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RESUMO

Estima-se que cerca de 90% das mortes em combate ocorrem antes da chegada das
vítimas a uma Instalação de apoio Sanitário, sendo que a sobrevivência das vítimas é
drasticamente dependente da primeira abordagem no local. Em Teatro de Operações,
é muito provável que o elemento mais próximo de eventuais vítimas em combate seja
um militar não profissional de saúde. Desta forma, considera-se que a pedra basilar
consiste em dotar todos os militares de recursos e competências para a primeira
assistência no terreno, seja a si próprio ou aos seus camaradas, pelo que o foco de
atenção irá incidir sobre a formação em saúde para os militares, a serem projetados
para um Teatro de Operações, com recurso ao debriefing após cenários clínicos
simulados.
O presente estudo tem como objetivo verificar a influência do debriefing, após os
cenários clínicos simulados, no desenvolvimento do conhecimento e desempenho
prático dos militares. Utilizou-se uma abordagem quantitativa do tipo experimental,
antes e após, com um grupo controlo. Cada formação em Tactical Combat Casualty
Care teve uma duração média de 8 horas.
A amostra do estudo foi constituída por 104 indivíduos, militares a integrar uma Força
Nacional Destacada, com uma média de idades de 28,90 anos e desvio padrão=8,035
anos. Como instrumentos de colheita de dados foram utilizados uma grelha de
avaliação/observação do desempenho prático e um teste de avaliação de
conhecimentos teóricos.
Em termos de resultados, observou-se que o debriefing foi eficaz para melhorar o
desempenho prático dos militares, pois houve médias significativamente superiores nas
avaliações práticas finais no grupo experimental em comparação com o grupo controlo.
Por outro lado, o debriefing não teve influência no desenvolvimento dos conhecimentos
teóricos dos militares na abordagem à vítima em ambiente tático/operacional. Este
estudo mostrou ainda que o curso ministrado teve um impacto positivo no
desenvolvimento da aprendizagem dos militares.
Os resultados obtidos justificam a implementação e disseminação do debriefing na
simulação realística na instituição militar, permitindo que os formandos reflitam sobre a
experiência clínica, maximizando a aprendizagem.

ABSTRACT

It is estimated that around 90% of combat deaths occur before victims arrive at a Health
Support Facility, with victims' survival being drastically dependent on the first approach
at the site. In Operational Field, it is very likely that the closest element to eventual victims
is a militar non-health professional. In this way, it is considered that the cornerstone is to
provide all operational staff with resources and skills for the first assistance in the field,
whether for themselves or their comrades, so the focus of attention will focus on health
training for the military, to be designed for an Operational Field, using debriefing after
simulated clinical scenarios.
This study aims to evaluate the influence of debriefing, after simulated clinical scenarios,
on the development of knowledge and clinical performance of military personnel. A
quantitative experimental approach was used, before and after, with a control group.
Each training in Tactical Combat Casualty Care had an average duration of 8 hours.
The study sample consisted of 104 individuals, military members of a Detached National
Force, with an average age of 28.90 years and standard deviation=8.035 years. As data
collection instruments, a clinical performance assessment/observation grid and a
theoretical knowledge assessment test were used.
In terms of results, it was observed that debriefing was effective in improving the practical
performance of soldiers, as there were significantly higher averages in the final practical
assessments in the experimental group compared to the control group. On the other
hand, debriefing had no influence on the development of theoretical knowledge of the
military when approaching the victim in a tactical/military environment. This study also
showed that the course given had a positive impact on the development of learning for
soldiers who are part of a Detached National Force.
The results obtained justify the implementation and dissemination of debriefing in
realistic simulation in the military institution, allowing trainees to reflect on the clinical
experience, maximizing learning.
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INTRODUÇÃO

A Saúde Militar (SM) abrange não só a atividade assistencial hospitalar, mas também a
prestação de cuidados em Teatro de Operações (TO). Se por um lado os cuidados
prestados ao paciente em território nacional visam o atendimento eletivo, por outro lado,
em TO, visam o tratamento de lesões traumáticas.
Um dos focos primários da medicina militar consiste na preparação dos profissionais de
SM para que consigam dar resposta às solicitações na realidade do TO, onde as
circunstâncias envolventes, o tipo de lesões, a gravidade das mesmas e os recursos
disponíveis são bastante diferentes do cenário típico civil, o que exige destes
profissionais a capacidade de reação e atuação imediata no sentido de preservar a vida
das vítimas em ambiente tático/operacional (Englert, Kinard, Qureshi, Glaser, & Hall,
2019).
Estima-se que cerca de 90% das mortes em combate ocorrem antes da chegada das
vítimas a uma Instalação de Apoio Sanitário (IAS), sendo que a sobrevivência das
vítimas é drasticamente dependente da primeira abordagem no local (Butler et al., 2017,
p.3).
À semelhança do que sucede no ambiente extra-hospitalar civil, onde na maioria das
vezes a primeira assistência prestada a uma vítima é realizada por pessoas sem
formação na área da saúde, em TO a grande probabilidade é que o elemento mais
próximo de eventuais vítimas seja um combatente e não um enfermeiro ou médico.
Desta forma, considera-se que a pedra basilar consiste em dotar todos os militares de
recursos e competências para a primeira assistência no terreno, seja a si próprio ou aos
seus camaradas.
A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), através do standard AMedP-8.15
e do AJP-4.10 (North Atlantic Treaty Organization, 2017; 2019), preconiza que todos os
militares recebam formação em saúde que lhes permitam ter competências na
prestação de cuidados aos militares feridos em campo de batalha, sob as restrições
impostas pela tática.
O ensino tradicional em saúde tem vindo a ser desafiado pela simulação, a qual permite
que os professores e os estudantes vivenciem um ambiente de aprendizagem ativo,
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favorecendo a prática de habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras (Ali, Nisar, &
Ghassan, 2015).
A simulação é um componente integral da educação em saúde. A evidência sugere uma
relação positiva entre simulação e resultados de aprendizagem (Johnston, Coyer, &
Nash, 2018).
Através da criação de uma situação ou ambiente, a simulação permite que as pessoas
experimentem uma representação de um evento real com o objetivo de praticar,
aprender, avaliar, testar ou obter entendimento de sistemas ou ações humanas (Society
for Simulation in Healthcare [SSH] Accreditation, 2014).
A simulação é tida como uma importante estratégia de ensino e aprendizagem
experiencial (Kardong-Edgren, Starkweather, & Ward, 2008; Kolb, Rubin, & McIntyre,
1974), com ganhos para os estudantes no que se refere ao desenvolvimento de
conhecimentos/competências, juízo crítico, estabelecimento de prioridades, tomada de
decisão, trabalho em equipa, assertividade na realização de intervenções e correção de
erros, sem prejuízos para a pessoa a vivenciar um processo de doença (KardongEdgren et al., 2008).
O recurso à simulação permite a prática das habilidades necessárias num ambiente
protegido e controlado, que possibilita a ocorrência de erros, podendo ser repetidas as
vezes que forem necessárias até se atingir o nível desejado (Martins, Mazzo, Mendes,
& Rodrigues, 2014).
Um dos desafios para os profissionais que se dedicam ao uso da simulação como
método de ensino, consiste em criar experiências de aprendizagem que promovam
práticas reflexivas e mudanças comportamentais significativas que se traduzam em
resultados mensuráveis.
A literatura sugere que o debriefing é o recurso mais eficaz da simulação. O debriefing
surgiu na década de quarenta, durante a segunda Guerra Mundial com a intenção de
promover a partilha de situações traumáticas entre militares. Esta reflexão estruturada,
pós experiência, rapidamente foi adotada por grandes empresas mundiais em diversas
áreas (Dieckmann, Friis, Lippert, & Østergaard, 2009; Gardner, 2013).
De acordo com Littlewood e Szyld, o “debriefing é um componente crucial de
praticamente qualquer experiência de simulação, destinada a ajudar os participantes a
mudar a maneira de pensar e agir” (2015, p.558).
O debriefing é, portanto, entendido como um estadio formal e reflexivo no processo de
aprendizagem em simulação. Consiste num processo onde os facilitadores e os
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estudantes reexaminam a experiência de simulação, orientando os alunos através de
um processo reflexivo sobre a sua aprendizagem, estimulando o desenvolvimento de
pensamento crítico e julgamento clínico (Decker et al., 2013; SSH Accreditation,

2014).
As evidências atuais apontam os erros e as falhas cometidos pelos estudantes, como
fatores decisivos no processo de aprendizagem, levando através da reflexão durante o
período de debriefing, a que ocorra uma melhor consolidação dos conhecimentos e
desenvolvimento de habilidades, com maior segurança (Martins et al., 2014).
Tem-se verificado que os ganhos de conhecimento são maiores, não somente após o
componente prático da simulação, mas após o componente de análise da simulação
(Shinnick, Woo, Horwich, & Steadman, 2011; Tosterud, Petzäll, Hedelin, & Hall-Lord,
2014).
Tendo em consideração o contexto académico no qual se insere esta investigação,
assim como o interesse pessoal do investigador na área da simulação, o foco de
atenção irá incidir sobre a formação em saúde para os militares, a serem projetados
para um TO, com recurso ao debriefing após cenários clínicos simulados.
O objetivo central do estudo passa, portanto, por verificar a influência do debriefing no
desenvolvimento de conhecimentos e melhoria do desempenho prático dos militares.
Na impossibilidade de avaliar o potencial impacto do debriefing em todas as suas
dimensões, nomeadamente no âmbito da liderança, irá optar-se apenas por apurar o
seu efeito nas questões relacionadas com o conhecimento teórico e do desempenho
prático, dado que um mau desempenho perante uma vítima grave, pode implicar a
inviabilidade da sua recuperação.
Para a elaboração do capítulo do enquadramento teórico, utilizou-se a metodologia de
revisão integrativa da literatura (RIL), procurando construir uma análise ampla da
literatura existente relativamente ao problema (Vilelas, 2017).
Inicialmente realizou-se uma pesquisa aberta, para se conhecer o nível de evidência
acerca da influência do debriefing na aprendizagem em contexto de simulação em
saúde com militares, não-profissionais de saúde, verificando-se que praticamente não
existem estudos relacionados com a simulação em saúde e debriefing para nãoprofissionais de saúde, não tendo sido, ainda, encontrados estudos que abordassem a
população militar.
A questão orientadora da RIL foi: Qual é a importância do debriefing e a sua influência
na prática simulada em saúde para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades?
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A pesquisa dos artigos foi realizada na plataforma EBSCOhost da Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra (EsenfC) e Ordem dos Enfermeiros (OE), onde foram
selecionadas as bases de dados da Medline, CINHAL, Nursing & Allied Health
Collection: Comprehensive, MedicLatina, SciELO e PubMed.
Os termos de pesquisa ou descritores utilizados (em inglês e português) foram:
“debriefing”, “clinical simulation”, “health simulation”, “patient simulation”, “skills” e
“knowledge”. Os operadores booleanos usados: AND e OR. Os critérios de inclusão
foram: idioma português, inglês e espanhol e data de publicação entre 2014 e 2020.
No que se refere ao tema escolhido, e em função da pesquisa realizada, foram
selecionados alguns artigos com maior grau de relevância para com o tema, que
abordam questões como a importância do debriefing e a sua influência para a melhoria
da aprendizagem.
Esta dissertação encontra-se estruturada em três partes principais. Na primeira parte,
que corresponde ao enquadramento teórico, são apresentados os conceitos centrais do
estudo e o estado da arte; na segunda parte, enquadramento metodológico, é
apresentado o tipo de estudo, os seus objetivos, a questão de investigação e hipóteses
formuladas, a população e amostra, as variáveis, os instrumentos e os procedimentos
para a colheita de dados, o procedimento para o tratamento dos dados e as questões
éticas e formais; na terceira parte são apresentados os resultados e realizada a
discussão dos mesmos. Para terminar são apresentadas uma nota final e as referências
bibliográficas.
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CAPÍTULO 1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Tendo em consideração o objetivo do estudo, neste capítulo será desenvolvida uma
revisão integrativa da literatura no âmbito da simulação e debriefing. Considerando o
tipo de população a estudar e as suas especificidades, de forma a facilitar a
compreensão por parte dos leitores, será também desenvolvido um ponto relativo à
formação em saúde ministrada aos militares que integram uma Força Nacional
Destacada (FND) – O Curso Tactical Combat Casualty Care (TCCC).

1. SIMULAÇÃO E DEBRIEFING
A melhoria da qualificação profissional tem vindo a ganhar importância na medida em
que a prestação de cuidados de qualidade aos pacientes é uma prioridade no século
XXI, na saúde em geral e na saúde militar em particular. A prestação de cuidados de
saúde seguros depende de indivíduos altamente treinados, independentemente da sua
função ou responsabilidade, agindo em conjunto para o melhor interesse do paciente
(Kolbe, Grande, & Spahn, 2015).
As abordagens pedagógicas tradicionais na educação não se têm revelado suficientes
para acompanhar o ambiente cada vez mais complexo dos cuidados ao paciente. Neste
sentido, a simulação surge como uma alternativa ou complemento na educação dos
estudantes e profissionais. A simulação auxilia os alunos na construção dos seus
conhecimentos, para se prepararem para a prestação de cuidados aos pacientes. Estes
conhecimentos podem ser reforçados através do debriefing que decorre após o evento
de simulação. Durante este processo, os estudantes podem assimilar o conhecimento
obtido da sala de aula e do cenário de simulação, bem como refletir sobre a sua
experiência de aprendizagem no geral (Weaver, 2015).
Vários estudos demonstraram que a simulação é uma ferramenta eficaz para o treino
dos profissionais, tendo sido utilizada em vários contextos. Foi demonstrado que a sua
utilização, enquanto método de ensino, melhora a segurança do paciente e o
desempenho das habilidades do participante (Kardong-Edgren et al., 2008; Lai, Entin,
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Brunye, Sidman, & Entin, 2007; Levett-Jones & Lapkin, 2014; Martins et al., 2014; Sarti
et al., 2018).
À medida que a simulação clínica evolui, a sua utilização torna-se cada vez mais
frequente para o ensino e treino dos profissionais que trabalham em contextos de saúde
(por exemplo: administradores de hospitais), bem como em contextos onde,
regularmente, se encontrem populações que necessitam de cuidados em saúde (por
exemplo: policias, militares), mas não são profissionais de saúde. Este reconhecimento
demonstra o importante papel que estes indivíduos desempenham na prestação dos
primeiros cuidados de saúde dos pacientes (Lavelle, Reedy, Attoe, Simpson, &
Anderson, 2019).
A simulação tradicional em saúde envolve um exercício de simulação seguido de um
debriefing facilitado pós-evento, onde os estudantes discutem o seu desempenho com
o facilitador, refletindo sobre o que devem fazer de diferente da próxima vez que
estiverem perante um evento semelhante (Eppich, Hunt, Duval-Arnould, Siddall, &
Cheng, 2015). A aprendizagem com recurso à simulação e debriefing permite aos
estudantes “tentar novamente” até que dominem a habilidade em questão (Eppich et al.,
2015; Fanning & Gaba, 2007; Gardner, 2013; Husebø, O’Regan, & Nestel, 2015).
A International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning Standards
(INACSL) refere que todos os eventos de simulação devem ser seguidos de uma sessão
de debriefing (INACSL Standards Committee, 2016).

1.1. A SIMULAÇÃO ASSOCIADA À FORMAÇÃO
Para se compreender plenamente o poder da simulação enquanto ferramenta de ensino,
bem como o papel crítico que a mesma desempenha para a segurança do paciente,
deve-se entender as suas raízes e contextos onde é aplicada. A simulação tem uma
história de séculos em variados contextos. Nas áreas da aviação e no contexto militar,
a simulação representa grande parte do treino e certificação dos profissionais.
Em contexto militar, a simulação remonta ao tempo dos romanos, os quais recorriam a
mesas de areia para planear estratégias de batalha utilizando militares em miniatura
que representavam exércitos diferentes. Em 1664, foi criado um jogo de tabuleiro
intitulado “Xadrez de Guerra”, desenvolvido especificamente para treinar militares em
habilidades de comunicação, arte da guerra e ciência. Na década de 1810, foi criado
outro jogo com o objetivo de melhorar o pensamento e a estratégia militares (Aebersold,
2016). Comparando os “jogos de guerra” com a simulação em saúde, podemos aferir
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que apresentam características semelhantes, pois um bom “jogo de guerra” necessita
ter objetivos claros, regras e base de dados, um cenário, modelos, jogadores e análise
final.
No final da década de 1920, Edwin Link apresentou o primeiro simulador de voo cuja
importância, enquanto instrumento de treino, foi rapidamente reconhecida pela Força
Aérea Americana. O simulador permitiu aos pilotos o treino e aquisição de habilidades
sem afetar a segurança da tripulação e dos passageiros. Da mesma forma, na
enfermagem, o treino dos estudantes com recurso à simulação, permite a aquisição de
habilidades técnicas e outros objetivos de aprendizagem, sem afetar a segurança do
paciente (Aebersold, 2016).
Na saúde, o uso da simulação data de 1700 com a utilização de manequins com
resposta fisiológica e simuladores de partos. Na área de enfermagem, o primeiro
manequim em tamanho real surgiu em 1911, construído por Martha Jenkins Chase, com
o objetivo de treinar as enfermeiras nos cuidados de higiene, posicionamentos e
transferência de pacientes. Na área da medicina, a anestesia foi pioneira no campo da
simulação de alta fidelidade, sendo desenvolvido o primeiro simulador humano de corpo
inteiro na década de 1960 pela Universidade de Soutern (Aebersold, 2016; Rosen,
2008).
Atualmente, a formação em saúde, seja ela na área de enfermagem, medicina ou outra,
recorre aos métodos de simulação realística para o treino de habilidades técnicas e de
trabalho em equipa, pensamento crítico e tomada de decisão, com o objetivo de evitar
danos aos pacientes que recorrem aos serviços de saúde. A simulação realística é
definida por Costa et al. (2018) como
uma técnica que utiliza tecnologias para replicar cenários que simulam a prática
em ambiente controlado e realista, onde o estudante participa ativamente no
processo

de

ensino e

aprendizagem

com

a

finalidade

de

praticar

exaustivamente, aprender, refletir e avaliar produtos e processos. (p.6, tradução
nossa)
A simulação possui potencial para promover uma melhor compreensão das lacunas na
formação, dado que visa desenvolver um ambiente que permite ao estudante executar
naturalmente os procedimentos, tendo uma ideia da complexidade do local de trabalho
real. Permite, portanto, vivenciar uma experiência realista, cometer erros e praticar
habilidades num ambiente seguro. Ao executar os cenários, o estudante depara-se com
uma realidade que requer conhecimentos para a sua resolução; este desafio irá
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promover a mobilização e assimilação dos conteúdos aprendidos, que ao serem
integrados servirão de base para futuras decisões clínicas (Janicas & Narchi, 2019).
O uso da simulação em saúde como processo de aprendizagem experiencial
demonstrou que a educação dos profissionais melhora consistentemente ao nível da
aquisição de conhecimento, habilidades e comportamentos (Sarti et al., 2018).

1.1.1. Simulação em saúde militar
A saúde militar abrange dois tipos distintos de população, dependendo se os pacientes
a necessitar de cuidados se encontrem em território nacional ou se, por outro lado, se
encontrem em TO. Para a maior parte da população militar, na sua guarnição de origem
(em Portugal), o tratamento é principalmente eletivo e em ambulatório, raramente
apresentando lesões comparáveis com o trauma implantado em ambiente de TO. Nas
últimas décadas, fruto de grandes avanços nos equipamentos, nos recursos, na
formação dos militares e de certo modo da evolução sociopolítica da sociedade
portuguesa, a casuística em saúde militar não é suficiente, em número e em
complexidade, para manter conhecimentos, habilidades e competências na abordagem
das vítimas do trauma de combate (Sousa, 2020).
A prestação de cuidados de saúde em locais austeros como o campo de batalha,
apresenta desafios únicos. O tempo para atuação é crítico, os recursos materiais são
limitados e existem diversas fontes de distração como, por exemplo, o ruído. Estes
fatores requerem cenários realistas para preparar os militares. O recurso à simulação
vem garantir que os militares estejam prontos para atuar em ambientes difíceis.
A simulação apresenta-se como uma ferramenta e estratégia de ensino/aprendizagem
cada vez mais valorizada na área da saúde, ao possibilitar a preparação e
aperfeiçoamento dos estudantes para que atuem em situações futuras de forma efetiva,
protegendo o paciente de riscos evitáveis (Martins et al., 2014). O uso da simulação é
crucial para o treino e manutenção de competências dos profissionais de saúde, sem
que daí decorram dilemas éticos decorrentes da instrumentalização dos pacientes
durante a prestação de cuidados.
Em contexto militar, além do treino dos profissionais de saúde, existe ainda a
necessidade de treinar pessoas externas ao serviço de saúde, dotando-as de
capacidade para realizar procedimentos técnicos específicos em ambientes remotos ou
hostis, onde as equipas de saúde com formação adequada podem não estar presentes
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em tempo útil e o próprio equipamento é limitado ao que é transportado por cada militar
(Butler et al., 2017).
A simulação em saúde, surge como uma ferramenta que deve ser implementada nos
planos formativos militares, no sentido de fornecer o treino adequado a todos os
militares, com o objetivo final de reduzir a taxa de mortalidade e morbilidade em
ambientes de combate.
Neste sentido, e uma vez que muitos destes ambientes representam um elevado risco,
torna-se impreterível, não só a representação da realidade clínica, mas também a
representação do ambiente adverso, proporcionando aos militares um vasto número de
experiências que potenciem o desenvolvimento de competências técnicas e não
técnicas, com a possibilidade de cometer erros sem que daí advenham quaisquer
consequências, e com a oportunidade de repetir os procedimentos as vezes que forem
necessárias até se atingir o nível de competência desejado.
A simulação vem, portanto, colmatar as dificuldades em treinar adequadamente os
militares para atuarem em contexto operacional, contribuindo para o incremento da
segurança, para a melhor eficácia dos cuidados prestados à vítima crítica e para a
redução dos custos (Hall et al., 2018).
Tal como o ensino convencional, a formação com recurso à simulação em saúde deve
ser planeada e, de acordo com o nível de ensino pretendido e com os respetivos
objetivos pedagógicos, devem-se articular os tipos de ferramenta de forma a potenciar
a aquisição, manutenção ou aprimoramento de competências, habilidades e atitudes.

1.1.2. Seleção dos simuladores
Para a seleção de um simulador é importante conhecer quem são os formandos e quais
os objetivos que se pretendem alcançar (Slone & Lampotang, 2015). Numa formação
para militares que irão ser destacados para um teatro de operações existem objetivos
educacionais específicos que devem ser cumpridos. O treino deve ocorrer em
ambientes que representem um contexto austero e extremo, nomeadamente sob calor
intenso ou com elevado nível de humidade e chuva, portanto o simulador deve conseguir
funcionar nesses mesmos ambientes devendo ainda ser capaz de, por exemplo,
reproduzir uma hemorragia que possa ser controlada após a colocação de um
torniquete.
Os simuladores têm associado um nível de fidelidade. De acordo com Howard (2018),
a fidelidade de um simulador refere-se à sua proximidade com a realidade, podendo a
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fidelidade ser dividida em três níveis: (a) simulação de baixa fidelidade; (b) simulação
de média fidelidade e; (c) simulação de alta fidelidade.
As simulações de baixa fidelidade são as menos reais para o formando, nas quais se
incluem manequins estáticos e partes anatómicas para treino de habilidades como, por
exemplo, braços para treino de punção venosa, com o objetivo de treinar procedimentos
específicos. Para as simulações de média fidelidade podem ser utilizados manequins
de corpo inteiro, mais realistas que os anteriores, que são capazes de produzir alguns
ruídos e permitem a realização de procedimentos invasivos, facilitando mais
oportunidades de aprendizagem. Quando nos referimos a simulações de alta fidelidade,
estamos perante uma interação mais realista dos formandos, num ambiente com
caraterísticas semelhantes à realidade. Neste nível de fidelidade podemos encontrar
manequins

computadorizados

e

de

corpo

inteiro,

permitindo

a

reprodução

anatomofisiológica de um doente real. A utilização destes manequins permite a
execução de cenários pré-programados e detêm ainda a possibilidade de interagir,
permitindo o desenvolvimento de competências de comunicação nos formandos
(Howard, 2018).
Podemos, portanto, inferir que à medida que o nível de fidelidade da simulação
aumenta, aumenta o realismo do cenário e, por conseguinte, também aumenta o leque
de oportunidades para facilitar a aprendizagem.
Na simulação é importante tornar a experiência o mais parecida com a realidade, dando
a possibilidade do formando realizar a tarefa e não apenas dizer o que faria (Howard,
2018). Se o cenário exigir a aplicação de um torniquete para controlar uma hemorragia
arterial num membro, é importante que o formando coloque o dispositivo e aplique a
pressão necessária para surtir efeito, mas para isso é necessário que o formando seja
capaz de observar a eficácia do seu procedimento. O facto de o formando realizar o
procedimento confere-lhe uma experiência completamente diferente do que teria se
apenas fingisse que o executava.
Os simuladores de paciente humano (Human-Patient Simulators [SPH]) são manequins
de alta fidelidade e importantes simuladores na área da saúde, uma vez que permitem
melhorar a formação ao responderem de uma forma realística aos procedimentos e ao
facto de serem dotados de recursos de feedback como, por exemplo, permitirem a
pesquisa de pulso e verificação das características da respiração (Horn, 2017). Ao nível
da formação em contexto militar, os SPH devem ainda possuir características que
permitam o desenvolvimento de habilidades de difícil prática, como o tamponamento de
uma ferida utilizando um agente hemostático.
28

Contudo, é possível que a utilização de simuladores de alta fidelidade induza efeitos
indesejáveis no desempenho dos formandos. Massoth et al. (2019) revelou que o uso
de simulação de alta fidelidade levou a um conhecimento e desempenho igual ou até
pior em comparação com a simulação de baixa fidelidade, induzindo ainda efeitos
colaterais indesejáveis, nomeadamente o excesso de confiança.
Além da utilização de manequins enquanto simuladores, podem também ser utilizados
atores para simular sintomas ou problemas reais que um paciente possa ter, ou seja,
pacientes simulados (PS). O PS é definido como “uma pessoa cuidadosamente treinada
para simular um paciente real (…); apresenta não apenas a história, mas o corpo,
linguagem, as descobertas físicas e emocionais …” (Barrows como referido por Cleland,
Abe, & Rethans, 2009, p.478).
Um estudo desenvolvido por Sterz et al. (2021) com o objetivo de analisar a influência,
sobre a aprendizagem e realismo percecionado pelos estudantes, da utilização de
manequins versus pacientes simulados em cenários simulados, revelou que os
estudantes consideraram os PS significativamente mais realistas do que os manequins,
nomeadamente no concernente à possibilidade de realização de técnicas de exame
físico e de anamnese, sendo que 54,92% dos alunos prefeririam treinar com pacientes
simulados no futuro.
Os PS, ao retratarem um paciente com uma condição específica de forma realista e de
forma padronizada e consistente, têm sido considerados como centrais para o processo
de ensino na área da saúde, nomeadamente para o treino de habilidades de
comunicação, clínicas e procedimentais (Cleland et al., 2009; Howard, 2018; Sterz et
al., 2021).

1.2. O DEBRIEFING
O debriefing surgiu na 2ª Guerra Mundial com a intenção de promover a partilha de
situações traumáticas entre militares. Esta partilha rapidamente evoluiu para um
processo sistemático através do qual eram obtidas dos militares as principais
informações sobre os eventos que ocorreram, com o objetivo de serem revistas e
avaliadas para a implementação de estratégias futuras. Mais tarde, esta técnica foi
combinada com as “críticas ao desempenho” dos militares das forças armadas,
tornando-se no que hoje conhecemos como “after action review” (Allen, Reiter-Palmon,
Crowe, & Scott, 2018; Gardner, 2013). Esta reflexão pós experiência rapidamente se
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propagou para outros contextos, como a indústria da aviação, educação, saúde,
corporações de bombeiros e outros.
Dadas as diferenças de adoção e implementação em variados contextos, existe alguma
ambiguidade na definição de debriefing. Alguns dos termos usados quando nos
referimos ao termo “debriefing” podem ser consultados na Tabela 1.
Na área da saúde, durante a década de 1980, David Gaba, traduziu o “crew resource
management” para “crisis resource management” e reintroduziu um simulador de
manequim humano totalmente interativo, usando-o para o treino de anestesistas em
incidentes críticos simulados no ambiente específico de anestesia, valorizando o
debriefing como parte integral do processo de aprendizagem experiencial (Fanning &
Gaba, 2007; Gaba & DeAnda, 1988; Gardner, 2013). Esta inovação na educação,
baseada em simulação, foi adotada pelos profissionais de saúde e por outras disciplinas.
As rotinas típicas da simulação incluem o briefing, realização do cenário clínico simulado
propriamente dito e uma análise final – debriefing. Embora todos os componentes da
simulação trabalhem em uníssono, o debriefing é postulado como o recurso mais eficaz
da simulação e um componente crítico para promover a aprendizagem profunda, pois é
onde a experiência simulada é reexaminada com o objetivo de assimilar e acomodar a
aprendizagem. (Janicas & Narchi, 2019; Johnston et al., 2018; National League for
Nursing, 2015; Shinnick et al., 2011).
De acordo com a INACSL (2016), todas as experiências baseadas em simulação devem
incluir uma sessão de debriefing planeada, voltada para o aperfeiçoamento do futuro.
As experiências de simulação realistas, para além de estimulantes, oferecerem
oportunidades para a integração do conhecimento, especialmente através das
oportunidades de refletir sobre o caso após o cenário de simulação.
Frequentemente, na literatura sobre simulação em saúde, são utilizados os termos
“debriefing” e “feedback” como sinónimos. Contudo, é importante compreender que
existem distinções significativas entre os dois construtos (Fanning & Gaba, 2007). O
feedback é definido como o conjunto de informações sobre o desempenho, fornecido
aos participantes da simulação, com a intenção de modificar o pensamento e/ou o
comportamento, de forma a melhorar o desempenho futuro; a transmissão de
informações é unidirecional – do formador para o aluno (Eppich et al., 2015). Por outro
lado, o debriefing é definido como sendo interativo, uma discussão ou conversa
bidirecional e reflexiva, que envolve algum nível de facilitação ou orientação, de forma
a ajudar os estudantes no processo de aprendizagem. (Eppich et al., 2015; Littlewood
& Szyld, 2015). A identificação do debriefing como sendo uma conversa reflexiva, é um
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Tabela 1 Diferentes terminologias utilizadas para definir “debriefing” consoante o contexto e o propósito para que é utilizado (Allen, Reiter-Palmon, Crowe, &
Scott, 2018).

Contexto

Termo utilizado

Principais usos e propósitos
- Feedback de informações
- Medir o desempenho

Militar

After-action review (AAR) - Processo estruturado para analisar o que
aconteceu, o porquê de ter acontecido, como pode ser feito de forma
melhor pelos participantes, e por aqueles que são responsáveis pelo
projeto ou evento.

- Resolução de problemas/tomada de decisão
- Aprimoramento da identidade e coesão do grupo
- Aprendizagem com base na experiência

Saúde

Aviação

Bombeiros e Tripulantes de
ambulâncias

Debrief - Discussão e análise de uma experiência; avaliar e integrar lições
aprendidas.

- Estabelecer um ambiente de aprendizagem seguro que
facilite o diálogo significativo, que estimule a autodescoberta
reflexiva e melhore o desempenho dos estudantes.

Crew resource management (CRM) - Uso efetivo de todos os recursos
disponíveis, pelos indivíduos e equipas, para a segurança e cumprimento
efetivo da missão/tarefa, bem como identificar e gerir as condições que
levam ao erro.

- Melhorar a segurança no voo e minimizar a taxa de
acidentes.

AAR

- Permitir que os funcionários tomem consciência dos
perigos ou impedimentos encontrados;

After-event review (AER) - Procedimento que fornece aos participantes a
oportunidade de analisar sistematicamente o seu comportamento e avaliar
a contribuição do mesmo para o resultado do desempenho.

- Decidir quais as ações que foram tomadas de forma
correta ou incorretamente.
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fator importante para o distinguir de feedback (Sawyer, Eppich, Brett-Fleegler, Grant, &
Cheng, 2016).
O debriefing é visto como uma “conversa crítica” onde se reformula o contexto da
situação simulada, para esclarecer perspetivas e premissas. O processo de descobrir o
motivo pelo qual foi realizada uma ação, revela o conhecimento do estudante, as suas
suposições, valores, crenças e sentimentos por trás da ação (National League for
Nursing [NLN], 2015).
Considerado como parte fundamental da simulação, o debriefing deve fazer parte da
experiência de aprendizagem dos estudantes. É um processo que permite reexaminar
a experiência clínica simulada onde, através de processos de aprendizagem reflexiva,
promove o desenvolvimento de inúmeras habilidades, incluindo habilidades de
pensamento/raciocínio crítico, comunicação e consolidação dos conhecimentos
(Coutinho, Martins, & Pereira, 2014; Ali et al., 2015).
Segundo Kessler, Cheng, e Mullan (2015), o debriefing consiste numa reflexão facilitada
ou guiada no ciclo de aprendizagem, com base na experiência vivida. O seu uso foi
promovido pela primeira vez em equipas militares com o objetivo de analisar o
desempenho em campo, tendo sido adotado por outras indústrias de alto risco, como a
aviação e mais recentemente no âmbito da saúde, não só em ensino simulado como
em contexto real.
Em simulação em saúde, o debriefing tem como objetivo facilitar a discussão de ações
e processos de pensamento, incentivar a reflexão e, consequentemente, melhorar os
cuidados prestados, permitindo a adoção de práticas de cuidados seguras, constituindose como uma poderosa ferramenta educacional (Kessler et al., 2015). A etapa do
debriefing “promove ao participante de simulação um pensamento crítico-reflexivo sobre
as suas próprias atitudes, permitindo a autocrítica e identificação de fatores (…) que
possam ter afetado ou não o seu desempenho durante o desenvolvimento da atividade
simulada” (Souza et al., 2017, p.845).

1.2.1 O processo de debriefing
Sendo o debriefing um tipo de reunião onde os intervenientes discutem, interpretam e
aprendem com os eventos recentes em que colaboraram, a partilha de apreciações
críticas surge como uma parte essencial para a aprendizagem advinda da simulação e
debriefing (Rudolph, Simon, Dufresne, & Raemer, 2006).
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O INACSL (2016) recomenda que os facilitadores satisfaçam cinco critérios: (a)
detenham confiança no debriefing; (b) promovam um ambiente de confidencialidade e
que facilite a comunicação; (c) estejam completamente envolvidos na experiência de
simulação; (d) adequem o teor do debriefing à experiência de simulação e; (e) utilizem
uma estrutura teórica de debriefing.
Independentemente da estratégia adotada, os objetivos fundamentais do debriefing são
criar um ambiente seguro e facilitar a discussão, para permitir aos participantes do
evento de simulação refletirem propositadamente sobre as suas experiências
(Littlewood & Szyld, 2015).
Sendo o processo de debriefing imprescindível para a aprendizagem na educação
baseada em simulação, a sua condução deve ser cuidadosamente planeada. Para a
sessão de debriefing devem ser incluídos a identificação dos objetivos de
aprendizagem, a grelha de observação do desempenho, a seleção do facilitador,
definição do tempo adequado para a discussão e a sua localização, bem como a
identificação de quaisquer elementos que auxiliem o debriefing, como por exemplo, o
recurso à autoscopia ou mesmo ao video learning space (Sawyer et al., 2016; Sawyer
& Deering, 2013).
Na última década, foram desenvolvidos diversos estudos que examinaram o processo
de debriefing sobre simulação em saúde. Dada a quantidade de publicações sobre esta
temática, e de modo a facilitar a visão geral dos vários métodos e técnicas utilizadas
atualmente, Sawyer et al. (2016) realizou uma revisão crítica da literatura onde
identificou quatro áreas-chave, que incluíram o momento de realização do debriefing
[debriefing timing], os métodos para facilitação [debriefing conversation facilitation], a
estrutura [debriefing conversation structure] e os elementos do processo de debriefing
[debriefing process elements] (ver tabela 2), resultando em três métodos gerais de
debriefing, denominados:
▪

debriefing pós-evento, guiado por um facilitador (facilitator-guided postevent
debriefing)

▪

debriefing pós-evento, auto-guiado (self-guided postevent debriefing)

▪

debriefing durante o evento, guiado por um facilitador (facilitator-guided withinevent debriefing)

O estudo conduzido por Sawyer et al. (2016) destacou que a utilização de “um método
específico de debriefing pode ser menos importante do que o simples ato do debriefing
em si” (p.215, tradução nossa), não existindo uma abordagem de excelência
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universalmente aceite para a realização do processo de debriefing. Os facilitadores da
simulação devem escolher o método de debriefing consoante o contexto do exercício
da simulação, bem como do seu próprio conjunto de habilidades e preferências
(Gardner, 2013; Sawyer et al., 2016).

Tabela 2 Áreas-chave do debriefing na simulação em saúde e as suas definições (Adaptado de
Sawyer et al., 2016)
Área

Definição

Momento do debriefing

O momento do debriefing em relação ao evento de simulação
(pós-evento ou durante o evento).

Métodos para facilitação do debriefing

O método de guiar o debriefing para se explorar o rendimento
máximo da discussão. Pode ser guiado pelo facilitador ou
pelos próprios participantes da simulação (autoguiado).

Estrutura do debriefing

A estrutura dentro da qual o debriefing se desenrola após o
evento de simulação, guiado por um facilitador (pode incluir 3
ou mais fases).

Elementos do processo de debriefing

Elementos utilizados durante o processo de debriefing para
otimizar a experiência reflexiva e maximizar o seu impacto.
Estes elementos podem ser divididos em três categorias:
elementos essenciais, que incluem a criação de um ambiente
seguro; técnicas de comunicação/estratégias educativas; e
auxiliares do debriefing (práticas que podem ser adicionadas
à experiência de debriefing, como visualizar a filmagem do
evento de simulação).

No entanto, o debriefing pós-evento, guiado por um facilitador, ou “debriefer”, foi
identificado por Sawyer et al. (2016) como o método mais utilizado.
O debriefing pós-evento envolve a realização da discussão após a conclusão do evento
de simulação, podendo também ser intitulado por "debriefing terminal" (Eppich et al.,
2015). O facilitador deve atuar como guia para a discussão, garantindo que os
problemas relevantes, como por exemplo os objetivos de aprendizagem, ocorridos
durante o evento de simulação, sejam discutidos e que a conversa flua sem problemas
e sem se desviar dos seus objetivos (Sawyer et al., 2016).
A literatura sugere diversas estruturas para conduzir um debriefing pós-evento, guiado
por um facilitador. De acordo com Sawyer et al. (2016), a divisão do processo de
debriefing que ocorre em várias fases “…garante que a discussão se processe de forma
ordenada, do início ao fim” (p.212, tradução nossa). O mesmo autor aponta para dois
tipos gerais de estrutura: a) debriefing estruturado em 3 fases (tabela 3) e b) debriefing
estruturado em multifases (tabela 4).
As fases comuns a todas as estruturas de debriefing incluem uma análise ou discussão
dos eventos e uma fase de resumo ou aplicação, em que a aprendizagem adquirida ao
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longo da discussão é solidificada e as principais mensagens a reter são identificadas.
As diferenças entre as estruturas relacionam-se com a inclusão de um período para que
os participantes possam lidar com as suas reações e/ou emoções, a fim de diminuir a
atmosfera de tensão e permitir que a discussão prossiga com uma menor carga
emocional (Cheng et al., 2016; Rudolph et al., 2006).
Tabela 3 Estrutura em 3 Fases do Debriefing pós-evento, guiado por um facilitador (adaptado de
Sawyer et al., 2016)
DEBRIEFING ESTRUTURADO EM 3 FASES
Debriefing with good
judgment
(Debriefing com bom
julgamento)
1. Reação
2. Análise
3. Sumário

3D Model
(Modelo dos 3D)

GAS
(Modelo GAS)

1. Defusing
(Neutralizar)

1. Gather (Reunir)

2. Discovering
(Descobrir)
3. Deepening
(Aprofundar)

2. Analyse (Analisar)
3. Summarize
(Sumariar)

Diamond Debrief
(Debriefing de
diamante)

1. Descrição
2. Análise
3. Aplicação

Tabela 4 Estrutura Multifases do Debriefing pós-evento, guiado por um facilitador (adaptado de
Sawyer et al., 2016)
DEBRIEFING ESTRUTURADO EM MULTIFASES
PEARLS

1.Reação
2.Descrição
3.Análise
4.Sumário

TeamGAINS

Healthcare Simulation AAR
(Simulação em saúde AAR)

1.Reação

1.Definir regras

2.Discussão do componente
clínico

2.Explicar os objetivos da
aprendizagem

3.Transferir da simulação para a
realidade

3.Desempenho de referência

4.Discussão de habilidades
comportamentais

5.Identificar o que aconteceu

5.Sumário
6.Supervisão da prática de
habilidades clínicas, se
necessário

4.Rever as ações esperadas

6.Examinar o porquê de algo ter
acontecido de determinada
forma
7.Formalizar a aprendizagem

O formato de After-Action Review (AAR) em simulação em saúde [Healthcare Simulation
AAR], pelas suas origens em contexto militar, é uma estrutura de debriefing que
“…confere à discussão um suporte altamente organizado, focado nos objetivos de
aprendizagem e de desempenho (…), permitindo que até facilitadores menos
experientes conduzam um debriefing bem organizado, conciso, objetivo e produtivo”
(Sawyer & Deering, 2013, p.393, tradução nossa). Tendo em consideração a população
em estudo – militares que integram uma FND – bem como a experiência dos
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facilitadores na condução do processo de debriefing, o formato de AAR em simulação
em saúde foi o escolhido para o presente estudo de investigação.
Segundo Sawyer e Deering (2013), pode ser utilizado o acrónimo DEBRIEF para
recordar as fases da AAR em simulação em saúde. Este acrónimo corresponde,
respetivamente, à definição clara das regras (Define rules), explicação dos objetivos de
aprendizagem (Explain learning objectives), identificação do desempenho de referência
(Benchmarks for performance), revisão do que era suposto acontecer (Review what was
supposed to happen), identificação do que aconteceu (Identify what happened),
examinar o porquê de ter acontecido daquela forma (Examine why) e formalização da
aprendizagem (Formalize learning). A inclusão destas fases visa permitir aos
participantes comparar objetivamente o seu desempenho em relação ao padrão ou
desempenho de referência estabelecido para determinada situação, devendo ser
realizadas por ordem sequencial, de forma a fornecer um formato padronizado,
estruturado e apoiado ao debriefing. Este formato estruturado evita ainda avançar
passos importantes no processo da discussão.
Os conceitos a considerar em cada uma das fases da AAR em simulação em saúde são
(Sawyer & Deering, 2013):
1. Definição das regras – Fase de introdução que define o ambiente do debriefing, que
tem um impacto significativo na participação geral. Deve ser sublinhado que o
debriefing consiste numa discussão, não numa palestra, onde é esperado que todos
os intervenientes da experiência de simulação participem de forma interativa.
Realçar ainda que a discussão não é uma crítica, salientando que o objetivo consiste
em maximizar os benefícios da formação, permitindo que os participantes aprendam
uns com os outros.
2. Explicação dos objetivos de aprendizagem – Tornar os objetivos de aprendizagem
explícitos para todos os participantes da simulação evita a ambiguidade quanto à
natureza e importância da formação, aumentando também a participação durante o
debriefing. Como alternativa, a identificação dos objetivos pode ser feita pelos
participantes, através de uma questão exploratória colocada pelo facilitador como,
por exemplo, “Quais os objetivos de aprendizagem pretendidos com esta
simulação?”.
3. Identificação dos padrões que definem o desempenho ideal – Os padrões de
desempenho relevantes devem ser explicitamente partilhados com os participantes
durante o processo de debriefing. Para a determinação do padrão de desempenho
ideal, devem ser consideradas as principais tarefas envolvidas, as condições sob as
quais cada tarefa é executada e quais os padrões aceitáveis para o sucesso. Esta
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etapa crítica ajuda na promoção de um ambiente de segurança psicológica aos
participantes, uma vez que lhes permite saber exatamente o que é esperado do seu
desempenho. Ao conhecerem os padrões que definem o desempenho ideal, os
participantes terão maior possibilidade de o alcançar em cenários subsequentes.
4. Revisão do que era suposto acontecer – Esta etapa envolve uma breve explicação
do cenário de simulação, as ações esperadas e o impacto dos seus resultados no
cenário, estabelecendo um conceito claro sobre o que a experiência de simulação
pretendia ensinar.
5. Identificação do que realmente aconteceu
6. Examinar o porquê de ter acontecido dessa forma – Este ponto e o anterior
correspondem

à

“alma”

do

processo

de

debriefing,

devendo

ocorrer

simultaneamente. A discussão nestas etapas deve ser aberta, destinada a recriar os
eventos que ocorreram durante o exercício de simulação, de forma a permitir
compreender o porquê de os participantes terem agido de determinada maneira.
Devem ser feitas perguntas abertas e os participantes devem ser incentivados a
discutir as questões importantes, autonomamente, com o menor nível de
intervenção possível por parte do facilitador. Durante estas etapas do debriefing, o
facilitador deve procurar identificar e preencher as lacunas do desempenho dos
participantes; a maior parte da aprendizagem decorrente da simulação e do
debriefing ocorre nestas duas fases.
7. Formalização da aprendizagem – Corresponde à fase final do debriefing. O
facilitador deve ajudar os participantes a pensar criticamente e a resumir o seu
desempenho durante a simulação, tirando conclusões e formalizando as lições
aprendidas durante todo o processo de debriefing. O facilitador pode colocar
questões como: “o que correu bem?”; “o que não correu bem?”; “o que faria de
diferente da próxima vez que se visse confrontado com uma situação semelhante
na vida real?”.
De acordo com estes autores, a definição clara das regras, a explicação dos objetivos
de aprendizagem e desempenho e a revisão do que era suposto acontecer,
correspondem a cerca de 25% do tempo total do debriefing, devendo servir de linha
orientadora para a identificação do que aconteceu e do porquê, que deve ocupar cerca
de metade do tempo total do debriefing, deixando ainda cerca de 25% do tempo
disponível para a formalização da aprendizagem (ver tabela 5).
A atribuição de um tempo adequado para as etapas do debriefing é fundamental, na
medida em que garante que a discussão não é apressada ou negligenciada (Cheng et
al., 2016; Sawyer et al., 2016). Não há, no entanto, um prazo padrão para o tempo que
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a sessão de debriefing deve demorar. Segundo alguns autores, a duração deve ser pelo
menos igual ao tempo do cenário de simulação, recomendando, no entanto, que o
processo de debriefing corresponda entre duas a três vezes o tempo do cenário
simulado [por exemplo, um cenário de simulação com duração de 15 minutos deve ter
um debriefing de duração entre 30 a 45 minutos] (Littlewood & Szyld, 2015).

Tabela 5 Formato do Debriefing: After-Action Review (AAR) em simulação em saúde (Sawyer &
Deering, 2013)
Passos do Debriefing

Perguntas a responder

D – Definição das regras

Como vamos fazer o debriefing?

E – Explicação dos objetivos de
aprendizagem

Quais os objetivos de aprendizagem
que se pretendem atingir com a
simulação?

B – Identificação do desempenho de
referência

Quais os padrões de desempenho a
serem observados?

R – Revisão do que era suposto
acontecer

O que o facilitador pretendia que
acontecesse?

I – Identificação do que aconteceu

O que aconteceu realmente?

E – Identificação do porquê de ter
acontecido

Porque é que aconteceu dessa forma?

F – Formalização da aprendizagem

O que correu bem, o que correu menos
bem e o que faria de diferente da
próxima vez?

Tempo a despender
25%

50%

25%

1.2.2 Efeitos do debriefing na aprendizagem
São vários os autores que apontam que a aprendizagem depende da integração da
experiência e da reflexão. Existe a crença de que a experiência, por si só, não leva à
aprendizagem; mas sim a reflexão deliberada sobre essa experiência (Sawyer et al.,
2016).
A aprendizagem essencial que resulta da experiência clínica baseada em simulação,
ocorre durante a fase de debriefing (Levett-Jones & Lapkin, 2014; Ryoo & Ha, 2015;
Shinnick et al., 2011).
De acordo com Rodgers (2002), a reflexão consiste em dar significado consciente a uma
ação e à sua implicação, levando a assimilação de conhecimento, habilidades e atitudes
com conhecimento preexistente. As novas interpretações da realidade induzidas pela
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reflexão são um fator importante na reestruturação cognitiva, a qual é essencial no
processo de aprendizagem.
De acordo com Dieckmann et al. (2009), “independentemente dos detalhes do
simulador, a análise [debriefing] posterior do cenário é importante para maximizar a
aprendizagem e para facilitar a mudança, quer ao nível individual como sistemático”
(p.287, tradução nossa).
O debriefing é um tipo de reunião de trabalho onde as equipas discutem, interpretam e
aprendem com os eventos recentes em que colaboraram (Allen et al., 2018). O processo
de debriefing após as experiências clínicas baseadas em simulação, aprimora a
aprendizagem, o autoconhecimento, a autoconfiança e a autoeficácia do participante. O
debriefing facilita a compreensão e promove a transferência de conhecimentos,
habilidades práticas e atitudes, tendo sempre em consideração as práticas
recomendadas para uma execução de tratamento seguro e de qualidade ao paciente,
melhorando também a função profissional do participante (Decker et al., 2013; Kolbe et
al., 2015).
Estima-se que processos de debriefing bem conduzidos, podem melhorar a eficácia
individual e da equipa em 25% (Tannenbaum & Cerasoli, como referido por Allen et al.,
2018).
Souza et al. (2017), num estudo desenvolvido com o objetivo de conhecer o valor
pedagógico da simulação realística a partir das reflexões advindas do debriefing entre
estudantes de enfermagem, revelaram que os alunos identificam a prática simulada
como uma abordagem mais efetiva para o ensino-aprendizagem, quando comparada
com o ensino tradicional. Identificaram também a etapa do debriefing como um momento
imprescindível para o sucesso da aprendizagem que, tendo em vista a reflexão, contribui
para o crescimento pessoal e profissional do aluno.
Com o objetivo de confirmar a importância do debriefing, guiado por um facilitador, na
edução baseada em simulação em saúde, Ryoo e Ha (2015) compararam as diferenças
entre um grupo com debriefing e outro sem debriefing, relativas ao desempenho clínico,
autorreflexão do desempenho e grau de satisfação com a experiência da simulação. Os
resultados mostraram diferenças significativas entre os grupos. O nível de competência
de desempenho clínico, autorreflexão e satisfação com a aprendizagem baseada em
simulação para os alunos do grupo com debriefing foi superior ao do grupo sem
debriefing, comprovando a sua importância na aprendizagem baseada em simulação
para a melhoria das competências técnicas e não técnicas e para facilitar a
autorreflexão.
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Também num estudo publicado por Janicas e Narchi (2019), no qual foi comparada a
aprendizagem de estudantes utilizando cenários realísticos simulados com e sem
debriefing, os resultados evidenciaram que o grupo experimental (com debriefing)
apresentou melhores resultados nos exames de desempenho clínico, tanto em relação
à medida basal como em comparação ao grupo controlo (sem debriefing), mostrando
ainda que houve significância estatística para a aprendizagem do grupo que participou
no debriefing. Por conseguinte, os resultados desta investigação fortaleceram a
evidência de que o uso de cenários com debriefing é mais eficaz para a aprendizagem
dos estudantes, corroborando a hipótese de que a utilização dessa técnica de ensino
melhora o desempenho prático.
Bortolato-Major et al. (2019), com o objetivo principal de avaliar a contribuição do
debriefing após as simulações clínicas, através da aplicação da Escala de Avaliação do
debriefing associado à Simulação, concluíram que os itens mais valorizados pelos
estudantes são os que se relacionam com o domínio cognitivo. Mais de 90% dos alunos
concordou que o debriefing lhes permitiu aprender mais, refletir sobre as suas
competências, determinar prioridades na prática, identificar aspetos a melhorar nas
práticas futuras, bem como desenvolver habilidades para tomar boas decisões.
Relativamente ao domínio psicossocial, o desenvolvimento de competências de
liderança, o aumento do potencial para trabalhar em equipa, o desenvolvimento da
relação nos cuidados, a identificação das dificuldades no desempenho, a promoção da
autoconsciência e o desenvolvimento da capacidade para gerir as emoções, foram os
valores que mais se evidenciaram, com mais de 80% de concordância. No domínio
afetivo, valores como o sentimento de incompreensão e de desrespeito não foram
sentidos por mais de 80% dos alunos.

1.2.3 Teoria da Aprendizagem Experiencial de David Kolb
A teoria da Aprendizagem Experiencial de David Kolb é uma das teorias mais influentes
no estudo da aprendizagem profissional. Consiste numa abordagem sobre o
desenvolvimento do adulto, em especial, do profissional, em que a profissionalização é
um percurso permanente de aprendizagem, desde que o indivíduo possa refletir e
apropriar-se das suas experiências de atuação profissional (Kolb et al., 1974; Mcleod,
2017; Pimentel, 2007; T. Sawyer et al., 2016).
O quadro teórico de David Kolb, relativo à aprendizagem baseada na experiência, é tido
como uma pedra angular na educação baseada em simulação (Couper, Salman, Soar,
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Finn, & Perkins, 2013; Gardner, 2013; Pimentel, 2007; Zigmont, Kappus, & Sudikoff,
2011).
O modelo cíclico da aprendizagem experiencial pressupõe o envolvimento ativo do
estudante numa experiência concreta, seguida por um período de reflexão (Kolb et al.,
1974). Este ciclo defende uma constante interação de vários estágios de aprendizagem.
São eles: a experiência concreta (aprendizagem pela experiência), a observação
reflexiva (aprendizagem pelo processamento), a concretização abstrata (aprendizagem
pela generalização) e a experiência ativa (aprendizagem pela prática). Em cada um dos
diferentes estágios ocorre um tipo específico de aprendizagem: experienciar, refletir,
pensar e/ou fazer. O indivíduo desenvolve uma atividade, reflete sobre a sua
experiência, deduz o significado da reflexão e coloca em ação a perceção recémadquirida através de uma mudança de comportamento ou atitude (Bitran, Zúñiga,
Pedrals, Padilla, & Mena, 2012). No passo final do ciclo, os estudantes experimentam
a nova abordagem ou competência, num evento simulado ou evento real futuro, dando
assim continuidade ao ciclo.
O ciclo de aprendizagem experiencial de Kolb, no contexto da educação baseada em
simulação, incorpora a prática reflexiva, a reflexão na ação e reflexão sobre a ação
(Gardner, 2013).
O debriefing surge, portanto, como um componente central do ciclo de aprendizagem
experiencial de Kolb, na medida em que refletindo e acomodando os conhecimentos,
habilidades e atitudes utilizadas numa experiência, os participantes desenvolvem
consciência pessoal e discernimento, consciencializando-se sobre os recursos internos
a que podem aceder em experiências idênticas no futuro (Littlewood & Szyld, 2015).

2. CURSO TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE
O TCCC consiste num conjunto de diretrizes com vista à prestação de cuidados de
saúde a vítimas de trauma em TO, surgindo em 1996 nas Forças Armadas dos Estados
Unidos da América, pela Comunidade Médica de Operações Especiais, centrando-se
nas principais causas de morte evitável em combate (Joint Trauma System [JTS] &
Committee on Tactical Combat Casualty Care [CoTCCC], 2018). Entre as principais
causas de morte em combate, existem aquelas que conseguem ser controladas ou
estabilizadas no terreno, aumentando significativamente as probabilidades de
sobrevivência, denominadas como causas de morte potencialmente evitáveis. As lesões
exsanguinantes das extremidades correspondem a mais de metade das causas de
41

morte potencialmente evitáveis. Outras mortes potencialmente evitáveis incluem a
obstrução da via aérea e problemas ao nível da respiração (Champion, Bellamy,
Roberts, & Leppaniemi, 2003; Holcomb, Stansbury, Champion, Wade, & Bellamy, 2006;
Kelly et al., 2008), sendo que a sobrevivência destas vítimas é drasticamente
dependente da primeira abordagem no local (Butler et al., 2017, p.3), podendo e
devendo ser oferecida pelo militar mais próximo da vítima.
Atualmente, o CoTCCC e o JTS conduzem, continuamente, revisões sistemáticas de
todos os dados das vítimas, melhores práticas, lições aprendidas, projetos de pesquisa
e literatura médica, procurando produzir diretrizes para ensinar técnicas e estratégias
para uma melhor abordagem às vítimas de trauma em contexto de TO (JTS & CoTCCC,
2018).
Num estudo realizado Holcomb et al. (2006) verificou-se que a taxa de mortalidade das
vítimas de combate tem vindo a reduzir significativamente: 19,1% na 2ª Guerra Mundial
(valor estimado); 15,5% na guerra do Vietname (entre 1965 e 1971) e; 9,4% nas guerra
do Iraque/Afeganistão (entre 2001 e 2004). Os autores apresentam como justificação
para o aumento da sobrevida das vítimas em combate a evolução dos equipamentos de
proteção individual, a melhoria dos sistemas de evacuação médica e das
condições/equipamentos para tratamento e, ainda, a formação dos militares em
primeiros socorros em ambiente tático – TCCC.
O objetivo geral do TCCC consiste em dotar os militares de conhecimentos que lhes
permitam não só tratar eficazmente as vítimas de combate, como também evitar vítimas
adicionais, completando a missão em questão. O TCCC é composto por três fases:
cuidados sob fogo inimigo ou ameaça (Care Under Fire – CUF/Threat), cuidados com
inimigo na área, mas sem contacto direto (Tactical Field Care – TFC) e cuidados durante
a evacuação da vítima (Tactical Evacuation Care – TacEvaC) (JTS & CoTCCC, 2018).
Na primeira fase, CUF, a vítima e o militar que presta o socorro encontram-se sob fogo
hostil. A prioridade nesta fase, pela falta de condições de segurança, consiste em extrair
vítimas de viaturas ou edifícios em chamas para locais seguros e estancar hemorragias
externas com risco para a vida. Quando possível, por forma a evitar que haja mais
baixas, deverá ser a própria vítima a estancar a hemorragia através da utilização de um
torniquete de extremidades, sempre que anatomicamente possível. Aqui, o torniquete
deverá ser aplicado sobre o uniforme, claramente próximo ao local da hemorragia ou,
caso o local de hemorragia não seja prontamente visível, deverá ser aplicado na raiz
membro. A gestão da via aérea (VA) deve ser adiada até à fase de cuidados seguinte.
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Nesta fase o equipamento médico é limitado ao transportado pelos militares (JTS, 2020;
JTS & CoTCCC, 2021).
Em TFC o militar ferido e o militar que presta o socorro não se encontram diretamente
sob fogo hostil. Nesta fase, poderá ser necessário realizar uma triagem às vítimas. Às
vítimas que apresentem alteração do estado de consciência devem ser retirados os
equipamentos de comunicação e todo o seu armamento, por questões de segurança
para a prestação de cuidados. O militar que presta o socorro deverá utilizar o acrónimo
MARCH para a realização da avaliação rápida da vítima que corresponde a (JTS &
CoTCCC, 2021):
M – Hemorragia massiva (Massive hemorrhage). Para o tratamento de uma hemorragia
massiva, o militar dispõe de três ferramentas: torniquete de extremidades, agente
hemostático e ligadura compressiva. A aplicação do torniquete não deverá exceder 1
minuto e deverá ser colocado diretamente sobre a pele, cerca de 5 a 8 centímetros do
local da hemorragia; poderá existir a necessidade de aplicar um segundo torniquete
para estancar corretamente a hemorragia. Outro método para tratar uma hemorragia
massiva é através do packing da ferida com o agente hemostático. Para a realização
deste procedimento o militar deve aplicar pressão direta durante 3 minutos, findos os
quais deverá aplicar a ligadura compressiva com tensão suficiente para manter a
pressão sobre o ferimento.
A – Via Aérea (Airway). Devem ser removidos quaisquer objetos visíveis na VA, contudo
não deve ser realizada uma pesquisa cega com o dedo. Como manobras de
desobstrução da VA em vítimas inconscientes podem ser realizadas a protusão da
mandíbula ou a elevação da cabeça. Após confirmação de presença de ventilação em
vítima inconsciente deve ser colocado o tubo nasofaríngeo.
R - Respiração (Respiration). Devem ser pesquisadas lesões com potencial risco de
vida, nomeadamente a presença de sinais e sintomas condicentes com um
pneumotórax hipertensivo ou presença de ferida perfurante no tórax. Perante a última,
o militar deve ser capaz de aplicar o selo torácico.
C – Circulação (Circulation). Neste ponto, deverão ser reavaliados os mecanismos de
controlo de hemorragia previamente colocados e pesquisar outros potenciais focos de
hemorragias; deverão ser pesquisados sinais de choque hipovolémico e características
do pulso radial, assim como deverá ser ponderada a elevação dos membros inferiores
e a administração de fluídos via oral caso a vítima se encontra consciente e capaz de
deglutir.
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H – Lesões na cabeça/Hipotermia (Head injury/Hypothermia). As lesões na cabeça
podem resultar de múltiplos mecanismos de ação, pelo que devem ser pesquisados
sinais e sintomas de lesões na cabeça. Para a prevenção da hipotermia devem ser
realizados os seguintes procedimentos: manter as roupas da vítima, exceto caso se
encontrem extremamente húmidas; cobrir a vítima com uma manta térmica ou
cobertores e; retirar a vítima do contacto com o solo.
Após a rápida avaliação da vítima, deverá ser solicitada a sua evacuação e os cuidados
prestados deverão ser documentados em documento próprio.
A fase de TacEvaC começa assim que a vítima é transferida para o meio de evacuação,
que pode ser aéreo, terrestre ou aquático. Durante esta fase estão disponíveis pessoal
e equipamentos médicos adicionais para fornecer a assistência adequada às vítimas
(JTS & CoTCCC, 2021). Esta fase não é explorada nesta dissertação uma vez que é
alvo de uma formação distinta, denominada por En Route Combat Casualty Care.
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA

Este capítulo visa dar a conhecer os passos metodológicos adotados no estudo. Assim,
para a compreensão das relações entre os diversos aspetos do estudo, que têm
implicações cruciais para a integridade e generalização das evidências que resultaram
do estudo será abordado de forma sequencial: a) questão de investigação; b)
caracterização da amostra; c) variáveis; d) instrumentos de colheita de dados; e)
procedimentos para a colheita de dados; f) procedimentos para o tratamento de dados;
g) preocupações éticas e formais.
O presente estudo é de natureza quantitativa, do tipo experimental, antes e após, com
um grupo controlo.
Este estudo contemplou a randomização, controlo e manipulação, que são as três
propriedades concernentes a um estudo do tipo experimental. A aleatoriedade da
distribuição dos indivíduos nos grupos (experimental e controlo) foi conseguida através
de um randomizador automático (https://www.random.org/), visando atingir a
comparabilidade entre as variáveis, bem como evitar o viés.

1. QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO

Qual a influência do debriefing após os cenários clínicos simulados no conhecimento
teórico e no desempenho prático dos militares?
A literatura sugere que o debriefing é o componente mais importante da simulação, mais
especificamente quando se fala de simulação com cenários realísticos para
profissionais de saúde. Contudo, há escassez de literatura sobre o papel do debriefing
na simulação em saúde, com militares não-profissionais de saúde.
A exigência de pessoal capaz no atendimento a vítimas críticas em campo de batalha,
otimizando os recursos disponíveis bem como a necessidade rápida de evacuação,
implica o treino e aperfeiçoamento de habilidades e conhecimentos de todos os militares
a serem destacados para um TO. Desta forma, e sendo que o objetivo central do estudo
consiste em verificar a influência do debriefing, após cenário de simulação realístico, no
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desenvolvimento de conhecimentos e desempenho dos militares de uma FND, foram
formuladas duas hipóteses:
Hipótese I (HI): O conhecimento na abordagem à vítima de combate é
significativamente superior após os cenários clínicos simulados com debriefing.
Hipótese II (HII): O desempenho dos militares na execução dos procedimentos “life
saving” melhora significativamente após os cenários de simulação realísticos com
debriefing.
A formulação das hipóteses de investigação a serem verificadas tem em conta o sentido
de influência positivo do debriefing em simulação nas variáveis em estudo, tal como
sugerido pelos resultados dos estudos realizados até ao momento.

2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

A população alvo deste estudo foram todos os militares do Exército Português que iriam
integrar uma FND, pela necessidade acrescida de competências na área da saúde que
estes militares apresentam por serem destacados para um TO.
A técnica de amostragem utilizada foi probabilística, aleatória simples. A aleatoriedade
da distribuição dos indivíduos nos grupos (experimental e controlo) foi conseguida
através de um randomizador automático: https://www.random.org/. A amostra
randomizada foi composta por 104 indivíduos (52 indivíduos em cada grupo –
experimental e controlo).
Os critérios de exclusão da amostra incluíram:
a) formação prévia em Tactical Combat Casualty Care (TCCC);
b) a não incorporação de uma FND;
c) ser médico(a) ou enfermeiro(a).
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3. VARIÁVEIS

De acordo com a questão de investigação e as hipóteses formuladas, assim como o
objetivo central do estudo, foram definidas as seguintes variáveis:

Variável Independente:
■ Debriefing – estratégia educativa realizada de forma estruturada que tem como
objetivo conduzir os elementos da amostra na reflexão sobre as ações que terão
desempenhado durante os cenários clínicos simulados, fomentando o
desenvolvimento do raciocínio, assimilação de conhecimentos e melhoria das
habilidades práticas na execução de procedimentos específicos (INACLS
Standards Committee, 2016). No estudo, será utilizado o debriefing pós-evento,
guiado por um facilitador, estruturado de acordo com o After-Action Review
(AAR) para simulação em saúde.
Variáveis Dependentes:
■ Conhecimento em abordagem à vítima de combate – saber teórico
apresentado pelos militares, relativo à abordagem à vítima segundo o acrónimo
MARCH, que corresponde, respetivamente, a Massive hemorrhage (hemorragia
massiva), Airway (via aérea), Respiration (respiração), Circulation (circulação) e
Head injury/Hypothermia (lesões na cabeça/hipotermia). Será avaliado no
estudo através da aplicação de um teste escrito de avaliação de conhecimentos
teóricos.
■ Desempenho prático – comportamento diretamente observável da atuação dos
militares perante uma vítima de combate, em contexto simulado. Será avaliada
no estudo através de uma grelha de observação/avaliação, que apresenta um
determinado número de intervenções expectáveis na atuação dos militares
enquanto “first responders”, assim como a classificação do grau de qualidade na
execução do procedimento. Esta avaliação irá contemplar a abordagem à vítima
segundo o acrónimo MARCH, contudo, focar-se-á mais no domínio das
intervenções relacionadas com o controlo da hemorragia massiva, uma vez que
este tipo de hemorragia é a principal causa de morte evitável em campo de
batalha.
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Variáveis atributo:
Com o objetivo de caracterizar a amostra, serão também utilizadas outras variáveis,
como: sexo, idade, estado civil, residência, categoria militar (classe) e posto, formação
académica, formações na área da saúde e experiência prévia com simulação e
debriefing.

4. INSTRUMENTOS DE COLHEITA DE DADOS

Para a colheita dos dados relativos às variáveis em estudo, foram utilizados os seguintes
instrumentos:
▪ Questionário de caracterização sociodemográfica/profissional (Apêndice I) –
contempla aspetos como: sexo; idade; residência; habilitações literárias; classe e posto,
formação na área da saúde; experiência prévia com simulação e debriefing; entre
outros;
▪ Grelha de avaliação/observação do desempenho prático (Anexo I) – grelha de
verificação, construída pelo departamento de formação do Centro de Saúde Militar de
Coimbra (CSMC), centro de formação certificado pela National Association of
Emergency Medical Technicians (NAEMT). Realizado pedido de autorização (Apêndice
II) para a utilização desta grelha no estudo, a qual avalia o desempenho prático através
da realização e grau de correção com que os militares efetuam a abordagem da vítima
seguindo o acrónimo MARCH na vítima de combate. Trata-se de uma grelha constituída
por 7 itens com a listagem de várias intervenções utilizadas na abordagem da
hemorragia massiva, via aérea, ventilação, circulação e controlo da hipotermia à vítima
de trauma, com a respetiva classificação em escala tipo Likert, de 0 a 4 (0 - Não Realiza;
1 - Realiza mal ou com considerável atraso; 2 - Realiza com alguns erros ou atraso; 3 Realiza com poucos erros ou ligeiro atraso; 4 - Realiza sem erros e no tempo certo. O
total da avaliação (desempenho) será traduzido através de uma percentagem de 0 a
100, resultando do quociente obtido do somatório (∑) da pontuação dos itens realizados
(IR) sobre o somatório da pontuação máxima dos itens que deveria realizar (IDR) em
cada situação, multiplicado por 100. A fórmula de cálculo é traduzida pela seguinte
equação:
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∑ (pontuação IR)
Desempenho =

x 100
∑ (pontuação máxima IDR)

▪ Teste de avaliação de conhecimentos teóricos – teste de avaliação de
conhecimentos teóricos do curso TCCC, aplicado pelo CSMC (Anexo II) a todos os
militares. O teste de conhecimento contempla questões relacionadas com a abordagem
à vítima de combate, nas várias fases (cuidados sob fogo inimigo, cuidados com inimigo
na área, mas sem contacto direto e cuidados durante a evacuação das vítimas), sendo
composto por duas partes. A primeira parte é constituída por 20 questões teóricas sobre
a atuação conforme as diretrizes do TCCC, para resposta de “escolha múltipla”. A
segunda parte é constituída por 6 estudos de caso, também para resposta por “escolha
múltipla”. O teste é cotado percentualmente para uma avaliação máxima de 100%,
correspondente à totalidade das respostas certas.

5. PROCEDIMENTO PARA A COLHEITA DE DADOS

A colheita de dados decorreu entre os dias 10 de setembro e 4 de novembro de 2020,
durante os dias de formação em TCCC ministrada aos militares a integrar uma FND,
pelo CSMC. A formação teve uma duração média de 8h, das quais 3h corresponderam
à parte teórica do curso, em sala de aula, e as restantes 5h corresponderam a bancas
práticas para treino de competências técnicas e a cenários clínicos simulados (consultar
o plano de formação no Anexo III).
Os formadores são os investigadores implicados no estudo, que além de serem ambos
enfermeiros militares ainda detêm o Curso de Formadores do TCCC, ambos creditados
para ministrar a formação pela NAEMT. Uma vez que o formato de debriefing aplicado
no estudo foi o AAR em simulação em saúde, pela sua estrutura bem organizada e
concisa, não exigiu que os investigadores realizassem formação prévia no âmbito do
debriefing. Contudo, para evitar os vieses, os investigadores reuniram-se num momento
prévio ao início do estudo para debater e uniformizar procedimentos de acordo com o
acrónimo DEBRIEF. Não houve aleatorização dos formadores/investigadores, sendo os
mesmos para ambos os grupos, experimental e controlo.
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O processo de colheita de dados ocorreu em dois momentos distintos, ao longo das três
fases do estudo, com recurso aos instrumentos mencionados no ponto anterior (Figura
1).

Figura 1 Representação esquemática do procedimento para colheita de dados nas três fases do
estudo.

Questionário
Sociodemográfico/Profissional

Aula teórica
FASE I:
Avaliação prévia

Bancas práticas

(“Antes”)
Teste de avaliação de
conhecimentos teóricos
Realização de cenário prático de
avaliação

Randomização da amostra

Grupo A (experimental)

Grupo B (controlo)

FASE II: Realização de cenários clínicos simulados

CENÁRIOS COM DEBRIEFING

FASE III:

CENÁRIOS COM FEEDBACK

Teste de avaliação de
conhecimentos teóricos

Avaliação
posterior (“Após”)

Realização de cenário prático de
avaliação

Na Fase I, foi realizada a avaliação prévia da amostra através da aplicação dos
questionários

de

caracterização

sociodemográfica/profissional,

seguindo-se

as

apresentações teóricas e as bancas práticas. As apresentações teóricas abordam as
especificações do tipo de cuidados a prestar às vítimas em combate, de acordo com o
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momento tático: cuidados sob fogo inimigo (CUF), cuidados com inimigo na área, mas
sem contacto direto (TFC) e cuidados durante a evacuação da vítima (TacEvaC).
As bancas práticas têm como objetivo o treino de habilidades específicas, centrando-se
em:
- Banca prática 1 (Ma): controlo de hemorragias massivas através da colocação de
torniquete de extremidades. Para a realização desta banca prática não foram
utilizados simuladores uma vez que o objetivo consistia nos formandos serem
capazes de auto-aplicar o torniquete numa extremidade;
- Banca prática 2 (Mb): controlo de hemorragias massivas através da aplicação de
agentes hemostáticos e ligaduras de emergência. Para a realização desta banca
prática foi utilizado um simulador de baixa fidelidade com a forma de um membro
(imagem 1);
Imagem 1 Simulador de hemorragia em membro inferior (simulador de baixa fidelidade)

- Banca prática 3 (A): permeabilização da via aérea através das técnicas manuais de
elevação do mento/protusão da mandíbula, e através do recurso ao tubo
nasofaríngeo. Para a realização desta banca prática foi utilizado um manequim de
via aérea, simulador de baixa fidelidade (imagem 2);
Imagem 2 Manequim de Via Aérea (simulador de baixa fidelidade)
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- Banca prática 4 (R e C): identificação de lesão aspirativa no tórax e aplicação de
selo torácico; identificação de sinais e sintomas de pneumotórax hipertensivo;
pesquisa de pulso radial. Para a realização desta banca prática foi utilizado um
simulador de alta fidelidade, computadorizado, permitindo aos formandos visualizar
os sinais e sintomas de um pneumotórax, assim como a pesquisa de pulso periférico
(imagem 3).
Imagem 3 Simulador de alta fidelidade, com ferida perfurante no tórax

Após a participação dos elementos da amostra nas bancas práticas, foram aplicados o
teste de avaliação de conhecimentos teóricos e a grelha de avaliação/observação do
desempenho prático dos militares, durante a realização de um cenário clínico simulado.
No cenário clínico simulado de avaliação os formandos depararam-se com uma situação
de capotamento de uma viatura após a mesma ter sofrido uma emboscada, resultando
uma vítima inconsciente, com arrancamento de um dos membros inferiores. O ambiente
tático em que a vítima se encontrava à chegada do formando era o TFC. O formando é
enquadrado sobre o momento tático em que se encontra e sobre o mecanismo de lesão
da vítima.
Assim que o formando entra na sala deveria avaliar as condições de segurança,
removendo o armamento da vítima uma vez que a mesma se encontra com alteração
do estado de consciência e, de imediato, ser capaz de identificar a amputação do
membro com hemorragia massiva ativa (M), aplicando o torniquete de extremidades
corretamente. Seguindo na abordagem sistemática de acordo com o acrónimo MARCH,
o próximo passo seria realizar a manobra manual de abertura da VA (A) e, após
constatar que a vítima ventilava, colocar corretamente o adjuvante da via aérea (tubo
nasofaríngeo). De seguida deveria avaliar o tórax (R) anterior e posterior, pesquisando
a presença de lesões e de sinais e sintomas de pneumotórax hipertensivo. Na circulação
(C), o formando deveria reavaliar a eficácia do torniquete anteriormente aplicado e
pesquisar outros possíveis focos de hemorragias, sinais de choque hemorrágico e
avaliar o pulso radial. Finalmente, o militar deveria inspecionar possíveis lesões na
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cabeça e atender à prevenção da hipotermia (H). Após a avaliação da vítima deveria
ser solicitada a evacuação médica e documentados todos os procedimentos.
Para a realização deste cenário simulado foi utilizado um manequim de alta fidelidade
computadorizado, de corpo inteiro (imagem 4).
Imagem 4 Cenário de avaliação prática inicial (simulador de alta fidelidade) – vítima com
hemorragia massiva num membro inferior

A aplicação destes instrumentos numa fase prévia teve como objetivo a obtenção de
valores iniciais de referência, de forma a possibilitar a comparação com os valores
obtidos, com recurso aos mesmos instrumentos, após a formação com cenários clínicos
simulados com e sem debriefing.
Na Fase II, após a randomização da amostra em dois grupos distintos – grupo
experimental (GE) e grupo controlo (GC), foram desenvolvidos três cenários clínicos
simulados, com foco na abordagem à vítima de combate segundo o algoritmo MARCH.
No grupo experimental, cada cenário clínico simulado foi seguido de um período de
debriefing, estruturado e realizado de acordo com o AAR em simulação em saúde
(consultar guia de debriefing no Apêndice III). Ao grupo controlo, foi fornecido o feedback
às dúvidas que apresentaram.
No primeiro cenário clínico simulado os militares defrontaram-se com uma vítima
inconsciente, com uma ferida perfurante na região do ombro, com hemorragia massiva
ativa. Para a realização da abordagem a esta vítima, os militares deveriam assegurarse que as condições de segurança do local estavam mantidas, seguir o algoritmo
MARCH e, no momento final deveriam proceder à solicitação da evacuação aeromédica.
O tempo estabelecido para a duração do cenário foi de 5 minutos. O simulador utilizado
neste cenário foi um manequim de corpo inteiro de baixa fidelidade (imagem 5).
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Imagem 5 Cenário clínico simulado 1 (simulador de baixa fidelidade) – vítima com ferida
perfurante na região do ombro

O período de debriefing que se seguiu imediatamente após o término do cenário clínico
simulado teve a duração média de 15 minutos, correspondendo a três vezes o tempo
do desenrolar do cenário simulado. Aqui, de forma a comparar objetivamente o
desempenho dos formandos em relação ao desempenho de referência estabelecido
para esta vítima, o debriefing foi realizado segundo a ordem sequencial das fases da
AAR em simulação em saúde, através do acrónimo DEBRIEF.
Na fase da definição das regras (D), foi sublinhada a importância da participação de
ambos os formandos na discussão, salientando os benefícios do debriefing para a
formação. Os objetivos de aprendizagem (E) foram apresentados aos formandos de
forma explícita; neste cenário, os objetivos de aprendizagem correspondiam à
realização da abordagem da vítima seguindo o acrónimo MARCH e, mais
especificamente, à correção das situações com risco de vida para a vítima. O
desempenho de referência (B) dos formandos deveria passar pela rápida deteção do
foco de hemorragia massiva com colocação imediata da combat gauze; identificação de
vítima inconsciente, com necessidade de aplicação do tubo nasofaríngeo para
permeabilização da VA; e solicitar evacuação com equipa médica por se tratar de uma
vítima crítica. Cada uma destas tarefas, consideradas como as principais tarefas
envolvidas, foram explicitamente partilhadas com os formandos, bem como as
condições sob as quais cada tarefa deveria ter sido executada e quais os padrões
aceitáveis para o sucesso.
Na etapa seguinte, revisão do que era suposto ter acontecido (R), foi explicado o cenário
de simulação, assim como as ações que deveriam ter sido adotadas e qual o seu
impacto para a melhoria da condição fisiológica da vítima. Para a identificação do que
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realmente aconteceu (I) foram feitas perguntas abertas aos formandos, de forma a
permitir que o facilitador compreendesse o porquê de terem agido de determinada
maneira (E), procurando sempre que possível identificar e preencher as lacunas no
desempenho dos militares. Na fase final do debriefing, formalização da aprendizagem
(F), o facilitador auxiliou os formandos a resumir o seu desempenho, estimulando o seu
pensamento crítico ao questionar os mesmos sobre o que correu bem, o que não correu
bem e o que fariam de diferente da próxima vez que se vissem confrontados com uma
situação semelhante na vida real.
Para o segundo cenário clínico simulado foi utilizado um PS, previamente instruído
sobre os sinais e sintomas a apresentar (imagem 6). A vítima apresentava-se agitada,
com uma amputação traumática bilateral acima dos joelhos, com aplicação de um
torniquete de extremidades no membro inferior esquerdo, prévia à chegada dos
formandos ao cenário. À semelhança do cenário clínico simulado anterior, este também
teve a duração de 5 minutos. O Período de debriefing seguiu a mesma estrutura
apresentada previamente.
Imagem 6 Cenário clínico simulado 2 (paciente simulado) – vítima com amputação bilateral dos
membros inferiores

O terceiro cenário clínico simulado consistiu numa vítima por arma de fogo de baixo
calibre, com ferida penetrante no tórax (imagem 7). Para a realização deste cenário foi
utilizado um manequim de baixa fidelidade, de corpo inteiro. O tempo da realização do
cenário simulado e a estrutura do debriefing efetuado foi idêntico aos cenários
anteriores.
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Imagem 7 Cenário clínico simulado 3 (simulador de baixa fidelidade) – vítima com ferida
penetrante no tórax

Na Fase III do estudo, que decorreu após a formação, foram novamente aplicados o
teste de avaliação de conhecimentos teóricos e a grelha de avaliação/observação do
desempenho prático, durante a realização de um cenário clínico simulado, com os
mesmos objetivos do cenário de avaliação prévia (realizado na Fase I), no entanto aqui
o mecanismo de lesão consistiu numa explosão por um improvised explosive device
(IED). A vítima encontrava-se inconsciente, com amputação traumática de dois
membros (inferior e superior), com presença de hemorragia massiva.
Tal como no cenário de avaliação prévia, o formando foi enquadrado sobre o momento
tático em que se encontrava (em TFC) e sobre o mecanismo de lesão da vítima. A
atuação pretendida corresponde à descrita no cenário clínico simulado de avaliação
prévia, na Fase I do estudo. Para a realização deste cenário simulado foi utilizado o
mesmo manequim de alta fidelidade referido anteriormente (imagem 8).
Imagem 8 Cenário de avaliação prática final (simulador de alta fidelidade) – vítima com
amputação traumática de dois membros
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Estas duas avaliações forneceram-nos os dados necessários para a comparação com
os dados obtidos na Fase I, procurando-se verificar se, por um lado, foram adquiridos
conhecimentos e melhorados os desempenhos práticos após a formação e, por outro
lado, verificar a influência do debriefing nessa aprendizagem.

6. PROCEDIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS

No que concerne à análise de dados recorreu-se ao software IBM SPSS Statistics
versão 26. Para variáveis qualitativas calcularam-se as frequências absolutas (n) e as
frequências relativas (%), para variáveis quantitativas calcularam-se as respetivas
médias e desvios padrão (DP).
Atinente à caracterização sociodemográfica da amostra em função do grupo calcularamse frequências relativas e absolutas dada a sua natureza qualitativa, todavia para
verificar a existência de diferenças entre as idades dos grupos recorreu-se ao teste de
t para amostras independentes.
Concernindo à caracterização da formação dos indivíduos em função do grupo recorreuse a correlações de Spearman para avaliar a existência das mesmas. A utilização das
correlações de Spearman justifica-se pela natureza qualitativa (ordinal e dicotómica) das
variáveis.
Para a caracterização entre as avaliações teóricas e práticas, tanto as iniciais como as
finais, com o grupo e com a idade recorreu-se ao teste one-way-ANOVA. Aqui houve a
necessidade de transformar a variável idade (quantitativa), em tercis tornando-a numa
variável ordinal. Neste seguimento, para verificar qual a categoria de idades
significativamente diferente das restantes procedeu-se ao teste de Bonferroni (teste
Post-Hoc).
Por seu turno, para a concretização da análise entre as avaliações práticas obtidas entre
os grupos recorreu-se ao teste de t de Student para amostras independentes dada a
natureza quantitativa das pontuações destas avaliações.
Por fim, dando resposta ao objetivo avaliou-se a existência de diferenças nas
pontuações obtidas nas avaliações teóricas e práticas, iniciais e finais, em função do
grupo controlo, recorrendo-se a correlações de Pearson (entre variáveis quantitativas)
e correlações ponto bisserial (variável dicotómica com variáveis quantitativas).
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Adicionalmente, através do teste t de Student foi possível avaliar as médias obtidas
nestas avaliações em função do grupo.
De salientar que as pontuações do teste teórico, da grelha de observação da abordagem
MARCH, e das suas 7 secções foram transformadas numa escala de 0 a 100,
homogeneizando as escalas de avaliação dando a possibilidade de comparação. Para
toda a análise inferencial utilizou-se um nível de significância (α) de 0,05.

7. PREOCUPAÇÕES ÉTICO-FORMAIS

Uma vez que este estudo envolveu a participação de seres humanos, de forma a não
comprometer os seus direitos e liberdades, foram respeitados os princípios da
autodeterminação, intimidade, anonimato e confidencialidade, proteção contra o
desconforto e o prejuízo, bem como o tratamento justo e equitativo.
De forma a garantir a proteção dos direitos humanos básicos dos participantes foi obtido
o seu consentimento informado (Apêndice IV), o qual considerava a descrição do tipo
de estudo envolvido na pesquisa, a explicitação dos objetivos do estudo e a duração
esperada da participação do militar na pesquisa, a descrição dos procedimentos a ser
seguidos, uma descrição dos benefícios razoavelmente previsíveis para os participantes
bem como potenciais riscos/constrangimentos, e ainda uma declaração que conferia a
garantia da confidencialidade, anonimato e caráter voluntário da sua participação.
Foi também submetido um pedido formal, escrito, de autorização do CSMC, na pessoa
do seu diretor, para realização da investigação científica nas suas instalações, bem
como para que fosse facilitado o acesso aos dados necessários (Apêndice V).
De igual forma, para garantir a qualidade e excelência do estudo em questões éticas,
foi realizado um pedido de parecer e apreciação ética do projeto de investigação, à
Comissão de Ética da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem
(UICISA: E), da ESEnfC, o qual teve parecer positivo (Apêndice VI).
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CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
O presente capítulo refere-se aos resultados da avaliação dos conhecimentos teóricos
e do desempenho prático, com foco na abordagem à vítima de combate, segundo o
algoritmo MARCH, com a aplicação de um teste de avaliação e de uma grelha de
observação, respetivamente, a todos os participantes (n=104).
Para facilitar a leitura os resultados, são apresentados por secções.

Caracterização sociodemográfica e formativa geral da amostra
A presente amostra randomizada foi composta por 104 indivíduos (52 indivíduos em
cada grupo – experimental e controlo) com idades compreendidas entre os 19 e os 56
anos, com uma média de 28,90 anos (desvio padrão [DP] = 8,035), por 96,2% indivíduos
do sexo masculino, sendo o 12º ano a escolaridade com maior proporção (63,5%). Os
dados referentes à descrição amostral poderão ser observados na tabela 6.

Tabela 6 Distribuição das proporções absolutas e relativas referente à caracterização amostral
(n=104)
Variáveis
Estado Civil

Residência

Habilitações
Literárias

n

%

Solteiro

80

76,9

Casado/unido

22

21,2

Divorciado

2

1,9

Meio Urbano

56

53,8

Meio Semi-Urbano

27

26

Meio Rural

21

20,2

9º ano

15

14,9

12º ano

66

65,3

Licenciatura / Frequência Universitária

9

8,9

Mestrado

1

10,9

Concernindo à classe a que os indivíduos pertencem, observam-se proporções de
58,7%, 28,9% e 11,5%, respetivamente para Praças, Sargentos e Oficiais (ver gráfico 1
para observação das proporções observadas para cada classe/posto).
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Coronel
Major
Capitão
Tenente
Oficial
Sargento Chefe
Sargento Ajudante
1º Sargento
2º Sargento
Sargento
1º Cabo
2º Cabo
Soldado
Praças

1,0
1,9
4,8
3,8
11,5
1,0
6,7

18,3
3,8
29,8
14,4
15,4
28,8
58,7
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70

Gráfico 1 Distribuição das classes e dos postos em frequências relativas (n=104)

Ainda, no que concerne a outras formações, 72,1% apresentam formação adicional (por
exemplo: SBV, TAT, TAS, entre outros), já realizaram algum tipo de formação em que
tivesse sido utilizada a Simulação Realística (9,6%) e Simulação Realística com
debriefing (5,8%). No gráfico 2 podem ser observados dados relativos à formação
adicional da amostra.
70

66,3

60
50
40
30
20

12,5
10

5,8

5,8
1,0

0

SBV

TAT

Curso Socorrismo SOCCOMBATFE

TEMPAR

Gráfico 2 Descrição das formações adicionais em frequências relativas (n=104)
Legenda: SBV: Suporte Básico de Vida; TAT: Tripulante de Ambulância de Transporte; SOCCOMBATE:
Curso de Socorrismo em Combate para Forças Especiais; TEMPAR: Curso de Técnicas de Emergência
Médica para Profissionais de Alto Risco.
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Caracterização sociodemográfica da amostra em função do grupo (experimental
e controlo)
Caracterizando a amostra aleatorizada quanto ao grupo experimental e controlo,
observaram-se médias de idades de 23,58 anos (DP=8,26) e 29,53 anos (DP=7,88),
respetivamente (t(101,793) = -0,413; p = 0,680). Na tabela 7 poderão ser observadas as
características sociodemográficas em função destes grupos.

Tabela 7 Caracterização sociodemográfica da amostra distribuídas pelo grupo controlo e
experimental (n=104)
Grupo
Variáveis

Idade

Classe

Estado Civil

Residência

Total
n(%)

Experimental
n(%)

Controlo
n(%)

<24

25 (100,00)

14 (56,00)

11 (44,00)

[24 – 28[

43 (100,00)

22 (51,20)

21 (48,80)

29

36 (100,00)

16 (44,40)

20 (55,60)

Praças

61 (100,00)

33 (54,10)

28 (45,90)

Sargentos

31 (100,00)

13 (41,90)

18 (58,10)

Oficiais

12 (100,00)

6 (50,00)

6 (50,00)

Solteiro

80 (100,0)

40 (50,0)

40 (50,0)

Casado/unido

22 (100,0)

11 (50,00)

11 (50,00)

Divorciado

2 (100,00)

1 (50,00)

1 (50,00)

Meio Urbano

56 (100,00)

24 (42,9)

32 (57,10)

Meio Semi-Urbano

27 (100,00)

17 (63,00)

10 (37,00)

Meio Rural

21 (100,00)

11 (52,40)

10 (47,6)

Caracterização formativa da amostra em função do grupo (experimental e
controlo)
Quanto à formação, poderão ser observadas na tabela 8 as distribuições das variáveis
referentes a formação pelos grupos experimental e controlo. De salientar que, referente
à formação com simulação realística, o grupo experimental apresenta uma proporção
superior (60,00% vs. 40,00%) e o grupo controlo apresenta uma proporção superior na
realização de formação com simulação realística e debriefing (66,70% vs. 33,50%).
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Tabela 8 Análise descritiva entre variáveis referentes a formação em função do grupo (n=104)
Grupo
Variáveis

Total
n(%)

Experimental
n(%)

Controlo
n(%)

9º ano

15 (100,00)

9 (60,00)

6 (40,00)

12º ano

66 (100,00)

31 (47,00)

35 (53,00)

Licenciatura / F.U.

9 (100,00)

4 (44,4)

5 (55,6)

Mestrado

11 (100,00)

6 (54,5)

5 (45,5)

Não

29 (100,00)

15 (51,70)

14 (48,3)

Sim

75 (100,00)

37 (49,30)

38 (50,70)

Formação com simulação
realística

Não

93 (100,00)

46 (49,50)

47 (50,50)

Sim

10 (100,00)

6 (60,00)

4 (40,00)

Formação com simulação
realística e debriefing

Não

97 (100,00)

50 (51,50)

47 (48,50)

Sim

6 (100,00)

2 (33,50)

4 (66,70)

Habilitações Literárias

Formações adicionais

Legenda: F.U.: Frequência universitária.

Neste seguimento, não foram observadas nenhumas correlações significativas entre o
grupo a que os indivíduos pertencem com nenhuma tipologia de formação adicional,
formação com simulação realística e formação com simulação realística e debriefing.
Por outro lado, observaram-se correlações de Spearman estatisticamente positivas (ver
tabela 9) entre quem já realizou formação com simulação realística com o Curso
Socorrismo em Combate (s=0,283, p=0,004) e outro tipo de formação (s=0,575,
p<0,001). Por seu turno, quem já realizou formação com simulação realística e
debriefing apresentou uma correlação positiva com quem já frequentou outros tipos de
formações (s=0,341, p<0,001).

Tabela 9 Análise de correlações
Já realizou formação
com recurso a
simulação realística

Já realizou
formação com
simulação
realística e
debriefing?

1

,664** (p<0,001)

Já realizou formação com simulação realística e
debriefing?

,664** (p<0,001)

1

Curso de Socorrismo em Combate

,283** (p=0,004)

-0,026 (p=0,790)

Outro tipo de formação

,575** (p<0,001)

,341** (p<0,001)

Já realizou formação com recurso a simulação
realística
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Caracterização entre as avaliações teóricas e práticas (iniciais e finais) com o
grupo (controlo e experimental) e com a idade
No âmbito da análise entre as médias obtidas nos diferentes testes em função da idade
podem ser observadas na Tabela 10. Assim, observou-se que existe pelo menos uma
faixa etária que apresenta uma média estatisticamente diferente, no grupo controlo, na
avaliação teórica final: com médias de 73,18 (DP=15,211), 84,76 (DP = 11,009) e 85,75
(DP = 9,926), respetivamente para <24 anos, [24 – 28[ anos e 28 anos (F(49;2)=4,085;
p=0,011). Analisando os resultados da análise Post-Hoc utilizando o teste Bonferroni,
observou-se que indivíduos da faixa etária <24 anos apresentam uma diferença média
de -11,580 (p=0,025) com a faixa etária entre os 24 e os 28 anos; e com uma diferença
média de -12,568 (p=0,014) com a faixa etária 29 anos.

Tabela 10 Análise dos resultados obtidos nas avaliações teóricas e práticas (iniciais e finais)
comparando com a faixa etária (n=104)
Grupo Experimental
Teste
Avaliação Teórica Inicial

Avaliação Prática Inicial

Avaliação Teórica Final

Avaliação Prática Final

Idade
(anos)

Média

DP

<24

68,57

12,47

[24 – 28[

69,55

13,266

29

76,88

9,106

<24

40,57

16,032

[24 – 28[

45,14

14,204

29

40,31

9,7

<24

78,21

11,026

[24 – 28[

78,64

11,253

29

84,06

10,201

<24

76,36

9,153

[24 – 28[

72,77

10,23

29

73,81

8,727

<24

71,36

11,422

[24 – 28[

72,86

12,507

29

75,75

7,482

<24

36,64

13,071

[24 – 28[

39,1

12,099

29

40,25

11,276

<24

73,18

15,211

[24 – 28[

84,76

11,009

29

85,75

8,926

valor-p
0,106

0,470

0,240

0,544

Grupo Controlo
Avaliação Teórica Inicial

Avaliação Prática Inicial

Avaliação Teórica Final

0,497

0,726

0,011
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Avaliação Prática Final

<24

63,36

6,104

[24 – 28[

62,48

9,261

29

64,5

9,817

0,77

Análise entre as avaliações práticas obtidas com os grupos (experimental e
controlo)
Analisando os resultados das pontuações obtidas na avaliação prática inicial, observouse que, no âmbito da “Prevenção da hipotermia e lesões na cabeça”, os indivíduos do
grupo experimental apresentam uma média significativamente superior (81,41 vs. 62,20,
p=0,001).
Por seu turno, analisando as avaliações práticas finais observaram-se para as seguintes
áreas de avaliação, uma média significativamente superior no grupo experimental,
quando comparado com o grupo controlo: “Condições de segurança” (86,06 vs. 62,50,
p=0,034); “Controlo de hemorragia massiva” (67,12 vs. 58,85, p=0,004); e “Circulação”
(44,47 vs. 19,12, p<0,001).

Tabela 11 Análise das médias obtidas nas práticas iniciais e finais em função do grupo (n=104)
Domínio Avaliado

Grupo

Média

DP

valor-p

Avaliação Inicial
Condições de segurança

Controlo de hemorragia massiva

Assegura a permeabilização
inconsciente]

da VA [vítima

Avaliação da respiração

Circulação

Prevenção da hipotermia e lesões na cabeça

Comunicação e documentação dos cuidados

Experimental

47,36

39,79

Controlo

42,07

37,87

Experimental

70,91

20,18

Controlo

62,74

22,55

Experimental

58,89

31,95

Controlo

60,34

29,91

Experimental

19,23

26,48

Controlo

14,42

21,92

Experimental

24,04

22,97

Controlo

16,83

23,44

Experimental

81,41

21,74

Controlo

62,50

33,84

Experimental

42,55

30,54

Controlo

49,28

33,06

Experimental

86,06

21,39

Controlo

75,00

30,32

0,489

0,054

0,813

0,316

0,116

0,001

0,283

Avaliação Final
Condições de segurança

0,034
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Controlo de hemorragia massiva

Assegura a permeabilização
inconsciente]

da VA [vítima

Avaliação da respiração

Circulação

Prevenção da hipotermia e lesões na cabeça

Comunicação e documentação dos cuidados

Experimental

67,12

14,05

Controlo

58,85

14,91

Experimental

87,74

16,74

Controlo

82,33

21,07

Experimental

51,44

29,25

Controlo

42,07

30,52

Experimental

60,09

20,30

Controlo

44,47

19,12

Experimental

81,41

21,74

Controlo

62,50

33,84

Experimental

91,11

19,85

Controlo

85,82

18,86

0,004

0,150

0,113

<0,001

0,001

0,167

Análise entre as avaliações teóricas e práticas (iniciais e finais) com o grupo
(controlo de experimental)
Observando a Tabela 12, verificou-se uma correlação negativa significativa entre o
grupo com a avaliação prática final (cpb=-0,506, p<0,001), ou seja, indivíduos do grupo
controlo apresentam médias menores na avaliação visada.
No âmbito da avaliação teórica inicial, esta correlacionou-se significativamente, sendo
que quanto maior a pontuação na avaliação teórica inicial, maior a avaliação teórica final
(=0,528, p<0,001) e maior a avaliação prática inicial (=0,276, p=0,002). Ainda,
indivíduos que apresentaram médias superiores na avaliação prática inicial,
apresentaram melhores avaliações teóricas finais (=0,276, p=0,005). Por sua vez,
indivíduos com melhores avaliações práticas iniciais, apresentaram melhores
avaliações práticas finais (=0,339, p<0,001).

Tabela 12 Análise de correlações entre as avaliações teóricas e práticas, finais e iniciais, com o
grupo (n=104)
Grupo
(cpb)

Avaliação
Teórica Inicial

Avaliação
Teórica Final

()

()

Avaliação
Prática
Inicial

Avaliação
Prática
Final

()

()

Grupo

1

Avaliação Teórica Inicial

0,093

1

Avaliação Teórica Final

0,108

0,528 (p<0,001)

1

Avaliação Prática Inicial

-0,134

0,296 (p=0,002)

0,276 (p=0,005)

1

Avaliação Prática Final

-0,506 (p<0,001)

0,121

0,099

0,339 (p<0,001) 1
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Atinente às diferenças obtidas entre as avaliações teóricas e práticas finais e iniciais em
função do grupo (experimental e controlo), confrontar Tabela 13, observou-se que os
indivíduos do grupo experimental apresentaram uma média significativamente superior
na avaliação prática final, quando comparado com o grupo controlo (74,06 vs. 63,44;
t(102) = 5,929, p < 0,001). Todavia, considera-se interessante realçar que, apesar de não
serem diferenças significativas, as médias das avaliações teóricas são superiores no
grupo controlo nas restantes avaliações: Avaliação teórica inicial (73,65 vs. 71,54) e
avaliação teórica final (82,69 vs. 80,19).

Tabela 13 Descrição dos resultados obtidos nas avaliações teóricas e práticas, iniciais e finais,
em função do grupo (experimental e controlo) (n=104)

Avaliação Teórica Inicial

Avaliação Prática Inicial

Avaliação Teórica Final

Avaliação Prática Final

Grupo

Média (DP)

Experimental

71,54 (12,23)

Controlo

73,65 (10,53)

Experimental

42,42 (13,48)

Controlo

39,02 (11,84)

Experimental

80,19 (10,98)

Controlo

82,69 (12,15)

Experimental

74,06 (9,46)

Controlo

63,44 (8,81)

Valor-p
0,347

0,174

0,273

<0,001

66

CAPÍTULO IV – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste capítulo será explicado o significado dos resultados obtidos, permitindo a
compreensão do estudo e os seus principais contributos para a ciência e para a prática.
Neste sentido, primeiramente serão sintetizados os principais objetivos da investigação
e os resultados obtidos, assim como uma explicação sobre de que forma é que este
estudo se relaciona com o conhecimento existente sobre o tópico. Posteriormente, serão
abordadas as limitações e fragilidades da pesquisa, salientadas as implicações que os
resultados obtidos na pesquisa trazem para a prática e, ainda, serão apontadas
sugestões para investigações futuras.
Esta investigação procurou verificar a influência do debriefing no desenvolvimento de
conhecimentos teóricos e na melhoria do desempenho prático dos militares, após a
realização de cenários práticos simulados. Recorrendo-se para isso a um estudo do tipo
experimental, antes e após, com um grupo controlo. Os nossos resultados mostram que:
a) o GE apresentou médias significativamente superiores em comparação com o GC
nas avaliações práticas finais, predizendo que o debriefing teve uma influência positiva
no desempenho dos militares na execução dos procedimentos “life saving” após os
cenários de simulação realísticos; b) o debriefing não teve influência no
desenvolvimento dos conhecimentos teóricos dos militares na abordagem à vítima de
combate; c) o estudo também mostrou que o curso ministrado teve um impacto positivo
no desenvolvimento de conhecimentos teóricos e no desempenho prático relativos à
abordagem da vítima combate dos militares que integraram uma FND.
Globalmente, o presente estudo corrobora a importância do debriefing para a
aprendizagem, provavelmente pelo seu contributo para a reflexão sobre o desempenho
prático, permitindo a identificação e a correção dos erros pelo próprio militar com recurso
à reflexão crítica pessoal como mecanismo de reconstrução interna do conhecimento
individual. A importância da utilização do debriefing para a aprendizagem vai ao
encontro dos resultados previamente apresentados na literatura (Decker et al., 2013;
Janicas & Narchi, 2019).
Conforme sugerimos na HII, o desempenho dos militares na execução dos
procedimentos “life saving” melhora significativamente após os cenários de simulação
realísticos com debriefing. Os dados que encontramos corroboram totalmente o estudo
Ryoo e Ha (2015). Os autores avaliaram o nível de competência no desempenho clínico
depois de dividir 49 estudantes de enfermagem em dois grupos (um grupo com
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debriefing após a experiência de simulação e outro grupo sem debriefing) e descobriram
que as pontuações obtidas foram consideravelmente mais altas no grupo com
debriefing. Este achado vai ainda ao encontro do estudo de Janicas e Narchi (2019).
Um total de 120 alunos de enfermagem foram separados em dois grupos de forma a
comparar o desempenho clínico em cenários simulados com e sem debriefing. Os
investigadores avaliaram a atuação dos estudantes nos exames de desempenho clínico
e descobriram que o grupo com debriefing apresentou melhores resultados de
aprendizagem, evidenciando a significativa desvantagem para a aprendizagem no
grupo sem debriefing. De forma similar, um estudo realizado por Morgan et al. (2009),
com o objetivo de determinar se o debriefing após a simulação melhorava o
desempenho dos anestesistas, constatou que o grupo com debriefing apresentou uma
melhoria no desempenho clínico, pontuando mais nas habilidades técnicas em
comparação com o grupo sem debriefing.
Contudo, sendo o debriefing uma metodologia essencial na promoção do saber, era
expectável que o mesmo se traduzisse significativamente na melhoria dos
conhecimentos teóricos, o que não foi verificado na nossa amostra onde, apesar de não
haver diferenças significativas na avaliação teórica final entre os dois grupos
(experimental e controlo), o GC apresentou uma nota média superior, não
correspondendo ao sugerido na HI.
Na revisão sistemática da literatura realizada por Couper et al. (2013) com o objetivo de
verificar quais os efeitos do debriefing, identificaram que a “utilização do debriefing
estruturado consiste numa estratégia educacional que permite melhorar o conhecimento
clínico” (p.1521). Os nossos resultados corroboram parcialmente os encontrados nesse
estudo, na medida em que o GE apresentou uma melhoria da nota média na avaliação
teórica final.
No entanto, os dados obtidos no nosso estudo vão no seguimento dos resultados do
estudo experimental desenvolvido por Klippel, Széliga, Werneck, Barcellos, e Manhães
(2017). Um total de 42 alunos de medicina foram separados em dois grupos, de forma
a avaliar o grau de aprendizagem através do emprego do debriefing e do feedback. Após
a atividade prática de simulação, um grupo recebeu o feedback sobre o seu
desempenho (GC) e o outro grupo participou no debriefing (GE). Constataram que
apesar de ambos os grupos demonstrarem uma melhoria do conhecimento teórico sobre
o tema, o GC apresentou um aumento superior (49%) quando comparado com o GE
(43,2%).
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Ao avaliar a caracterização sociodemográfica dos formandos, importa salientar a
homogeneidade dos grupos, proporcionando a minimização de desequilíbrios e de
possíveis influências nos resultados.
Relativamente à formação adicional dos formandos, não houve nenhuma diferença
significativa entre o braço do GE e do GC, o que fortalece a semelhança entre os dois
grupos.
A primeira avaliação prática surgiu após ter sido lecionada a componente teórica e treino
das habilidades específicas, em bancas práticas. Os resultados evidenciam uma
semelhança inicial entre ambos os grupos, com exceção da prevenção da hipotermia e
lesões na cabeça, o que pode ser observado na “avaliação inicial” da tabela 11,
reforçando a evidência de que a realização do debriefing após os cenários clínicos
simulados foi realmente eficaz para a aprendizagem dos formandos, nomeadamente
para a melhoria do desempenho prático. Os resultados obtidos na avaliação prática final
evidenciam que o GE apresentou melhores resultados de desempenho prático,
expresso nas notas médias e em comparação com o GC. A “avaliação final” da tabela
11 mostra a significância estatística do grupo que teve debriefing.
Acredita-se que a mobilização dos formandos para discutirem o seu desempenho,
procurando compreender as respostas com base na literatura, tenha contribuído
significativamente para a sua aprendizagem. Este resultado vai de encontro aos
resultados obtidos por outros estudos, sendo o debriefing tido como um meio facilitador
para vincular a teoria à prática ao permitir que os formandos desenvolvam o seu
pensamento crítico através da reflexão sobre as suas práticas, o que permite a perceção
dos erros e identificação de lacunas, possibilitando uma melhor performance posterior
(Ali et al., 2015; Bortolato-Major et al., 2019; Janicas & Narchi, 2019).
Coutinho, Martins, e Pereira (2017) revelam ainda que o debriefing estimula o
desenvolvimento da capacidade de estabelecer prioridades na avaliação da vítima e
habilidade de pensar de forma estruturada. Para a avaliação da vítima de combate, os
formandos devem ser capazes de estabelecer prioridades na sua atuação, consoante o
momento tático em que se encontrem. No nosso estudo, ao nível do desempenho
prático dos formandos, verificamos que o GE, sujeito ao debriefing após cada um dos
cenários clínicos simulados, foi mais eficaz no estabelecimento das prioridades de
abordagem da vítima comparativamente ao grupo de formandos que tiveram feedback
(GC), replicando resultados obtidos anteriormente.
No entanto, os efeitos do debriefing na aprendizagem não foram encontrados na
totalidade neste estudo. No que concerne à melhoria do saber teórico apresentado pelos
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militares, relativo à abordagem à vítima segundo o acrónimo MARCH, apesar das
médias não serem estatisticamente diferentes, verificou-se que o GC obteve médias
superiores nos testes de avaliação de conhecimentos teóricos comparativamente ao
GE, como pode ser observado na tabela 10. Este resultado poder-se-á dever a vários
fatores, nomeadamente ao facto de os resultados prévios terem sido obtidos com
investigadores experientes na utilização das estruturas de debriefing.
De acordo com a INACSL Standards Committee (2016), os facilitadores do debriefing
devem, além de ser especialistas no assunto, receber treino formal num método de
debriefing estruturado, teoricamente derivado e baseado em evidências, com
subsequente avaliação da competência das suas habilidades de debriefer. A estrutura
de debriefing utilizado pelos facilitadores – AAR em simulação em saúde – permitia que
facilitadores menos experientes conduzissem um debriefing bem organizado e efetivo
(Sawyer & Deering, 2013), pelo que o treino dos formadores tenha passado apenas pelo
ajuste das várias fases do acrónimo DEBRIEF. Esta técnica de debriefing nunca tinha
sido utilizada pelos facilitadores no contexto militar, pelo que a inexperiência dos
facilitadores pode, portanto, ter influenciado a qualidade do debriefing, afetando os
resultados de aprendizagem.
Outra possível justificação para a não replicação dos resultados anteriores reside no
facto de que o tipo de debriefing estruturado utilizado foi diferente nos estudos prévios.
Bortolato-Major et al. (2019) utilizaram o debriefing com bom julgamento, um debriefing
estruturado em 3 fases, pós-evento, guiado por um facilitador. Já Janicas e Narchi
(2019) apesar de não especificarem o modelo de debriefing utilizado, referem no corpo
do seu estudo a estruturação do debriefing em 3 fases: fase de acolhimento, fase de
síntese e fase final de sumário. Por outro lado, o presente estudo é referente ao formato
de debriefing de AAR em simulação em saúde, que consiste num debriefing estruturado
em multifases (7 fases), pós-evento, guiado por um facilitador.
Por outro lado, a inexistência de recursos tecnológicos que cooperem com o debriefing
também pode ter interferido com a revisão do cenário, sendo comum que os
participantes não recordem exatamente o que foi dito ou feito durante a simulação,
dificultando a análise crítica e reflexiva da mesma.
O facto de os procedimentos “life saving” inclusos na abordagem da vítima de acordo
com o acrónimo MARCH serem essencialmente práticos, bem como a falta de tempo
adequado para a reflexão após a prática clínica simulada, podem também ter interferido
com os resultados ao nível da melhoria dos conhecimentos teóricos.
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De uma forma geral, observando a tabela 12, podemos inferir que a formação em TCCC
ministrada aos militares que integraram uma FND, teve um impacto positivo para a
aprendizagem, uma vez que ambos os grupos obtiveram médias melhores nas
avaliações teórica e prática finais.
Este trabalho trouxe-nos uma perspetiva crucial sobre a forma como os militares
incorporam os conhecimentos em saúde no contexto operacional, sendo uma base de
trabalho de elevada qualidade para a enfermagem militar desenvolver o seu trabalho
mais importante: assegurar a saúde da Força em Teatro de Operações. Uma vez que
este é um estudo experimental, num contexto pouco estudado, identificamos algumas
limitações a ter em conta. Mais concretamente o facto de os investigadores participarem
de forma ativa no processo, fazendo a condução dos cenários clínicos simulados. Outra
limitação a apontar reside na inexperiência dos investigadores na realização do modelo
de debriefing estruturado AAR em simulação em saúde.
No que respeita às implicações práticas, a implementação do debriefing nas formações
em saúde com recurso à simulação pode constituir-se como uma ferramenta de elevado
valor para os militares que irão integrar uma FND. Sendo o debriefing uma discussão
intencional após a experiência de simulação, permite aos participantes obter uma
compreensão clara sobre a sua forma de pensar e agir, melhorando o seu desempenho
ptático futuro. Neste sentido, o debriefing permite identificar as lacunas e estimular o
pensamento crítico dos participantes.
Apenas foram alvo de estudo os militares que não tinham formação superior na área da
saúde, ficando por abranger profissionais de saúde como médicos e enfermeiros que
também integram uma FND. Será interessante em investigações futuras incluir amostras
que abranjam estes profissionais.
Acrescenta-se ainda que investigações futuras podem analisar a perceção dos
formandos sobre a importância do debriefing em comparação com o feedback. Além
disso, devem ser desenvolvidos estudos que utilizem recursos tecnológicos para auxiliar
o processo de debriefing, nomeadamente o recurso a gravação vídeo para posterior
análise pelo grupo. Outro aspeto que requer desenvolvimentos futuros remete para a
eficácia da utilização de simuladores de alta fidelidade neste tipo de população,
percebendo a sua influência no desenvolvimento dos conhecimentos e desempenho
prático dos militares.
O facto de serem enfermeiros a desempenhar o papel de formadores do curso TCCC
revela-se num papel importante enquanto agentes de educação para a saúde. De
acordo com o Estatuto da OE e do Regulamento do Exercício Profissional dos
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Enfermeiros, publicado pela OE (2015), além de prestar cuidados à pessoa, sã ou
doente, o papel do enfermeiro passa também pela promoção da autonomia e pelo
reforço das competências e aprendizagem dos utentes. “Os enfermeiros concebem,
realizam, promovem e participam em trabalhos de investigação que visem o progresso
(…) da saúde em geral” (OE, 2015, p.103), devendo contribuir na prática da sua
atividade para a “investigação, docência e formação, para a melhoria e evolução da
prestação dos cuidados de enfermagem (…), colaborando como facilitadores e
dinamizadores da aprendizagem dos formandos” (OE, 2015, p.103).
Portanto, todos os enfermeiros devem ser educadores para a saúde, transmitindo
informação de forma compreensível para a população e dando os inputs necessários a
fim de estimular a aprendizagem e autonomia da população, tornando-se primordial
integrar a informação sistematizada no devido contexto para a obtenção das melhores
oportunidades de aprendizagem pela população, levando à otimização dos seus
resultados ao nível da saúde.
De acordo com o Regulamento n.º 429/2018, o enfermeiro especialista é o “líder ideal
para projetos de formação” (OE, 2018, p.19360), detendo um papel preponderante na
transmissão dos conhecimentos necessários, utilizando as mais diversas estratégias,
no sentido de potenciar aos outros as competências necessárias.
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CONCLUSÃO
O recurso à simulação permite a prática das habilidades necessárias num ambiente
protegido e controlado, que possibilita a ocorrência de erros, podendo ser repetidas as
vezes que forem necessárias até se atingir o nível desejado. O debriefing, componente
crucial de praticamente qualquer experiência de simulação, ajuda os participantes a
mudar a maneira de pensar e agir através da promoção de práticas reflexivas.
Os estudos em contexto de prática simulada com recurso a debriefing para militares não
profissionais de saúde são escassos, ficando aqui identificado um campo de
investigação prioritário para a instituição militar e em particular aos seus enfermeiros
especialistas em enfermagem médico-cirúrgica que, pelas suas competências, muito
acrescentam a este campo de conhecimento. É facto que, quando os militares são
projetados para um TO, a primeira abordagem das vítimas em ambiente
tático/operacional é realizada pelo militar mais próximo. Assim, é essencial que, desde
a formação básica militar, os formadores procurem dotar todos os militares de
competências necessárias, bem como o aperfeiçoamento da capacidade de reação e
atuação imediata no sentido de preservar a vida das vítimas.
Os resultados desta investigação mostram que os militares do GE apresentaram
melhores resultados de aprendizagem quando comparados com o GC, fortalecendo a
evidência de que a participação no processo de debriefing confere aos sujeitos uma
melhoria do desempenho prático, sendo estes resultados consistentes com os
resultados de estudos realizados internacionalmente. No entanto, apesar de se esperar
que a participação no processo de debriefing também conferisse aos sujeitos um maior
desenvolvimento dos conhecimentos teóricos, tal resultado não foi encontrado na nossa
amostra.
A demanda por militares mais qualificados tecnicamente na assistência das vítimas em
TO, e que operem baseados em evidência científica, aumenta cada vez mais e
consolida o debriefing após os cenários clínicos simulados como uma técnica válida e
essencial para a formação dos militares. O processo de debriefing permite que o
formando reflita sobre a experiência clínica, atribuindo significados às suas ações,
levando à assimilação de conhecimento, habilidades e atitudes com conhecimento
preexistente, maximizando a aprendizagem.
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Também foi possível identificar a existência de limitações no estudo, como o facto de
os investigadores participarem de forma ativa no processo, fazendo a condução dos
cenários clínico simulados. Existem ainda fragilidades na implementação do debriefing
na simulação realística na instituição militar, exigindo desta um ajuste do número de
formandos por curso, assim como do tempo disponível para cada cenário clínico
simulado. Sendo este ajuste difícil de ser exequível, pois o número de militares a projetar
para TO é que determina a necessidade de formação, sugere-se que ocorra uma
alteração do modelo de formação do Exército, levando a que a formação em saúde dos
militares antes de serem projetados para TO seja contínua, ou seja, não implique
formação em massa num curto espaço de tempo. Este é um desafio a ser enfrentado
para que a formação em saúde militar alcance uma qualidade cada vez maior.
A prática baseada na evidência impele o desenvolvimento da enfermagem avançada
em contexto militar, tornando o enfermeiro militar e especialista, em particular o
enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, o elemento de charneira na
gestão da transição do conhecimento científico para os seus pares e para todos os
elementos da comunidade militar.
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APÊNDICES

APÊNDICE I
(Questionário de caracterização sociodemográfica/profissional)

N ____________

Questionário Sociodemográfico / Profissional

1. Sexo:

□ Masculino
□ Feminino

2. Idade: _______ anos

3. Estado Civil:

4. Residência:

□ Solteira(o)
□ Casada(o) / União de facto
□ Viúva(o)
□ Divorciada(o)

□ Meio Urbano
□ Meio Semi-urbano
□ Meio Rural

5. Classe / Posto a que pertence:

□ Praças
□ Soldado

□ 2º Cabo

□ 1ºCabo

□ Cabo Adjunto

□ Sargentos
□ 2º Furriel
□ 1º Sargento
□ Sargento-Mor

□ Furriel
□ Sargento-Ajudante

□ 2º Sargento
□ Sargento-Chefe

□ Alferes
□ Major
□ Brigadeiro-General
□ General

□ Tenente
□ Tenente-Coronel
□ Major-General

□ Oficiais
□ Aspirante a Oficial
□ Capitão
□ Coronel
□ Tenente-General

6. Habilitações Académicas:

□ 9º ano
□ 12º ano
□ Licenciatura / Frequência universitária
□ Mestrado
□ Doutoramento

7. Formações adicionais:

□ Suporte Básico de Vida (SBV)
□ Tripulante de Ambulância de Transporte (TAT)
□ Tripulante de Ambulância de Socorro (TAS)
□ Tactical Combat Casualty Care (TCCC)
□ Curso de técnicas de Emergência Médica para Profissionais de Saúde (CTEMPS)
□ Curso de Socorrismo
□ Curso de Socorrismo em Combate para Forças Especiais (SOCCOMBATFE)
□ Curso de Técnicas de Emergência Médica para Profissionais de Alto Risco
(TEMPAR)

□ Outra: _____________________________________________________________

8. Já realizou algum tipo de formação onde tivesse sido utilizada a Simulação
Realística?

□ Sim. Qual a formação? ____________________________________
□ Não

9. Já realizou algum tipo de formação onde tivesse sido utilizada a Simulação
Realística com debriefing (reflexão sobre a prática)?

□ Sim. Qual a formação? ____________________________________
□ Não

APÊNDICE II
(Autorização para a utilização dos Instrumentos de Colheita de Dados)

Exmo. Sr. Diretor do Centro de Saúde Militar de Coimbra

Assunto: Pedido de Autorização para utilização dos Instrumentos de avaliação do curso TCCC, no
âmbito de uma dissertação de mestrado.

Eu, Ana Rita Cardoso Lopes, Mestranda em Enfermagem Medico-Cirúrgica na Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra, estou

a

desenvolver um estudo subordinado ao tema "lmportância do

debriefing na prática simulada em saúde para militares"" O presente estudo tem como finalidade
analisar, nos militares das Forças Nacionais Destacadas, qual

a

influência do debriefing após os

cenários clínicos simulados, no conhecimento e desempenho prático relativos à abordagem à vítima de
combate através do acrónimo MARCH.

Para a concretização do objetivo enunciado, durante

o

programa de formação relativo

ao

Tactical

Combat Casualty Care (TCCC) serão aplicados, em dois momentos distintos, um teste de avaliação de

conhecimentos teóricos e uma grelha de observaçãoiavaliaçáo do desempenho prático dos militares
das Forças Nacionais Destacadas.
Neste sentido, venho solicitar a Vossa Excelência que autorize, para o presente estudo, a utilização do

teste de avaliação de conhecimentos teóricos preconizado para o TCCC, e da grelha de observação e
avaliação do desempenho prático dos militares.

Agradeço desde

já a sua

disponibilidade,

e no caso de obter resposta positiva, comprometo-me

fornecer-lhe os resultados obtidos no meu estudo.

Atenciosamente, solicito deferimento,

Coimbra, 23 de julho de 2020

A lnvestigadora

tu

a

APÊNDICE III
(Guia de Debriefing)

Guia de Debriefing After Action Review (AAR) em Simulação em Saúde

Cenário: Vítima com amputação traumática do terço distal do membro inferior esquerdo.
Desempenho da equipa (grelha de observação de desempenho): _________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Fases da AAR em simulação
em saúde

D

Definir as regras

E

Explicar os objetivos de
aprendizagem

B

R

Comentários do facilitador
“Equipa, agora vamos fazer um debriefing
sobre o caso que acabaram de concluir.
Antes de começarmos, quero só estabelecer
algumas regras básicas. Em primeiro lugar,
quero que este debriefing seja uma discussão
profissional e honesta. Vamos tentar focarnos no vosso desempenho, mas isto não é
uma crítica. Ninguém detém todas as
informações ou respostas, e todos nós
podemos aprender de alguma forma entre
nós. O objetivo desta discussão não é
determinar o sucesso ou o fracasso. A razão
de estarmos aqui é para tentarmos melhorar
o vosso desempenho. Retenham que existem
sempre fraquezas para melhorar bem como
pontos fortes para sustentar”.

“Os objetivos para este cenário de simulação
consistiam em melhorar a vossa capacidade
na identificação e controlo da hemorragia
massiva numa extremidade”.

Identificar os padrões de
desempenho ideais

“Uma vez que estão tactical field care (TFC),
o desempenho específico que pretendia
observar era que, nos primeiros 30 segundos
após entrarem na sala, aplicassem o
torniquete de extremidades 5 a 7 cm acima
do ponto de hemorragia, diretamente sobre a
pele da vítima, apertando o stick até parar a
hemorragia, seguido do registo da hora de
aplicação, no próprio torniquete”.

Rever o que era suposto
acontecer

“O que pretendíamos que acontecesse era
que, mal a equipa entrasse na sala,
identificasse a vítima com uma amputação
traumática da perna esquerda, iniciando de
imediato compressão direta/indireta do
membro para controlar a hemorragia
enquanto preparavam o torniquete para ser
aplicado. Após a aplicação correta do
torniquete deveriam avançar no exame da
vítima segundo o acrónimo MARCH e
identificação da necessidade de evacuação
aeromédica”.

Comentários dos participantes
do cenário de simulação

Participante A –

I

E

Identificar o que
aconteceu

Examinar o porquê de ter
acontecido dessa forma

“Falem-me sobre o que aconteceu durante o
cenário”.

1-

“A mim pareceu que (…) estou curiosa
para saber o que vocês pensaram”

2-

“O que aconteceu a seguir?”

3-

“Um dos objetivos do desempenho era
(…), de acordo com as diretrizes do
Comité do TCCC. Estou curiosa, porque
fizeram (…)?

4-

“O que podia
desempenho?”

5-

“O que é que o outro elemento da equipa
pensa sobre isso?”

6-

Rever a teoria com os participantes,
justificando o porquê do procedimento.

7-

“O que aconteceu a seguir?”

ter

ajuda

Participante B –

Participante A –

nesse
Participante B –

8910…
Participante A –

F

Formalizar a
aprendizagem

“Ok, vamos fazer um resumo. Na vossa
opinião, o que correu bem, o que não correu
tão bem, e o que fariam de diferente numa
próxima situação semelhante?”

Participante B –

APÊNDICE IV
(Consentimento informado aos participantes)

CONSENTIMENTO INFORMADO

Exm.ºª Senhor (a) Militar do Exército Português
Eu, Ana Rita Cardoso Lopes, estou a realizar um estudo de investigação de âmbito académico, sobre a
“Importância do debriefing na prática simulada em saúde para militares”. Para realizar a investigação,
necessito de colher informação junto dos militares das Forças Nacionais Destacadas, pelo que peço a sua
colaboração.
O objetivo do estudo consiste em verificar a influência do debriefing após os cenários clínicos simulados
no desenvolvimento do conhecimento e desempenho clínico dos militares, na realização da abordagem
à vítima de combate através do acrónimo MARCH. Para isso, serão formados um grupo experimental (com
introdução do debriefing após os cenários de simulação) e um grupo controlo (sem debriefing). A colheita
de dados será realizada em dois momentos: 1) antes dos cenários clínicos simulados; 2) após os cenários
clínicos simulados.
Saliento que todas as informações prestadas, apenas serão utilizadas para este estudo de investigação. A
privacidade dos participantes será garantida, pois a sua identidade será do conhecimento exclusivo das
pessoas diretamente implicadas no estudo, e na divulgação dos resultados será mantido o anonimato. A sua
participação é voluntária, salvaguardando-se o direito para deixar de participar em qualquer altura, sem que
daí advenha para si qualquer repercussão. Se tiver alguma pergunta a fazer antes de decidir participar, sintase á vontade para a realizar.
Acrescento ainda que não é meu objetivo efetuar qualquer comparação entre pessoas, mas antes analisar os
dados no seu conjunto.
Agradeço desde já a sua colaboração para participar neste estudo.

O investigador,
_______________________________________________
(Ana Rita Cardoso Lopes)
…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………..

TERMO DE CONSENTIMENTO
Declaro que, relativamente à investigação a desenvolver por Ana Rita Cardoso Lopes, com o título
“Importância do debriefing na prática simulada em saúde para militares” fui informado(a) sobre o âmbito,
objetivos, garantia de confidencialidade e carácter voluntário da minha participação e concordo participar no
estudo.
Coimbra,_____/_____/2020

_______________________________________________
(O participante)

APÊNDICE V
(Autorização do CSMC para a realização do estudo)

Exmo. Sr. Diretor do Centro de Saúde Militar de Coimbra

Assunto: Pedido de Autorização para efetuar uma investigação no Centro de Saúde Militar de Coimbra,
no âmbito de uma dissertação de mestrado.

Eu, Ana Rita Cardoso Lopes, Mestranda em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Escola Superior de
Enfermagem

de Coimbra, venho por este meio solicitar a autorização para realizar um

estudo

subordinado ao tema "lmportância do debriefing na prática simulada em saúde para militares". O
presente estudo tem como objetivo principal conhecer o impacto de um programa de formação, relativo

aos primeiros socorros em ambiente tático, no conhecimento e no desempenho prático dos militares de
Forças Nacionais Destacadas, através de um estudo experimental, com um desenho antes-após com
grupo controlo.

Pretende-se, assim, analisar nos militares das Forças Nacionais Destacadas, qual

a

influência do

debriefing, após os cenários clínicos simulados, no conhecimento e desempenho relativos à abordagem
à vítima de combate através do acrónimo MARCH.

Para a concretização do objetivo enunciado, será necessário que os militares das Forças Nacionais
Destacadas frequentem um programa de formação que irá decorrer nas instalaçôes do Centro de
Saúde Militares de Coimbra. Este estudo será efetuado mediante a aceitação de participação através do

consentimento informado expresso num documento escrito

e assinado pelos militares das

Forças

Nacionais Destacadas, cujo exemplar se anexa. Desde já estabeleço o compromisso de respeitar o
direito

à livre escolha de

participação,

à confidencialidade, o direito à proteção de dados e a

tratanrento justo e equitativo.

Atenciosamente, solicito deferimento,
Coimbra, 23 de julho de 2020

A lnvestigadora

Militar de Coimbra)

um

APÊNDICE VI
(Parecer favorável da Comissão de Ética da UICISA:E da ESEnfC)

COMISSÃO DE ÉTICA
da Unidade Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E)
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC)
Parecer Nº P698 07-2020
Identificacão das Proponentes
Nome(s): Ana Rita Cardoso Lopes
Fifiacão Institucional: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Investigador Responsável/Orientador: Prof. Doutor Rui Batista
1 Relator: Rogério Manuel Clemente Rodrigues

Parecer

O estudo está integrado em Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra e tem como objetivo "Verificar a influência do debriefingr após os
cenários clínicos simulados/ no desenvolvimento do conhecimento e desempenho clínico dos
militares. "
A proponente justifica o estudo com o facto de que ·: .. cerca de 90% das mortes em combate
ocorrem antes da chegada das vítimas a uma Instalação de apoio Sanitário/ sendo que a
sobrevivência das vítimas é drasticamente dependente da primeira abordagem no local.", para
além de que ': .. a grande probabilidade é que o elemento mais próximo de eventuais vítimas
seja um combatente e não um enfermeiro ou médico.", considerando por isso que "... a pedra
basilar consiste em dotar todos os operacionais de recursos e competências para a primeira
assistência no terreno/ seja a si próprio ou aos seus camaradas. "
O estudo é definido como •: .. quantitativo/do tipo experimental, antes e após/ com um grupo
controlo'�
Os participantes serão ''militares do Exército Português que integrem uma Força Nacional
Destacada'; em formação no "Campo de treino da Saúde Operacional do Centro de Saúde
Militar de Coimbra. r,
O contacto com os participantes que constituirão a amostra será realizado pela proponente.
Com base nos documentos submetidos:
- É justificada a pertinência e utilidade do estudo;
- Estão definidos os critérios de inclusão e exclusão;
- São apresentados os instrumentos de recolha de dados e a autorização dos autores;
- É apresentada a autorização da instituição onde serão recolhidos os dados;
- É garantida a participação livre, voluntária e informada dos participantes sendo apresentado
termo de consentimento;
- Os dados obtidos serão tratados pela proponente;
- São garantidos o anonimato e a confidencialidade dos dados recolhidos não existindo recolha
de qualquer dado que permita identificar os participantes na apresentação dos resultados;
- Não são identificados danos para as participantes.
Pelo exposto o parecer da Comissão de Ética da UICISA-E é favorável ao estudo tal como
apresentado.

O relator:

Data: 09/09/2020 O Presidente da Comissão de Ética: ___________

"'"'•'<"�" UNfOAOEDEIHVCSTIGAÇÃC
m,���,"." EM Cl�NCIAS DA SAÚDE
ri.::p\!Ar.rJ1.1

•

Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra

ANEXOS

ANEXO I
(Grelha de avaliação/observação do desempenho prático)

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DA ABORDAGEM MARCH – HEMORRAGIA MASSIVA

□ Vítima com amputação traumática de uma extremidade / hemorragia massiva de uma extremidade sem
amputação

□ Vítima com ferimento juncional ou em zona não passível de colocação do torniquete
1. Condições de segurança
1.1 Verifica a presença de inimigo na área
1.2 Remove o armamento da vítima
2. Controlo de hemorragia massiva (M)
2.1 Aplica o torniquete de extremidades se vítima apresenta hemorragia nas
extremidades
2.2 Aplica o torniquete 5-7cm do local de sangramento diretamente sobre a pele e regista
hora de aplicação no torniquete
2.3 Roda o stick até parar a hemorragia / pesquisa presença de pulso distal
2.4 Aplica agente hemostático Combat Gauze (CG) se vítima com ferimento não passível
de colocação de torniquete
2.5 Aplica agente hemostático CG com movimentos em Z diretamente sobre o foco da
hemorragia e faz pressão direta sobre a gaze durante 3 minutos
2.6 Reavalia a necessidade de colocação de nova CG
2.7 Aplica a 2ª CG
2.8 Aplica a emergency bandage após a última CG
2.9 Verifica a presença de hemorragia massiva na região posterior do tronco
3. Assegura a permeabilidade da VA [vítima inconsciente] (A)
3.1 Realiza protusão da mandíbula/elevação do queixo
3.2 Expõe o tórax e realiza VOS (durante 10 segundos)
3.3 Coloca adjuvante da VA – tubo nasofaríngeo
3.4 Reavalia o VOS
4. Avaliação da respiração (R)
4.1 Pesquisa sinais e sintomas de pneumotórax hipertensivo (taquipneia, assimetria
torácica, desvio traqueia)
4.2 Avalia região posterior do tórax por possível lesão aberta
5. Circulação (C)
5.1 Confirma efetividade do torniquete (hemorragia controlada/ausência de pulso distal)
5.2 Confirma efetividade do agente/ligadura hemostática
5.3 Pesquisa a presença de outros ferimentos/lesões
5.4 Pesquisa pulso radial
5.5 Pesquisa sinais de choque hemorrágico (cor da pele, AEC, perda de sangue)
6. Prevenção da hipotermia e Lesões na cabeça (H)
6.1 Pesquisa presença de lesões na cabeça
6.2 Minimiza a exposição da vítima aos elementos (aplica manta térmica/manta de
aquecimento)
6.3 Substitui roupas molhadas por secas
7. Comunicação e documentação dos cuidados
7.1 Comunica ao escalão superior a necessidade de evacuação da vítima
7.2 Realiza 9-line (sistema de evacuação) e solicita MEDEVAC
7.3 Documenta todos os procedimentos no TCCC Card
7.4 Realiza o MIST (mecanismo de lesão, lesões apresentadas, sinais e sintomas e
tratamento)
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Avaliador: ___________________

ANEXO II
(Teste de avaliação de conhecimentos teóricos)

TCCC-AC – Versão A
Parte I – Escolha múltipla
20 x 0,7 Valores = 14 Valores
1.

O tempo mínimo no qual uma vítima pode sangrar até á morte, consequência de uma
ferida femoral (coxa) com uma hemorragia massiva é de aproximadamente:
a. 3 minutos
b. 10 minutos
c. 15 minutos
d. 30 minutos.

2. A Combat Gauze é utilizada para:
a. Controlo de hemorragia externa grave não passível de uso de torniquete
b. Feridas abdominais sem hemorragia externa grave
c. Ferida aberta na cabeça com ligeiro sangramento e massa cerebral exposta
d. Controlo de pequenas hemorragias superficiais.
3. Qual das seguintes opções NÃO faz parte do pedido de evacuação nine-line?
a. Local de recolha
b. Idade das vítimas
c. Número de vítimas a serem evacuadas
d. Necessidade de equipamento especial.
4. Em TFC (Tactical Field Care) e utilizando o algoritmo MARCH, quando confrontado com as
quatro seguintes vítimas, qual deve ser tratada primeiro?
a. Vítima A – baleado na cabeça e inconsciente
b. Vítima B – baleado no abdómen, consciente e alerta
c. Vítima C – hemorragia massiva na coxa
d. Vítima D – baleado na tíbia – ligeira hemorragia, mas dor severa.
5. Qual dos procedimentos seguintes NÃO faz parte da fase Care Under Fire do TCCC?
a. Ressuscitação com fluidos
b. Responder ao fogo inimigo se necessário
c. Arranjar cobertura
d. Aplicar o torniquete, se necessário.
6. No TCCC, os antibióticos estão recomendados para:
a. Todos os militares em combate que tenham feridas abertas
b. Apenas para vítimas com fraturas expostas
c. Apenas para vítimas com lesões penetrantes na cabeça
d. Vítimas com lesões conhecidas ou com suspeita de lesão aberta na cabeça.

7. Porque é que o tratamento da hipotermia é importante em vítimas de combate?
a. O choque não interfere com a capacidade do corpo de produzir calor
b. A falta de produção de calor torna a vítima menos suscetível à hipotermia
c. A hipotermia interfere na coagulação sanguínea e aumenta a mortalidade em vítimas
com lesões graves
d. A hipotermia só acontece em ambientes frios.
8. Qual dos seguintes NÃO é um princípio do TCCC?
a. Tratar a vítima
b. Prevenir vítimas adicionais
c. Completar a missão
d. Gestão de vitimas hospitalares
9. Atualmente, a causa mais comum de morte potencialmente evitável em TO é:
a. Problemas da via aérea
b. Pneumotórax hipertensivo
c. Infeções relacionadas com o combate
d. Perda de sangue por hemorragia.
10. O TCCC exige que o Combatente:
a. Siga sempre as diretrizes do TCCC, sem desvios, em todos os momentos
b. Desconsidere os fatores táticos para tratar as vítimas
c. Use os padrões de tratamento de vitimas civis, mesmo em situações de combate
d. Combine a boa medicina com a tática em ambiente de combate
11. Em ambiente tático, o tratamento de eleição para parar uma hemorragia severa das
extremidades é:
a. Pressão direta
b. Compressão do ponto de pressão
c. Ligadura compressiva
d. Torniquete.
12. Em ambiente tático, o local recomendado para verificar o pulso para avaliar a presença de
choque é:
a. Pulso braquial
b. Pulso dorsal pedioso
c. Pulso poplíteo
d. Pulso radial.
13. Qual dos seguintes NÃO é uma das três fases do TCCC?
a. Care Under Fire
b. Tactical Field Care
c. Tactical Evacuation Care
d. Combat Casualty Care.
14. Num indivíduo adulto, do sexo masculino, que nível de perda de sangue está normalmente
associado à morte por choque hemorrágico?
a. 0,5 L
b. 1,0 L
c. 1,5 L
d. 2,5 L

15. Durante a fase TFC, após realizar o procedimento de elevação da cabeça/subluxação da
mandíbula para abrir, com sucesso, a via aérea de uma vítima que está inconsciente após
uma lesão resultante de uma explosão, qual o próximo passo?
a. Tubo nasofaríngeo
b. Via aérea cirúrgica
c. Entubação traqueal
d. Tubo orofaríngeo.
16. Qual das seguintes afirmações é FALSA acerca das diretrizes do TCCC?
a. São baseadas, na evidência
b. São personalizadas para serem utilizadas pelos socorristas em campo de batalha
c. Mostraram ser eficazes no aumento da sobrevivência das vítimas em de combate
d. O socorrista nunca as deve modificar para se adequar ao cenário tático.
17. Durante a fase de TFC, os melhores indicadores de choque são:
a. Frequência cardíaca e a cor da face
b. Estado de consciência e qualidade do pulso radial
c. Taquicardia (pulso rápido)
d. Bom tónus muscular.
18. A Combat Gauze deve ser aplicada no ponto de hemorragia, mantendo pressão direta
durante quanto tempo?
a. 3 minutos
b. 3 segundos
c. 5 minutos
d. 10 minutos
19. Durante a fase de CUF, quando a vítima e o “socorrista” estão sob fogo inimigo, a melhor
localização para colocar o torniquete num membro, quando a fonte mais proximal do
sangramento não é facilmente visível é:
a. 3 polegadas (5 a 7 cm) acima da mancha de sangue mais proximal do uniforme da
vítima
b. Sobre o uniforme da vítima, tão alto quanto possível no membro lesionado
c. 2 a 3 polegadas acima da ferida proximal que você pode encontrar após cortar o
uniforme da vítima para expor todo o membro ferido
d. 2 a 3 polegadas acima da articulação que é imediatamente proximal ao sangue sob
uniforme da vítima.
20. Para ser mais eficaz na prevenção de infeções, a moxifloxacina deve ser administrada após o
ferimento:
a. O mais cedo possível
b. Sempre que a vitima tenha um problema de saúde
c. Dentro de 4h
d. Dentro de 8h

Parte II – Estudo de Casos
6 x 1 Valor = 6 Valores
Situação 1:


Houve a detonação de uma granada de mão dentro de um edifício



Um membro da unidade apresenta dor moderada e perda de visão do olho direito após
a explosão



A vítima não dispunha de proteção ocular



Não há fogo inimigo efetivo de momento

A vítima:


Está alerta, mas com dor moderada devido a lesão ocular



Apresenta outras lesões nas extremidades e abdómen, mas sem hemorragia externa
significativa



Tem o olho direito vermelho, com possível lesão da córnea e a pálpebra superior
dilacerada



Você realizou um teste rápido de visão: a vítima consegue ler com o olho esquerdo, mas
com o olho direito apenas tem perceção de movimentos

Avaliação da vítima:


AVPU – Alerta



Via aérea – Patente



Respiração – FR = 18 cpm, sem sinais de dificuldade respiratória



Pulso radial – Forte

Qual deverá ser a sua próxima ação?
a. Cobrir o olho com uma proteção ocular rígida
b. Realizar um exame oftalmológico detalhado com auxílio de uma lanterna tática
c. Aplicar um penso compressivo sobre o olho ferido
d. Aplicar penso compressivo nos dois olhos para minimizar o movimento dos olhos

Situação 2:


Um esquadrão de Infantaria do exército estava a realizar uma patrulha no Iraque quando
ocorre o rebentamento de um IED, causando múltiplas vítimas



De momento não há efetividade de fogo inimigo

A vítima:


A vítima que você está a abordar apresenta amputação bilateral dos membros inferiores



As amputações são imediatamente acima dos joelhos, havendo presença de hemorragia
massiva de ambos os locais de amputação



A vítima está consciente, mas desorientada



Você não identifica outras lesões com risco de vida

Qual deverá ser a sua próxima ação?
a. Oferecer água à vítima para tentar repor alguns fluidos, uma vez que já perdeu muito
sangue
b. Aplicar torniquete 5 a 7 cm acima da lesão
c. Aplicar penso compressivo padrão em ambos os locais de amputação
d. Realizar pressão direta com a Combat Gauze no ponto de hemorragia

Situação 3:


Uma pequena unidade está a patrulhar a localidade envolvente a uma aldeia



Há um único disparo vindo da aldeia



Não há qualquer outro fogo hostil

A vítima:


Apresenta uma ferida aberta do lado direito do tórax, causada por arma de fogo



Está consciente, mas com dificuldade crescente em respirar



Refere dor moderada no tórax e hemorragia externa ligeira



Não apresenta qualquer outra lesão

Avaliação da vítima:


AVPU – Alerta



Via aérea – Patente



Respiração – FR = 26 cpm, com sinais de esforço respiratório



Pulso radial – Forte

Qual deverá ser a sua próxima ação?
a. Permitir que a vítima tome a medicação analgésica existente no IFAK, para alívio da dor
b. Ajudar a vítima a sentar-se e a inclinar-se para a frente para facilitar a respiração
c. Aplicar um selo torácico no local do ferimento, avaliando se existe algum orifício de saída
do projétil na região posterior
d. Fazer compressão direta sobre do ferimento para tentar parar a hemorragia

Situação 4:


Uma pequena unidade de patrulha encontra-se debaixo de fogo inimigo, conseguindo
rapidamente eliminar a ameaça inimiga



Um dos militares foi atingido por um projétil na região inferior da face

A vítima:


A vítima encontra-se consciente em posição supina (deitado de barriga para cima);



Apresenta lesões na face, nomeadamente no maxilar inferior e dentes, havendo sangue
na cavidade oral



Apresenta respiração ruidosa e rápida, debatendo-se para tentar respirar

Avaliação da vítima:


AVPU – Alerta



Via aérea – ferimentos na face



Respiração – FR = 22 cpm, com presença de ruídos respiratórios



Pulso radial – forte

Qual deverá ser a sua próxima ação?
a. Colocar uma Combat Gauze e manter pressão direta durante 3 min para tentar
controlar a hemorragia
b. Colocar um tubo nasofaríngeo
c. Desinfetar a ferida para diminuir o risco de infeção
d. Permitir que a vítima consciente assuma uma posição que proteja a VA, nomeadamente
sentado e inclinado para a frente

Situação 5:


Uma unidade foi destacada para realizar a limpeza a um edifício



Um dos elementos estava junto à borda do telhado quando foi atingido no colete balístico
por armas de baixo calibre



Quando atingida, a vítima cai do telhado



O fogo inimigo está a intensificar-se nos edifícios mais próximos e aproximam-se mais
forças hostis

A vítima:


Quando vai abordar a vítima, esta encontra-se inconsciente



Não apresenta hemorragias externas visíveis

Qual deverá ser a sua próxima ação?
a. Colocar tubo nasofaríngeo para permeabilizar a VA
b. Aguardar a disponibilidade de uma maca para mover a vítima antes de arranjar uma
cobertura
c. Retirar o colete balístico da vítima para verificar se existe alguma hemorragia
d. Mover imediatamente a vítima para a cobertura mais próxima, apoiando a cabeça e
arrastando a vítima tentando manter o alinhamento do corpo

Situação 6:


Ocorreu uma explosão debaixo de uma viatura que seguia em coluna militar, causada
pelo rebentamento de um IED



A viatura capotou com a explosão



Um dos militares feridos não usava cinto de segurança e encontra-se inconsciente



É visível a deformação do capacete da vítima



Não há fogo inimigo efetivo

A vítima:


Apresenta sangue e hematoma na região parietal (cabeça) sem outras lesões faciais



Aparentemente não tem mais lesões



Foi extraída da viatura e colocada em posição supina



Você realizou a manobra de subluxação da mandíbula

Avaliação da vítima:


AVPU – inconsciente



Via aérea – sem ferimentos



Respiração – FR = 12 cpm, superficial



Pulso radial – normal

Qual deverá ser a sua próxima ação?
a. Fazer penso compressivo na região parietal utilizando uma ligadura hemostática
b. Sentar a vítima e inclina-la para a frente
c. Manter a manobra de subluxação da mandíbula porque em fraturas da região parietal
nunca se deve colocar o tubo nasofaríngeo
d. Colocar um tubo nasofaríngeo

ANEXO III
(Programa da formação)

Tactical Combat Casualty Care (TCCC) Programa da formação
Centro de Saúde Militar de Coimbra – Exército Português

HORA

ASSUNTO

LOCALIZAÇÃO

08h30

Introdução ao curso TCCC

09h00

Care Under Fire (CUF)

10h15

Intervalo

Livre

10h30

Tactical Field Care (TFC) e Tactical Evacuation Care (TacEvaC)

Sala

Sala

FORMADOR

UNIFORME
Farda nº3

Banca prática 1 (Ma) – Tourniquetes

Tempo limite/banca:
15min

Banca prática 2 (Mb) – Agentes hemostáticos + ligaduras de emergência
12h00

Banca prática 3 (A) – Permeabilização manual da VA + TNF + PLS

13h00

Banca prática 4 (R e C) – Selo torácico + sinais de pneumotórax hipertensivo +
pulso radial
Almoço

14h00

- Teste de avaliação de conhecimentos (20min)

Sala

- Banca prática – Transportes e macas (20min)
- Pedido de evacuação 9 Line (20min)
- Relatório MIST (20min)

Torre/ Relvado

Cenário CUF
14h30-18h30

Lab. Técnicas

Pista

Cenário simulado – hemorragia massiva na axila

Cenário simulado Avaliação – Amputação membro inferior / inconsciente

18h30

Encerramento do curso

Farda nº3

Refeitório Geral

Cenário simulado – Bi-amputação membros inferiores

Cenário simulado – Baleado no tórax / inconsciente

OBSERVAÇÕES

Área edificada

Farda nº3

Equipamento
de combate
(arma, colete
e capacete)

- Realizado em
equipas de 2 militares;
- Cada cenário tem
duração aproximada
de 5 min.
- Tempo máximo de
5min;
- Individual.

