudantes 

de Enfermagem.  

O desenvolvimento da simulação pode ser complexo por conter diversos 

componentes e envolver vários profissionais com diferentes experiências e níveis de 

conhecimento. Logo, diretrizes, políticas e procedimentos padronizados podem ajudar a 

fornecer um ambiente ideal para trabalhar e aprender, apoiando a integração da simulação no 

currículo de maneira consistente. Assim, o desenvolvimento de workflows para atividades de 

simulação permite projetar e seguir um processo passo a passo, auxiliando o corpo docente 

com o gerenciamento e a estruturação da simulação, e deste modo garantindo o seu sucesso. 

Além disso, a adoção das Normas de Prática Recomendada INACSL: Simulação
SM

 

para garantir a qualidade da simulação baseada nas melhores práticas, vem sendo 

gradualmente instituída em várias instituições de ensino em saúde ao redor do mundo. No 

entanto, o grande volume de conteúdo e detalhes destas normas pode dificultar o acesso e 

interesse dos educadores em simulação em aplicá-las, principalmente os iniciantes (BECKER 

et al., 2020). Neste sentido, o workflow criado também facilita a utilização destas normas no 

processo de estruturação da simulação pelos docentes. 

No recente estudo de Becker et al. (2020), também foi levantado a necessidade de 

facilitar o acesso dos professores às normas INACSL, assim foi construído um roadmap como 

um guia interativo para estimular os educadores iniciantes a implementar as normas INACSL 

nas simulações. Esta ferramenta foi criada no formato de website com o objetivo de começar 

com os princípios mais fundamentais da simulação, apresentados em seções pequenas e 

compreensíveis, de forma textual e com vídeos por meio de exemplos, checklists, e modelos 
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de comportamento esperados. Esta tecnologia se apresenta como material consultivo, 

diferindo do workflow de simulação, por onde os docentes podem interagir inserindo 

informações para criar uma simulação clínica.    

As análises estatísticas permitiram verificar que não houve associação 

estatisticamente significante da Pontuação final obtida pelo SUS com as variáveis sexo, 

treinamento em simulação, experiência com simulação, formação acadêmica, idade, tempo de 

atuação como professor e tempo de atuação com simulação (p>0,05), ou seja, as informações 

demográficas dos participantes não influenciaram na avaliação do sistema, sugerindo que o 

workflow de simulação pode ser utilizado por todos os docentes, independentemente da idade, 

experiência profissional ou experiência com simulação clínica de alta fidelidade.  

O mesmo não se pode afirmar sobre a experiência com usabilidade de sistemas, pois 

a análise mostrou uma diferença significativa entre as médias da Pontuação final de quem 

possui experiência e de quem não possui (p=0,047), onde nota-se que os docentes com 

experiência com usabilidade tiveram uma média de avaliação superior 90,3(±11,2), que na 

classificação SUS corresponde à ―melhor imaginável‖, à média de quem não possui 

77,5(±15), que corresponde à ―Excelente‖. Assim, por estes resultados, infere-se que a 

experiência com avaliação de sistemas influenciou positivamente na avaliação do workflow. 

Embora o questionário SUS tenha sido adequado à proposta desta pesquisa, uma das 

possíveis causas desta diferença pode ser que aqueles que têm experiência com usabilidade, 

provavelmente possuem maior domínio e conhecimento da informática, portanto, tiveram 

menos dificuldade em utilizar tanto o questionário SUS em formato eletrônico quanto navegar 

pelo sistema do workflow, atribuindo assim melhores notas. No entanto, para se fazer 

qualquer constatação a respeito, são necessários estudos mais aprofundados e com um número 

maior de participantes, para confirmar este resultado e elucidar esta questão. 

No estudo desenvolvido por Padrini-Andrade et al. (2019), que utilizou o 

questionário SUS para avaliar a usabilidade de um sistema de informação em saúde neonatal, 

realizado com 50 profissionais de saúde usuários do sistema, mostrou-se que a usabilidade do 

sistema avaliado não foi associada aos dados sociodemográficos dos participantes da 

pesquisa, como idade, sexo, escolaridade, profissão, área de atuação, nível de conhecimento 

em informática e tempo de uso do sistema. Citou-se que o instrumento SUS aplicado ao 

sistema de informação foi eficiente para avaliar a usabilidade através da percepção do usuário, 

e embora o nível de conhecimento em informática não tenha sido associado com o resultado, 

o estudo não traz nenhum dado se os usuários possuíam experiência com usabilidade. 
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Em outro estudo de Lewis (2018), que trata de uma revisão histórica sobre a 

aplicação do questionário SUS desde sua invenção em 1996 até perspectivas futuras, o autor 

recomenda fortemente o uso do SUS por pesquisadores e profissionais devido suas favoráveis 

propriedades psicométricas (confiabilidade, validade e sensibilidade) testadas em várias 

pesquisas ao longo dos anos. Este estudo também cita a influência de características 

sociodemográficas nos resultados do SUS, onde das quatro variáveis independentes (sexo, 

idade, localização geográfica e traços de personalidade) descritas nos estudos apresentados 

nesta pesquisa, a única variável para a qual existe evidências de ter um efeito sobre as 

pontuações do SUS é a personalidade do usuário. Neste estudo também não se menciona a 

experiência com usabilidade.  

Em relação à pergunta dissertativa do questionário, os docentes relataram as 

seguintes críticas e sugestões, as quais serão discutidas a seguir: 

 

[...] Sugiro que o Workflow seja desenhado ocupando a tela inteira, com campo de 

leitura e preenchimento maior. Não encontrei nos itens do questionário acima uma 

pergunta que correspondesse a essa avaliação. A forma como está sugere 

preenchimento em tela de smartphone, o que não parece viável para criação e 

descrição de caso clínico, etc... (D1) 

 

Quanto à tela do workflow, na fase de Design do DIC (FILATRO, 2010), o layout da 

tecnologia foi definido para o formato de tela que deveria ser compatível tanto para acesso em 

computadores quanto para dispositivos móveis, para facilitar o acesso dos docentes em 

qualquer dispositivo, em qualquer hora e lugar. 

 

A questão inicial relacionada à necessidade de aprendizagem e resultado esperado se 

confunde um pouco com as do objetivo principal e específicos[...] (D6)  

 

Deixo aqui minhas sugestões:  

Deixar mais claro a diferença entre avaliação das necessidades de aprendizagem e o 

objetivo[...] (D10) 

  

Segundo as Normas de Prática Recomendada INACSL: Simulação
SM

, uma simulação 

efetiva deve ser projetada para atender aos objetivos identificados e otimizar a realização dos 

resultados esperados.  Os objetivos são ferramentas de orientação para facilitar a realização 

dos resultados definidos. Já as necessidades de aprendizagem orientam o desenvolvimento de 

uma meta ou objetivo da simulação, que por sua vez direciona no desenvolvimento de 

objetivos específicos. A avaliação das necessidades de aprendizagem inclui um exame de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e/ou comportamentos dos participantes; as metas da 
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instituição de ensino; análise de sistemas; diretrizes de prática clínica; programas de melhoria 

da qualidade; e metas de segurança do paciente. Conforme sugerido acima, estes conceitos 

poderão ser mais claramente definidos no workflow (INACSL STANDARDS COMMITEE, 

2016b, 2016d). 

 

Alguns itens do pre-briefing considero que devem ser abordados antes da simulação, 

como palestra, pré-teste, revisão de prontuário [...] (D15) 

 

O objetivo do pré-briefing é estabelecer um ambiente psicologicamente seguro para 

os participantes, devendo ser abordado antes do início do cenário clínico para orientar os 

participantes sobre o equipamento, ambiente, manequim, funções, alocação de tempo e 

cenário (INACSL STANDARDS COMMITEE, 2016a), as atividades listadas no workflow 

são apenas sugestões, e podem ser escolhidas por cada facilitador de acordo com os seus 

objetivos estabelecidos. 

 

[...]Checklists como o papel do facilitador seriam lembretes, isso? Deixar isso mais 

claro, parece que estamos dizendo o que esperamos que outra pessoa faça. 

Unir a estrutura do cenário e a progressão em um quadro ou de outra forma que 

possibilite linkar: a cena, os parâmetros do simulador e o que é esperado de 

atividade estruturada do participante. 

Inserir uma dica de tempo para o debriefing - recomenda-se, pelo menos, o mesmo 

tempo do cenário. 

Inserir no checklist do debriefing a opção/lembrete: Promova a reflexão do 

participante e auto avaliação, ao invés de apontar acertos e erros. Peça que ele inicie 

elencando as suas condutas positivas ou assertivas e, depois, que diga o que faria 

diferente[...](D10) 

 

O facilitador é o profissional que fornece orientação, apoio e estrutura durante a 

simulação, guiando os participantes para atingirem os objetivos e resultados pretendidos. O 

caso clínico deve ser elaborado para fornecer uma situação clínica e história prévia do 

paciente para o ponto de partida do cenário de simulação, o seu roteiro deve ser consistente e 

padronizado para permitir que o cenário possa ser reproduzido e confiável. Já a progressão 

clínica fornece uma estrutura para o avanço do caso clínico em resposta a cada ação dos 

participantes (INACSL STANDARDS COMMITEE, 2016b, 2016e). 

E a sessão de debriefing é realizada após a execução do cenário de simulação, com a 

intenção de promover uma assimilação do conhecimento, habilidades e atitudes adquiridos 

para transferir esta aprendizagem para a prática clínica, para isso o facilitador deve fornecer 

um feedback em relação ao desempenho dos participantes durante cenário, e promover uma 
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discussão e processo reflexivo sobre os aspectos da simulação concluída (INACSL 

STANDARDS COMMITEE, 2016b, 2016f). 

 

[...] Inserir na avaliação a opção: atividade não avaliativa. Pois, às vezes, utilizamos 

a simulação apenas para fixação de conteúdos ou como disparador de alguma 

discussão. (D10)  

 

A simulação possibilita a avaliação de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

comportamentos. Existem vários métodos para se avaliar o desempenho dos participantes, no 

entanto as normas INACSL recomendam duas em específico: a avaliação formativa, que visa 

o desenvolvimento pessoal e profissional do participante, onde o facilitador fornece um 

feedback identificando as lacunas de conhecimento e habilidades; e a somativa, geralmente  

aplicada ao final de um programa de estudo para medir os resultados alcançados pelo 

participante utilizando um formato padronizado e métodos de pontuação (INACSL 

STANDARDS COMMITEE, 2016g).  

Mesmo que o docente tenha a intenção de realizar a simulação apenas para fixação 

de conteúdos ou promover discussões, a meta maior certamente é o preparo deste estudante 

para a futura prática profissional, e para isso será necessário avaliar o desempenho deste 

durante a simulação para verificar se os objetivos e os resultados previstos foram atingidos, 

deste modo realiza-se a avaliação formativa.  

 

Seria interessante se o sistema tivesse opções prévias com algumas estruturas que 

pudessem ser selecionadas de acordo com as respostas que estão sendo preenchidas, 

mas não inviabilizando a opção de preenchimento textual. Isso facilitaria o 

preenchimento e o planejamento da simulação especialmente para aqueles que não 

tem muita experiência. Por exemplo: materiais e equipamentos necessários, estrutura 

do cenário, método da avaliação, etc. (D16)  

 

Penso que alguns itens do sistema deveriam ser pré-condicionados, de modo a torna-

lo cada vez mais simples e reduzir a parte aberta para digitação. Por exemplo: os 

cenários poderiam vir "prontos", ao menos o básico e o facilitador apenas assinalaria 

aquele cenário que atende aos requisitos do caso clínico - com um pequeno espaço 

aberto caso seja importante especificar algum instrumento. Então, poderia ter: 

Cenário 1 - Consultório Básico com Kit de Sinais Vitais, Maca, Cadeira de Rodas, 

Telefone. Cenário 2 - Leito de UTI completo [...] (D20) 

 

O workflow visa ser uma ferramenta para facilitar o desenvolvimento da simulação 

pelo docente, e pode ser utilizado para qualquer área ou disciplina da Enfermagem que 

envolva práticas clínicas, para isso não se pode limitar seu uso por meio de listas fechadas, 

permitindo a criatividade e liberdade de cada docente de adaptar a criação da atividade de 

simulação de acordo com sua demanda e objetivos estabelecidos. Todavia, foram 
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disponibilizados no workflow exemplos de cenário clínico e materiais como uma forma de 

demonstrar como as informações devem ser preenchidas, no entanto, futuras melhorias no 

workflow acrescentando algumas listas de itens mais utilizados conforme sugerido, podem 

deixá-lo mais dinâmico e facilitar seu preenchimento. 

 

[...] As orientações que estavam abaixo ficou confuso. Eu lia as orientações para 

responder acima. Sugiro que elas fiquem acima daquilo que irei responder. (D18) 

 

[...] Não sei se cabe nem se é possível, mas pelo que entendi não terá uma opção de 

acessar o formulário e salvar para continuar preenchendo em outro momento, certo?! 

Talvez fosse uma funcionalidade que ajudaria. (D23) 

 

As ferramentas tecnológicas para a configuração do workflow foram buscadas, 

analisadas e testadas durante as fases do DIC (FILATRO, 2010), escolheu-se então a que mais 

se aproximou para que se atendessem aos requisitos e objetivos pré-estabelecidos. Contudo, 

por limitações do programa utilizado, não foi possível estruturar o workflow conforme as 

especificações acima descritas. Todavia, se futuras atualizações neste software de 

programação permitirem, estas funções poderão ser implementadas. 

As críticas e sugestões acima apresentadas pelos docentes foram consideradas 

válidas e de importância por permitir uma melhor análise do workflow, e poderão ser 

aplicadas futuramente para sua melhoria. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir do objetivo principal do estudo, que propôs analisar os critérios de 

usabilidade do Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem, 

foi possível identificar que a tecnologia atingiu níveis altos de classificação global entre os 

docentes através do questionário System Usability Scale, sendo classificada pela média geral 

estabelecida pela Pontuação final de 81,9(±14,9) em ―Excelente‖, o que também foi 

evidenciado pelos elogios dos docentes na questão dissertativa não obrigatória do 

questionário.  

As análises estatísticas permitiram verificar que as informações sociodemográficas 

dos participantes não influenciaram na avaliação do sistema, pois não houve associação 

estatisticamente significante com a Pontuação final obtida pelo SUS (valor-p>0,05), 

sugerindo que o workflow de simulação pode ser utilizado por todos os docentes, 
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independentemente da idade, experiência profissional ou experiência com simulação clínica 

de alta fidelidade.  

A variável experiência com usabilidade de sistemas, no entanto, mostrou uma 

diferença significativa entre as médias da Pontuação final de quem possui experiência e de 

quem não possui (valor-p=0,047). Os docentes com experiência com usabilidade tiveram uma 

média maior de avaliação 90,3(±11,2) em comparação com a média de quem não possui 

77,5(±15). Embora o questionário SUS tenha sido adequado à proposta desta pesquisa, para se 

fazer qualquer constatação a respeito desta diferença, são necessários estudos mais 

aprofundados e com um maior tamanho amostral para confirmar este resultado e elucidar esta 

questão. 

Diante dos resultados obtidos nas avaliações da usabilidade, conclui-se que o 

Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem possui critérios 

de usabilidade. Desse modo, pode se apresentar como uma tecnologia eficaz, eficiente e 

satisfatória para uso dos docentes, contribuindo para promover as melhores práticas simuladas 

no processo de aprendizagem para a formação profissional em Enfermagem, o que se traduz 

na prestação de um serviço de qualidade e seguro ao paciente. 

Recomenda-se que para alcançar um resultado efetivo de aprendizagem com a 

simulação, o docente busque se instrumentalizar, e utilize o workflow desenvolvido neste 

estudo apenas como uma ferramenta de complementação para desenvolver atividades de 

simulação. Ainda que o workflow tenha apresentado um alto nível de aceitação dos docentes 

na avaliação de sua usabilidade, este não substitui o treinamento e preparo do docente na 

metodologia da simulação.  

Como limitação da presente pesquisa, salienta-se a técnica de escolha para obtenção 

da amostra da pesquisa, a amostragem não probabilística e intencional por conveniência, que 

apesar de ter sido a opção que melhor se adequou ao estudo, resultou em uma amostra 

pequena com n<30.  

Diante do exposto, sugere-se futuros estudos com a implementação do workflow em 

atividades simuladas com estudantes e profissionais, e avaliações de eficácia sejam realizadas 

de modo a verificar o impacto na aprendizagem a partir das melhores práticas simuladas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer do estudo foi possível evidenciar a relevância da simulação como 

estratégia de ensino para os diferentes níveis de educação em Enfermagem para melhorar a 

qualidade do ensino, da assistência e da segurança do paciente. Bem como, para se obter estes 

benefícios, a necessidade de identificar e compartilhar as melhores práticas no projeto, na 

condução e na avaliação de atividades de simulação, por meio de uma padronização baseada 

em evidências.  

A revisão integrativa da literatura de estudos científicos publicados em bases de 

dados indexadas, apresentada no manuscrito I, permitiu verificar a incipiência de ferramentas 

tecnológicas práticas e baseadas em evidência que orientem os docentes na adoção da 

simulação como estratégia de ensino. Isto foi evidenciado pela pequena quantidade de estudos 

levantados (n=4) que utilizam ferramentas informatizadas de fácil acesso, como aplicativos 

móveis, para apoiar a aprendizagem na simulação clínica de alta fidelidade.   

Assim, o Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na 

Enfermagem foi desenvolvido neste estudo, o conteúdo da versão antiga foi atualizado de 

acordo com as novas evidências publicadas, e a nova versão foi reestruturada e reconfigurada 

para ser implementada em uma página da web para acesso on-line, tanto por desktop quanto 

por dispositivos móveis, buscando-se disponibilizar uma ferramenta prática aliada à 

tecnologia, baseada em evidência e de fácil acesso para uso dos docentes, para que estes 

possam criar e executar uma simulação clínica de alta fidelidade seguindo padrões 

internacionais de qualidade.  

A partir do objetivo principal do estudo, que propôs analisar os critérios de 

usabilidade do Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem, 

este foi submetido à avaliação pelos docentes através do questionário System Usability Scale. 

Desta maneira, foi possível identificar que a tecnologia atingiu níveis altos de classificação 

global entre os docentes, estabelecida pela Pontuação final, sendo classificada pela média 

geral de 81,9(±14,9) em ―Excelente‖, o que também foi evidenciado pelos elogios dos 

docentes na questão dissertativa não obrigatória do questionário.  

As análises estatísticas permitiram verificar que as informações sociodemográficas 

dos participantes não influenciaram na avaliação do sistema, pois não houve associação 

estatisticamente significante da Pontuação final obtida pelo SUS (valor-p>0,05) com as 

variáveis sexo, treinamento em simulação, experiência com simulação, formação acadêmica, 
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idade, tempo de atuação como professor e tempo de atuação com simulação, sugerindo que o 

workflow de simulação pode ser utilizado por todos os docentes, independentemente da idade, 

experiência profissional ou experiência com simulação clínica de alta fidelidade.  

A variável experiência com usabilidade de sistemas, no entanto, mostrou uma 

diferença significativa entre as médias da Pontuação final de quem possui experiência e de 

quem não possui (valor-p=0,047). Os docentes com experiência com usabilidade tiveram uma 

média maior de avaliação 90,3(±11,2) em comparação com a média de quem não possui 

77,5(±15).  

Uma das possíveis causas desta diferença pode ser que aqueles que têm experiência 

com usabilidade provavelmente possuem maior conhecimento de informática, apresentando 

assim menor dificuldade em utilizar tanto o questionário SUS em formato eletrônico quanto 

navegar pelo sistema do workflow, atribuindo assim melhores notas. Embora o questionário 

SUS tenha sido adequado à proposta desta pesquisa, para qualquer constatação a respeito 

desta diferença, são necessários estudos mais aprofundados e com maior tamanho amostral 

para elucidar esta questão.  

Além disso, apesar da importância das Normas de Prática Recomendada INACSL: 

Simulação
SM

 para garantir a qualidade da simulação baseada nas melhores práticas, há 

docentes que as desconhecem. Acrescenta-se ainda, que o denso volume de conteúdo e 

detalhes destas normas pode dificultar o acesso e interesse dos educadores em simulação em 

aplicá-las. Neste sentido, o workflow criado também facilita a utilização das normas INACSL 

no processo de estruturação da simulação pelos docentes. 

Algumas críticas e sugestões também foram apresentadas pelos docentes durante as 

respostas à questão aberta do questionário. Estas informações foram consideradas válidas e de 

importância por permitir uma melhor análise da adequação do workflow para os usuários, e 

poderão ser aplicadas futuramente para sua melhoria. 

Desse modo, todos os objetivos delineados neste estudo foram atingidos e, diante dos 

resultados obtidos nas avaliações da usabilidade, conclui-se que o Workflow eletrônico para 

simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem possui critérios de usabilidade. Por ser 

uma tecnologia fundamentada nas melhores práticas e de fácil manuseio, pode ser eficaz, 

eficiente e satisfatória para uso dos docentes e contribuir, assim, para promover as melhores 

práticas simuladas no processo de aprendizagem para a formação profissional de qualidade 

em Enfermagem. 
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Ressalta-se que apesar do workflow eletrônico ser criado para guiar o docente na 

criação e condução da simulação clínica de uma forma padronizada e baseada em padrões 

internacionais, e ter apresentado um alto nível de aceitação dos docentes, independentemente 

da experiência ou não com simulação, este não substitui o treinamento e preparo do docente 

na metodologia da simulação. Recomenda-se que para garantir um resultado efetivo de 

aprendizagem com a simulação, o docente busque se instrumentalizar, e utilize o workflow 

desenvolvido neste estudo como uma ferramenta de complementação para desenvolver 

atividades de simulação. 

Como limitação da presente pesquisa, salienta-se a técnica de escolha para obtenção 

da amostra da pesquisa, a amostragem não probabilística e intencional por conveniência, que 

apesar de ter sido a opção que melhor se adequou ao estudo, resultou em uma amostra 

pequena com n<30.  

Ainda que os trabalhos analisados sobre o assunto tragam uma visão promissora do 

uso das tecnologias na aprendizagem, é preciso aprofundar a questão para conhecer cada vez 

mais as possibilidades e os desafios desse processo. Acrescenta-se a isso, sugestão de futuros 

estudos aplicando o workflow nas situações simuladas de aprendizagem dos estudantes de 

modo a promover a melhoria constante e avaliar seu impacto na atividade simulada.  
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Usabilidade de um workflow eletrônico para simulação 

clínica de alta fidelidade na Enfermagem  

 

 

Prezado(a) Docente, 

 

Eu, Cássia Mitsuko Saito, pesquisadora principal deste estudo e mestranda do 

programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina 

(PEN/UFSC) e a Profª Drª Grace Teresinha Marcon Dal Sasso, Professora do PEN/UFSC, 

vimos por meio desta convidá-lo(a) a participar voluntariamente deste estudo que objetiva 

analisar os critérios de usabilidade de um workflow eletrônico fundamentado nos Padrões das 

Melhores Práticas em Simulação para a simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem.  

A simulação é uma metodologia que possibilita o ensino e aperfeiçoamento de 

habilidades técnicas, trabalho em equipe e raciocínio clínico de estudantes e profissionais de 

saúde, através do treinamento de situações reais da prática clínica por meio de simuladores e 

atores em um ambiente controlado. Esta importante e cada vez mais utilizada ferramenta de 

ensino, permite a repetição de procedimentos e reflexão das condutas tomadas, contribuindo 

para componentes importantes na formação de um profissional ético, crítico, reflexivo e 

humanista, o que se traduz na prestação de um serviço de qualidade e seguro ao paciente. 

Reconhecendo que para se avançar na ciência da simulação como metodologia de 

ensino, há a necessidade de identificar e compartilhar as melhores práticas baseadas em 

evidência, a International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning 

(INACSL) criou padrões das melhores práticas em simulação, as Normas de Prática 
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Recomendada INACSL:
 
Simulação

SM
 (INACSL Standards of Best Practice: Simulation

SM
), 

as quais serviram de base para a construção de uma ferramenta eletrônica que visa auxiliar os 

docentes na criação e execução da simulação clínica de alta fidelidade em Enfermagem: o 

Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem. 

Assim, esse estudo contribui para uma padronização nas estratégias de simulação 

através de uma ferramenta prática aliada à tecnologia, baseada em evidência e de fácil acesso 

para uso dos docentes. Portanto você está sendo convidado a contribuir com a sua avaliação 

sobre a usabilidade do workflow eletrônico construído, para que este possa se adequar às 

demandas dos usuários e então ser disponibilizado ao público para uso. 

Após seu consentimento em participar, solicitamos que você interaja com o 

Workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem, de forma a 

conseguir executar a tarefa mínima de realizar o seu preenchimento, inserindo dados nos 

campos disponíveis e utilizando os seus recursos, e após preencha um questionário eletrônico 

para a avaliação da usabilidade deste workflow, que lhe será enviado via e-mail juntamente 

com o endereço eletrônico de acesso ao workflow e um breve roteiro de instrução. 

Aguardamos sua resposta e colocamo-nos a sua disposição para qualquer esclarecimento, por 

e-mail ou telefone, conforme descrição abaixo. Desde já, agradecemos sua valiosa 

contribuição no desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

Atenciosamente, 

 

Enfª Esp. Cassia Mitsuko Saito (cassia.saito@ufsc.br) 

Telefone: (48) 37213435 

Profª Drª Grace Teresinha Marcon Dal Sasso (grace.sasso@ufsc.br) 

Telefone: (48) 37216495 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

De acordo com a Regulamentação do Conselho Nacional de Saúde Resolução 466/12 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 

  

TÍTULO DA PESQUISA: USABILIDADE DE UM WORKFLOW ELETRÔNICO PARA 

SIMULAÇÃO CLÍNICA DE ALTA FIDELIDADE NA ENFERMAGEM 

 

Caro participante, 

 

Eu, Cássia Mitsuko Saito, mestranda do programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (PEN/UFSC) e a Profª Drª Grace 

Teresinha Marcon Dal Sasso, Professora do PEN/UFSC, pesquisadoras deste estudo, 

convidamos-lhe a participar voluntariamente deste estudo que objetiva analisar os critérios de 

usabilidade de um workflow eletrônico fundamentado nos Padrões das Melhores Práticas em 

Simulação para a simulação clínica de alta fidelidade na Enfermagem.  

Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para uma padronização nas estratégias 

de simulação através de uma ferramenta prática aliada à tecnologia, baseada em evidência e 

de fácil acesso para uso dos docentes, promovendo assim as melhores práticas simuladas no 

processo de aprendizagem para a formação profissional em Enfermagem, o que se traduz na 

prestação de um serviço de qualidade e seguro ao paciente. Deste modo, trazendo-lhe o 

benefício de utilizar uma tecnologia de apoio ao seu processo de trabalho, permitindo o 

aprimoramento de seus conhecimentos e qualidade no desenvolvimento das suas atividades de 

simulação.  

Para sua participação neste estudo, solicitamos seu consentimento mediante a devolução 

das vias deste termo por meio físico ou digital, da seguinte forma: 
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 Por meio físico durante apresentação presencial, as duas vias devem ser assinadas e 

rubricadas em todas as páginas pelo sr.(a) e pelas pesquisadoras, e uma via deste Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido lhe será fornecida como garantia de assegurar seus 

direitos e deveres como participante neste estudo; 

ou 

 Por meio digital, este termo assinado por assinatura eletrônica pelas pesquisadoras lhe será 

enviado de forma individual via e-mail, e deverá ser devolvido através de seu e-mail 

pessoal com seu Consentimento em participar da pesquisa. Esses e-mails ficarão 

armazenados e servem como garantia de assegurar seus direitos e deveres como 

participante neste estudo. 

 

Após seu consentimento, solicitamos que o sr.(a) interaja com o workflow eletrônico 

fundamentado nos Padrões das Melhores Práticas em Simulação para a simulação clínica de 

alta fidelidade na Enfermagem, de forma a conseguir executar a tarefa mínima de realizar o 

seu preenchimento, inserindo dados nos campos disponíveis e utilizando os seus recursos, e 

após preencha um questionário eletrônico para a avaliação da usabilidade do workflow 

eletrônico, que lhe será enviado via e-mail juntamente com o endereço eletrônico de acesso ao 

workflow e um breve roteiro de instrução. Nesta metodologia você terá acesso, a qualquer 

momento, às informações de procedimentos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive 

para resolver dúvidas que possam ocorrer. 

As suas informações obtidas serão analisadas em conjunto com a dos outros 

participantes, não sendo divulgada a identificação de nenhum destes. As pesquisadoras serão 

as únicas a terem acesso aos dados pessoais dos participantes da pesquisa e tomarão todas as 

providências necessárias para manter o sigilo e a privacidade de sua participação durante 

todas as fases da pesquisa. Porém sempre existe a remota possibilidade da quebra do sigilo, 

mesmo que involuntária e não intencional, cujas consequências serão tratadas nos termos da 

lei.  

O instrumento de coleta de dados foi elaborado para ser preenchido de forma rápida 

e fácil, bem como o workflow eletrônico visa ser uma ferramenta prática de fácil acesso, 

minimizando assim os riscos à sua integridade física ou emocional inerentes à sua 

participação. No entanto, se durante o preenchimento do instrumento o sr.(a) apresentar 

qualquer desconforto, como cansaço, aborrecimento, constrangimento ou insegurança, 
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solicitamos que isto nos seja comunicado para que possamos lhe ajudar, e o sr.(a) poderá 

interromper o preenchimento, descansar e só retomar quando se sentir mais confortável.  

É também garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem ter que apresentar qualquer justificativa, enviando um e-

mail para a pesquisadora responsável, sem qualquer prejuízo à sua pessoa. 

O sr.(a) não terá nenhuma despesa para sua participação nesta pesquisa, pois todos os 

materiais serão custeados pelo estudo, no entanto, caso haja despesas não previstas e 

vinculadas à sua participação no estudo, será seu direito o ressarcimento das mesmas. A 

legislação brasileira não permite que você tenha qualquer compensação financeira pela sua 

participação em pesquisas. Caso venha a apresentar algum prejuízo diante de eventuais danos 

decorrentes desta pesquisa, o sr.(a) poderá solicitar indenização de acordo com a legislação 

vigente.  

Informamos que as páginas deste documento são numeradas, e que este termo foi 

elaborado de acordo com a Resolução CNS 466/12, que trata dos preceitos éticos e da 

proteção aos participantes da pesquisa. Como pesquisadora responsável, declaro mediante 

minha assinatura neste documento, que cumprirei todos os Termos da Resolução CNS 466/12.  

Em qualquer etapa do estudo, o sr(a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas: 

 

Enfª Esp. Cassia Mitsuko Saito (cassia.m.saito@gmail.com) 

Rua Delfino Conti, s/n, Bloco I, Trindade- Florianópolis. CEP: 88040-900 

Telefone: (48) 37213435 

 

Profª Drª Grace Teresinha Marcon Dal Sasso (grace.sasso@ufsc.br) 

Rua Delfino Conti, s/n, Bloco I, Trindade- Florianópolis. CEP: 88040-900 

Telefone: (48) 37216495 

 

Se o sr.(a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina pelo 

telefone (48) 3721-6094, e-mail cep.propesq@contato.ufsc.br ou pessoalmente na Rua 

Desembargador Vitor Lima, n
o
 222, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC. CEP 88.040-400. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu,_________________________________________________________________, 

RG/CPF _____________________, abaixo assinado, li este documento (ou tive este 

documento lido para mim por uma pessoa de confiança) e fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me traga qualquer 

prejuízo. Tendo compreendido a natureza e o objetivo do estudo: Usabilidade de um 

workflow eletrônico para simulação clínica de alta fidelidade na enfermagem, manifesto 

meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação.  

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

Florianópolis, ____ de _____________ de ______. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste participante.  

 

 

 

 

_________________________________     __________________________________ 

                 Cássia Mitsuko Saito                          Grace Teresinha Marcon Dal Sasso 

                       Pesquisadora                                                Pesquisadora 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 

 

I. Caracterização da População: 

 

a. Sexo: masculino ( ) feminino ( ) 

b. Idade: _______anos. 

c. Nível de Formação Acadêmica: ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( )Pós-doutorado 

d. Há quanto tempo trabalha como professor? __________anos. 

e. Tem experiência com simulação clínica de alta fidelidade? ( ) Sim ( ) Não 

f. Há quanto tempo trabalha com simulação clínica de alta fidelidade? _______anos. 

g. Realizou treinamento específico formal em simulação clínica? ( ) Sim ( ) Não 

h. Tem experiência com avaliação de usabilidade de sistemas? ( ) Sim ( ) Não 

 

II. Questionário System Usability Scale traduzido para o português  

As perguntas abaixo se referem ao uso do Workflow eletrônico para simulação 

clínica de alta fidelidade na Enfermagem: 

 

i. Eu acho que gostaria de utilizar este sistema frequentemente. 

( ) Discordo totalmente  ( ) Discordo parcialmente  ( ) Não discordo e nem concordo          

( ) Concordo parcialmente  ( ) Concordo totalmente 

 

j. Eu achei o sistema desnecessariamente complexo.                                             

( ) Discordo totalmente  ( ) Discordo parcialmente  ( ) Não discordo e nem concordo          

( ) Concordo parcialmente  ( ) Concordo totalmente 

 

k. Eu achei o sistema fácil para usar.  

( ) Discordo totalmente  ( ) Discordo parcialmente  ( ) Não discordo e nem concordo          

( ) Concordo parcialmente  ( ) Concordo totalmente 

 

l. Eu acho que precisaria do apoio de um suporte técnico para ser possível usar este 

sistema. 

( ) Discordo totalmente  ( ) Discordo parcialmente  ( ) Não discordo e nem concordo          

( ) Concordo parcialmente  ( ) Concordo totalmente 
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m.  Eu achei que as diversas funções neste sistema foram bem integradas.                   

( ) Discordo totalmente  ( ) Discordo parcialmente  ( ) Não discordo e nem concordo          

( ) Concordo parcialmente  ( ) Concordo totalmente 

 

n. Eu achei que houve muita inconsistência neste sistema.                      

( ) Discordo totalmente  ( ) Discordo parcialmente  ( ) Não discordo e nem concordo          

( ) Concordo parcialmente  ( ) Concordo totalmente 

  

o. Eu imaginaria que a maioria das pessoas aprenderia a usar esse sistema rapidamente.                                         

( ) Discordo totalmente  ( ) Discordo parcialmente  ( ) Não discordo e nem concordo          

( ) Concordo parcialmente  ( ) Concordo totalmente 

 

p. Eu achei o sistema muito pesado para uso. 

( ) Discordo totalmente  ( ) Discordo parcialmente  ( ) Não discordo e nem concordo          

( ) Concordo parcialmente  ( ) Concordo totalmente 

 

q. Eu me senti muito confiante usando esse sistema.  

( ) Discordo totalmente  ( ) Discordo parcialmente  ( ) Não discordo e nem concordo          

( ) Concordo parcialmente  ( ) Concordo totalmente 

 

r. Eu precisei aprender uma série de coisas antes que eu pudesse continuar a utilizar esse 

sistema.  

( ) Discordo totalmente  ( ) Discordo parcialmente  ( ) Não discordo e nem concordo          

( ) Concordo parcialmente  ( ) Concordo totalmente 

 

s. Se desejar, contribua com críticas ou sugestões sobre o uso do workflow eletrônico 

para o desenvolvimento efetivo das simulações clínicas de alta fidelidade. 
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ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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