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RESUMO
Os eventos adversos no cuidado à pessoa em situação crítica são maioritariamente
atribuídos à falha de competências não técnicas, como a comunicação e a liderança. O
treino destas competências, com recurso à simulação de alta fidelidade, deve ser
agregado ao processo formativo da equipa de emergência. Neste sentido, o objetivo
deste estudo é analisar se o treino de competências não técnicas (comunicação e
liderança) em contexto de práticas clínicas simuladas, com recurso a simulação de alta
fidelidade, tem influência no conhecimento, na performance, na autoconfiança e na
satisfação dos Enfermeiros do Serviço de Urgência, para atuar em situações de
emergência.
Trata-se de um estudo quantitativo, de carácter pré-experimental, com desenho antesapós com grupo único. Foi desenvolvido e implementado um programa de formação de
práticas clínicas simuladas, com recurso a cenários de simulação de alta fidelidade, para
treino de competências não técnicas (comunicação e liderança) em situações de
emergência. A amostra é não probabilística por conveniência, constituída por 20
enfermeiros do Serviço de Urgência.
Os resultados demonstraram uma melhoria estatisticamente significativa do
conhecimento e da autoconfiança. Quanto à performance, embora a amostra tenha
evidenciado uma melhoria substancial tanto na comunicação como na liderança, os
resultados não foram estatisticamente significativos. Os enfermeiros demonstraram
satisfação elevada com o programa de formação com recurso à simulação de alta
fidelidade.
A evidência que este trabalho de investigação gerou revela que o treino de competências
não técnicas, comunicação e liderança, em situações de emergência, com recurso à
simulação de alta fidelidade, é promissor para a melhoria da qualidade dos cuidados,
segurança do doente e ganhos em saúde neste contexto. A simulação de alta fidelidade
evidencia-se como um bom método pedagógico nos processos de formação profissional
contínua em Enfermagem.

Palavras-chave: competências não técnicas, comunicação, liderança, simulação de alta
fidelidade, serviço de urgência, emergência, enfermeiros, segurança do doente

ABSTRACT

Adverse events in the care of the critically ill person are mostly attributed to the failure
of non-technical skills, such as communication and leadership. The training of these
skills, using high-fidelity simulation, should be added to the training process of the
emergency team. In this regard, the goal of this study is to analyze whether the training
of non-technical skills (communication and leadership) in the context of simulated
clinical practices, using high-fidelity simulation, has an influence on knowledge,
performance, self-confidence and satisfaction of the Emergency Department Nurses, to
act in emergency situations.
This is a quantitative, pre-experimental study, with a before-after design with a single
group. A training program for simulated clinical practices was developed and
implemented, using high-fidelity simulation scenarios, for training non-technical skills
(communication and leadership) in emergency situations. Non-probabilistic sample for
convenience, consisting of 20 nurses from the Emergency Department.
The results showed a statistically significant improvement in knowledge and selfconfidence.

Regarding performance, although the sample showed a substantial

improvement in both communication and leadership, the results were not statistically
significant. Nurses showed high satisfaction with the training program using high
fidelity simulation.
The evidence generated by this research work reveals that the training of non-technical
skills, communication and leadership, in emergency situations, using high-fidelity
simulation, is promising for improving the quality of care, patient safety and health
gains in this context. The high-fidelity simulation is evidenced as a good pedagogical
method in the processes of continuous professional training in Nursing.

Keywords: non-technical skills, communication, leadership, high-fidelity simulation,
emergency department, emergency, nurse, patient safety
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INTRODUÇÃO
Desde que foi publicado o relatório inovador “To Err is Human: Building a Safer
Health Care System”, há duas décadas, a segurança do doente tornou-se uma prioridade
internacional em saúde (Guinea et al.,2019). Na prestação de cuidados de saúde o erro
humano não pode ser eliminado, no entanto, podem ser conduzidos esforços para que
este seja identificado e minimizado, assegurando que os profissionais possuem
competências técnicas e não técnicas apropriadas, de forma a se capacitarem de
estratégias e ferramentas que lhes permitam realizar uma gestão do risco adequada,
evitando erros, eventos adversos e prestando cuidados seguros e de qualidade, em
situações de emergência.
White (2012), estima que 70 a 80% dos erros médicos podem ser atribuídos a falha nas
competências não técnicas. Assim, melhorar a compreensão dos enfermeiros sobre os
fatores humanos e as competências não técnicas é importante para reduzir o risco de
futuros eventos adversos.
A aprendizagem com recurso ao treino baseado em simulação é a estratégia pedagógica
cada vez mais utilizada para desenvolver as competências técnicas e não técnicas que os
enfermeiros necessitam para prestar cuidados seguros ao doente (Guinea et al.,2019).
A competência profissional dos enfermeiros é definida como os níveis esperados de
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e por ser entendida como um elementochave na qualidade dos cuidados e na segurança dos doentes (Oliveira & Queirós,
2015). Em contexto de saúde, em especial no contexto de emergência, “o
desenvolvimento de competências técnicas é importante, mas o desenvolvimento de
competências não técnicas é igualmente crucial” (Sadideen et al., 2017, p. 34).
O termo competências não técnicas surgiu, inicialmente, na indústria da aviação, na
forma de um programa de formação em segurança, baseado em simulação, planeado
para ensinar pilotos e suas equipas sobre limitações do desempenho humano,
compreensão de erros cognitivos, análise comportamental, comunicação, resolução de
conflitos e tomada de decisão. Este protótipo eficaz de treino na aviação foi adaptado
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aos contextos de saúde, constituindo um modelo baseado em simulação para
aprendizagem e treino, de competências não técnicas, dos profissionais de saúde (Pires
et al., 2018).
A importância das competências não técnicas é cada vez mais enfatizada como parte de
uma resposta eficaz em situação de emergência (Chamberland et al., 2018). A qualidade
do desempenho da equipa de emergência é influenciada pelas competências não
técnicas da equipa, definidas como uma combinação de habilidades sociais e cognitivas
que resultam na prestação de cuidados eficientes, seguros e de qualidade (Azimirad et
al., 2021). O trabalho em equipa eficiente tem uma influência positiva no desempenho
da equipa de emergência, aumentando assim a segurança do doente. No entanto, a
evidência científica indica que a qualidade das competências não técnicas, tais como
como comunicação e liderança, dos membros desta equipa não é a ideal e requer
melhorias (Azimirad et al., 2021).
Zimmer et al. (2021) referem que a comunicação inadequada da equipa de emergência
resulta em eventos adversos que constituem uma ameaça para a segurança do doente.
No entanto, a sua importância enquanto peça fundamental para um trabalho de equipa
eficaz e seguro ainda não está adequadamente reconhecida. Também Calder et al.
(2017) referem que ao analisar a causa dos eventos adversos a comunicação tem sido
um tema frequente, embora recentemente muito esforço tem sido dedicado a melhorar o
desempenho da equipa de saúde através da prática de competências não técnicas com
recurso a simulação de alta fidelidade (SAF). A comunicação em ambiente
imprevisível, dinâmico e complexo, como o Serviço de Urgência (SU), deve ser
realizada de forma estruturada e recorrendo a ferramentas de comunicação. E, neste
sentido a Agency for Healthcare Research and Quality's (AHRQ) (2013) sugere a
utilização de SBAR, call-out, check-back e handoff.
A liderança é um fator determinante do desempenho técnico e do sucesso na gestão da
equipa de emergência. Vários estudos demonstraram que uma liderança deficiente
resulta em erros médicos, eventos adversos e piores resultados. No entanto, a simulação
oferece uma oportunidade para treinar e desenvolver novos modelos de liderança
(Asmstrong et al., 2020).
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Por conseguinte, a comunicação e a liderança são duas competências, interligadas, que
são essenciais para alcançar intervenções de equipa bem-sucedidas e de alta qualidade
em situações de emergência (Martins et al., 2017).
Como referem Chamberland et al. (2018), a prática clínica simulada surge como recurso
educacional adequado para desenvolver a proficiência necessária para cuidar em
situações de emergência. A SAF e o debriefing são vistos como estratégias pedagógicas
essenciais para a aprendizagem e desenvolvimento de competências não técnicas, sem
comprometer a segurança do doente (Chamberland et al., 2018). Também as
recomendações internacionais sugerem o recurso à prática clínica simulada, com foco
no trabalho de equipa, de forma a aumentar a segurança na prática de cuidados (Calder
et al. ,2017). Chamberland et al. (2018) conclui que é inegável a importância das
competências não técnicas, nomeadamente de comunicação e liderança, e que o treino
da equipa de emergência com recurso a SAF e o debriefing são eficazes como estratégia
para a prestação de cuidados de saúde de qualidade, eficientes e seguros.
A escolha deste tema “Simulação de Alta Fidelidade no desenvolvimento de
competências não técnicas dos enfermeiros do Serviço de Urgência”, deve-se
fundamentalmente: ao interesse pessoal da investigadora na área de Urgência e
Emergência; à sua experiência profissional num SU, onde o cuidado à pessoa em
situação crítica é uma prática constante; ao interesse e motivação pessoal na reflexão de
e par a ação e melhoria da segurança e qualidade dos cuidados, uma vez que o tema é,
também, fruto das dificuldades do quotidiano profissional; ao interesse em contribuir
para a melhoria contínua do desempenho dos enfermeiros e para o desenvolvimento da
profissão de enfermagem, contribuindo para a visibilidade do enfermeiro que presta
cuidados seguros e de excelência, em contexto de emergência; e finalmente à escassez
de estudos realizados não só em Portugal, mas também no mundo, onde a abordagem se
centre na relação das competências não técnicas, particularmente comunicação e
liderança, que apoie o enfermeiro do SU para uma prática baseada em evidência
cientifica.
O tema do estudo enquadra-se nas Competências Específicas do Enfermeiro
Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, na Área de Enfermagem à Pessoa em
Situação Crítica, explanadas no Regulamento n.º 140/2019 da Ordem dos Enfermeiros
(OE) (2019).
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Face ao supracitado, e de acordo com a problemática definida, as questões de
investigação traduzem-se nos seguintes enunciados:
- A prática clínica simulada de competências não técnicas (comunicação e
liderança) com recurso a simulação de alta fidelidade tem influência no
conhecimento, na performance e na autoconfiança dos enfermeiros do Serviço de
Urgência em situação de emergência?
- Qual o grau de satisfação dos enfermeiros do Serviço de Urgência com as práticas
clínicas simuladas de competências não técnicas (comunicação e liderança) com
recurso a simulação de alta fidelidade, para atuar em situação de emergência?
- Existe relação entre a satisfação dos enfermeiros do Serviço de Urgência com as
práticas clínicas simuladas, com recurso à simulação de alta fidelidade, e o
conhecimento e autoconfiança para atuar em situação de emergência?
- Existe relação entre a autoconfiança dos enfermeiros do Serviço de Urgência para
atuar em situação de emergência com recurso às competências não técnicas
(comunicação e liderança) e o conhecimento antes e após a participação em práticas
clínicas simuladas, com recurso a simulação de alta fidelidade?
- Existe relação entre o conhecimento, a autoconfiança e a satisfação dos enfermeiros
do Serviço de Urgência, para atuar em situação de emergência, com recurso às
competências não técnicas (comunicação e liderança) e as caraterísticas
sociodemográficas e profissionais?
O presente trabalho compreende objetivos estruturantes para o desenvolvimento na área
da investigação em Enfermagem, nomeadamente:
- Analisar se o treino de competências não técnicas (comunicação e liderança) em
contexto de práticas clínicas simuladas, com recurso a simulação de alta fidelidade,
tem influência no conhecimento, na performance e na autoconfiança dos Enfermeiros
do Serviço de Urgência, para atuar em situações de emergência;
- Analisar qual o grau de satisfação dos enfermeiros do Serviço de Urgência com as
práticas clínicas simuladas, com recurso a simulação de alta fidelidade, de
competências não técnicas (comunicação e liderança), para atuar em situação de
emergência;
- Analisar se a satisfação dos enfermeiros do Serviço de Urgência com as práticas
clínicas simuladas, com recurso à simulação de alta fidelidade, está relacionada com
o conhecimento e com a autoconfiança para atuar em situação de emergência;
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- Analisar se autoconfiança dos enfermeiros do Serviço de Urgência para atuar em
situação de emergência com recurso às competências não técnicas (comunicação e
liderança) está relacionada com o conhecimento antes e após a participação em
práticas clínicas simuladas com recurso a simulação de alta fidelidade;
- Analisar se o conhecimento, a autoconfiança e a satisfação dos enfermeiros do
Serviço de Urgência, para atuar em situação de emergência, com recurso às
competências não técnicas (comunicação e liderança), estão relacionados com as
caraterísticas sociodemográficas e profissionais.
Face aos objetivos propostos, optou-se por uma metodologia quantitativa, de carácter
pré-experimental, com desenho antes-após com um grupo único. Foi desenvolvido e
implementado um programa de formação de práticas clínicas simuladas, com recurso a
cenários de SAF, para treino de competências não técnicas (comunicação e liderança)
em situações de emergência. Para a consecução deste trabalho de investigação foram
tidos em conta os aspetos formais e éticos.
A estrutura deste trabalho compreende quatro capítulos: um primeiro capítulo relativo
ao enquadramento conceptual, no qual serão integrados os referenciais teóricos alusivos
à temática; um segundo capítulo que diz respeito ao enquadramento metodológico, o
qual apresenta as opções metodológicas, nomeadamente as questões de investigação,
objetivos da investigação, o tipo de estudo, a população e amostra, as variáveis, as
hipóteses de investigação, os instrumentos de colheita de dados, a consistência interna
das escalas, o processo de colheita de dados e os procedimentos formais e éticos; o
terceiro capítulo apresenta e analisa os resultados encontrados; e por último, o quarto
capítulo diz respeito à discussão dos resultados, identificando as limitações do estudo.
Por fim, nas considerações finais, pretende-se realizar uma análise global de todo o
processo de investigação, as implicações para a prática e as sugestões de investigação.
Fazem ainda parte deste documento as referências bibliográficas que serviram de base
ao desenvolvimento do trabalho, apêndices e anexos.
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
O enquadramento teórico e conceptual visa descrever os conceitos fundamentais
relacionados com o estudo. O propósito de uma investigação é gerar informação que
possa contribuir para uma melhor compreensão do problema em estudo, o que implica a
identificação da investigação anterior relevante. Esse corpo de conhecimentos constitui
um importante recurso para o investigador no processo de planificação, implementação
e interpretação dos resultados da investigação (Coutinho, 2020).

1.1. SIMULAÇÃO

DE

ALTA

FIDELIDADE

ENQUANTO

ESTRATÉGIA

PEDAGÓGICA EM ENFERMAGEM
A simulação é definida por Finstad et al. (2021) como “uma técnica que cria uma
situação ou ambiente para permitir que as pessoas experimentem uma representação de
um evento real para fins de prática, aprendizagem, avaliação, teste ou para obter
compreensão de sistemas ou ações humanas” (p. 2), com o objetivo de compreender e
gerir melhor a mesma quando essa ocorre na prática clínica e oferecendo aos
profissionais de saúde a oportunidade de aprender e praticar em ambientes seguros sem
o risco para o doente.
A simulação é um método pedagógico essencial na aquisição de conhecimentos e
competências, na tomada de decisão e na resolução de problemas, através da reprodução
de cenários, num ambiente controlado e próximo da realidade (Costa et al., 2018). A
programação dos simuladores permite-lhes responder a erros, refletindo as
consequências que poderiam surgir num doente em situação real. Neste sentido, o foco
principal é reduzir erros e proporcionar segurança durante a prestação de cuidados
(Mota et al. 2021). Assim, esta metodologia de ensino, potencia o interesse e motivação
pela aprendizagem, aumentando a satisfação dos formandos, interligando a cognição, o
pensamento crítico e reflexivo e objetivos pedagógicos, essenciais para o
desenvolvimento de competências (Silva et al., 2020).
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A International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL)
publicou “Standards of Best Practice: Simulation”, uma estrutura baseada em
evidências para orientar áreas importantes em simulação, reforçando-a uma estratégia
de ensino e aprendizagem (Finstad et al., 2021).
Um grande corpo de evidências científicas descreve os benefícios do uso da simulação
na educação e formação em saúde, especialmente da SAF. Martins, Coutinho, et al.
(2017), apresenta como exemplos desses benefícios: a satisfação do formando; os
ganhos em aprendizagem; o aumento da autoconfiança para intervir em diferentes
contextos; o uso mais adequado de conhecimentos e competências; a transferibilidade
de competências para a prática clínica; o desenvolvimento de competências globais,
como pensamento crítico, definição de prioridades, tomada de decisão, realização de
ações corretas, trabalho em equipa e correção de erros sem os efeitos desses erros no
doente. Em suma, a simulação é uma ferramenta estimulante no processo de
aprendizagem, e as instituições e formadores investem cada vez mais nesta área
(Martins, Coutinho, et al., 2017).
A prática simulada tem influência em várias dimensões, nomeadamente, satisfação,
realismo, autoconfiança, competências técnicas, reflexão sobre a ação através do
debriefing e transferência de competências (Baptista, Pereira & Martins, 2014). Deste
modo, a simulação permite desenvolver e transferir competências para a prática clínica,
permitindo a capacitação e evolução dos profissionais no trabalho de equipa, na
comunicação com o doente e entre profissionais, na liderança, na tomada de decisão em
situações complexas e no estabelecimento de prioridades de cuidados (Miranda et al.,
2018).
Em simulação, o princípio metodológico que orienta a aprendizagem deve ser traduzido
pela ação-reflexão-ação, recorrendo a estratégias didáticas direcionadas para a resolução
de situações problema com o intuito de formar profissionais competentes (Nogueira &
Rabeh, 2014). Assim, sempre depois da simulação é conduzido, por um facilitador, o
debriefing. O debriefing é uma discussão, reflexão e análise de um desempenho entre
indivíduos após reanimação ou treino com o objetivo de melhorar o desempenho futuro.
Especificamente, os insights críticos e a reflexão sobre a performance após uma
simulação são analisados criticamente, sendo um aspeto crucial no processo de
aprendizagem (Greif at al., 2021). Para Coutinho et al. (2020) é uma estratégia que
permite aos participantes explorar, analisar e sintetizar os seus processos de
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pensamento, estado emocional e outros aspetos numa experiência simulada com o
objetivo de melhorar o seu desempenho em situações reais. Deste modo, este é o espaço
onde é dado o feedback relativo à performance dos participantes, sendo discutidos os
aspetos positivos e incentivado o pensamento reflexivo. Assim, a intenção do debriefing
é ajudar os membros da equipa a entender o que pensaram, sentiram e fizeram durante a
simulação e refletir sobre qual conhecimento transferir para a prática clínica para
melhorar o desempenho futuro (Finstad et al. 2021).
A prática clínica simulada é definida de acordo com o nível de fidelidade ou realismo. O
nível de fidelidade vai ser determinado pelo manequim, cenário ou ambiente, podendo
atingir três níveis: baixa, média e alta fidelidade (Baptista, Pereira, et al., 2014). Este
trabalho de investigação centrar-se-á na SAF.
A SAF consiste na criação de um ambiente artificial que recria uma situação clínica
como se fosse real de modo a que seja possível praticar, testar competências, aprender,
avaliar, desenvolver compreensão dos sistemas e ações humanas, proporcionando ao
estudante um elevado grau de interatividade e realismo, com objetivo de uma melhor
compreensão e gestão dessa mesma situação em contexto real (Baptista, Pereira &
Martins, 2014). Neste tipo de simulação o manequim pode fornecer sintomas físicos
reais que proporcionam um alto nível de interatividade e uma simulação de uma
situação clínica num ambiente muito próximo da realidade.
Duarte et al. (2017), enumeram os benefícios da SAF, como sendo os seguintes: cria
oportunidades para praticar resposta a eventos críticos; aumenta o conhecimento clínico;
desenvolve a fundamentação e as capacidades clínicas; melhora o julgamento clínico;
promove aprendizagens reflexivas através do debriefing; promove a comunicação e
colaboração da equipa de saúde; promove a autoconfiança da equipa de saúde; aumenta
a padronização dos cuidados de saúde; diminui o número de erros; aumenta a segurança
do doente; diminui o tempo de resposta.
Durante as simulações, podem-se programar cenários desde os mais simples aos mais
complexos (Eyikara & Baykara, 2017). A incorporação da SAF permite ao manequim
uma reação à intervenção do formando, acrescentando maior realidade à experiência,
podendo ser guiados pelo algoritmo ou pelo instrutor (Durham & Alden, 2008). Com o
desenvolvimento de algoritmos computadorizados e possibilidade de introdução de
múltiplas variáveis no processo observa-se um aumento da complexidade das situações
26

de cuidados, o que gera um elevado grau de interatividade e realismo, mas em ambiente
seguro e controlado, favorecendo um processo de aprendizagem ativo e de autorreflexão
(Martins et al., 2019; Baptista, 2017).
Mota et al. (2021) afirmam que os estudantes, quando se encontram perante cenários de
SAF, conseguem ter uma postura mais otimista e trabalhar em cenários mais avançados,
com um nível de dificuldade maior, sendo esta uma ferramenta essencial para a
aprendizagem e capacitação dos mesmos.
Segundo Almeida (2012), o enfermeiro necessita de possuir uma elevada qualificação
técnica, científica e ética para satisfazer as exigências de cuidados de saúde das
populações. Por conseguinte, a formação em enfermagem apresentou uma evolução
pedagógica, passando de uma formação em que a prática era baseada na repetição de
ações, para uma prática baseada em evidência científica, autónoma, autorregulada e
valorizada pela ciência e sociedade (Baptista, 2017). Neste contexto, as práticas clínicas
simuladas enquanto recurso pedagógico para reproduzir as experiências clínicas com
realismo têm apresentado, nos últimos anos, um crescimento exponencial na formação
de profissionais de saúde (Baptista, Pereira, et al., 2014), com uma integração cada vez
mais predominante e significativa no ensino da Enfermagem.
A utilização da tecnologia da SAF, enquanto estratégia pedagógica inovadora,
apresenta-se como uma metodologia de ensino em crescimento na Enfermagem que
permite ao formando, através da sua participação em cenários clínicos realistas, a
melhoria das suas competências, da prática clínica, do julgamento clínico, do
pensamento crítico, da qualidade dos cuidados e da segurança do doente, promovendo o
desenvolvimento do pensamento crítico, a adaptação a novas situações e a reflexão
sobre as experiências da prática vivenciada nesse contexto (Baptista, Pereira, et al.,
2014; Baptista, 2017).
Para Ali et al. (2019), o recurso à SAF com debriefing é considerada uma das
estratégias inovadoras de aprendizagem em Enfermagem. As práticas clínicas simuladas
têm acompanhado o ensino de Enfermagem e devido às crescentes exigências em saúde
e ao desenvolvimento de novas tecnologias a simulação passou a estar associada,
também, ao desenvolvimento de competências não técnicas. Premissa corroborada por
Chamberland et al. (2018), que afirmam que a SAF permite um alto nível de realismo
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do cenário de forma a que os formandos treinem competências técnicas e competências
não técnicas.
Historicamente, a aviação introduziu a simulação associada às competências não
técnicas como parte essencial do comportamento relacionado com a segurança. A
anestesiologia foi uma das primeiras disciplinas a implementar a simulação e o treino de
equipa, incluindo as competências não técnicas na área da saúde. A aviação, tal como a
força militar e a indústria nuclear, partilham a segurança como o seu objetivo principal
fazendo da simulação a estratégia para o atingir (Finstad et al., 2021).
A área de emergência tem muito em comum com os aspetos da indústria da aviação – e
outras indústrias de alto risco, como energia nuclear e militar – exigindo uma rápida
tomada de decisão, num ambiente complexo e de alto risco, usando informações
incompletas quando os objetivos podem não ser claros (Fritz et al., 2008). No entanto, a
atuação de todos assenta na mesma premissa, a segurança.
Os profissionais de saúde devem funcionar eficazmente em equipas altamente
qualificadas, mas existem poucas estratégias de formação interprofissional em vigor. A
educação com recurso à tecnologia de simulação ganhou popularidade para atender a
essa necessidade devido à sua capacidade inerente de impactar os quadros cognitivos
dos alunos e promover o diálogo entre pares (Wong et al.,2016). Pois, como refere
Almeida (2012), o enfermeiro necessita de possuir uma elevada qualificação técnica,
científica e ética para satisfazer as exigências de cuidados de saúde das populações. Por
conseguinte, a formação em enfermagem apresentou uma evolução pedagógica,
passando de uma formação em que a prática era baseada na repetição de ações, para
uma prática baseada em evidência científica, autónoma, autorregulada e valorizada pela
ciência e sociedade (Baptista, 2017).
Dentro do ensino de enfermagem, a simulação tem sido reconhecida como uma
estratégia de aprendizagem eficaz. A incorporação desta em unidades clínicas tem o
potencial de aumentar a segurança do doente e melhorar os resultados clínicos (Boyde
et al., 2018). A possibilidade de treinar em ambientes simulados seguros e poder
cometer erros sem riscos diretos para os doentes promoveu a aprendizagem dos alunos.
O mesmo vale para o debriefing, uma estratégia que ajuda os participantes a explorar,
analisar e sintetizar os seus processos de pensamento, estado emocional e outros aspetos
que podem melhorar o seu desempenho em situações da vida real (Martins, Coutinho, et
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al., 2017). A simulação fornece um ambiente de aprendizagem seguro que oferece ao
participante a oportunidade de prática deliberada seguida de debriefing, enquanto
feedback facilitador da reflexão sobre a acção, promovendo o pensamento críticoreflexivo (Diaz e Dawson, 2020). De acordo com Baptista, Martins, et al. (2014), as
experiências que envolvem reflexão sobre a prática de SAF permitem “… um aumento
da confiança do estudante no seu desempenho, melhora a sua capacidade para tomar
atitudes corretas (…) estimula um pensamento crítico (…) e desenvolve as capacidades
cognitivas …”, isto com a melhoria da sua perceção de aprendizagem (p. 143).
O recurso à SAF com debriefing tornou-se, assim, um componente central na educação
e treino em Enfermagem para acompanhar os avanços nas funções e responsabilidades
dos enfermeiros, prática e padrões de desempenho profissional (Ali et al., 2019).
É ao nível dos cenários de emergência que a SAF assume maior protagonismo, com
vantagens específicas ao nível da formação. No entanto, para além do equipamento é
necessário que o cenário seja previamente delineado com objetivos pedagógicos prédefinidos e uma equipa pedagógica com formação diferenciada (Martins et al., 2014).
Neste sentido, a elaboração de um cenário de simulação requer uma planificação
estratégica que permita guiar a prática simulada e, nesse sentido, é fundamental
identificar os objetivos que se pretendem alcançar com determinado cenário e, por
conseguinte, a estrutura e o formato dos cenários são construídos mediante o propósito
da simulação e de todos os procedimentos que a envolvam, sendo do conhecimento de
todos os participantes (Kaneko & Lopes, 2019).
O ambiente do SU, em situações de emergência, exige uma coordenação eficaz dos
membros da equipa para realizar tarefas de forma eficiente e coordenada, em tempo
crítico. Portanto, assume-se que a área de emergência também possa beneficiar da
utilização de técnicas e tecnologias de simulação. O recurso à SAF, neste contexto,
aumentou exponencialmente nas últimas duas décadas e alterna desde o ensino de
competências isoladas até a melhoria de comportamentos e desempenhos complexos da
equipa de emergência, em situações críticas.
A simulação oferece a oportunidade de compreender a relação entre competências não
técnicas específicas, tais como conhecimento, comunicação eficaz, liderança, trabalho
de equipa, consciência da situação e tomada de decisão e a performance em situações de
treino de Suporte Avançado de Vida (SAV) (Greif at al., 2021).
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Huang e Wang (2020) concluem que as práticas clínicas simuladas têm um impacto
positivo no conhecimento dos enfermeiros, para intervir em situações de emergência.
A formação em competências não técnicas, com recurso a simulação, tem demonstrado
melhorar a performance dos profissionais uma vez que alguns desafios no cuidado à
pessoa em situação crítica não se devem à falta de experiência clínica, mas a falhas
nestas competências (Pires et al., 2018). Neste sentido, as normas internacionais
reconhecem o treino das competências não técnicas como essencial para uma equipa de
emergência bem-sucedida na prestação de cuidados seguros à pessoa em situação crítica
(Saunders, 2021) e tem-se concluído que a performance melhora com treinos que
recorrerem às práticas clínicas simuladas (Briggs et al., 2015).
A Direção Geral de Saúde (DGS) (2010) define equipa de emergência como uma equipa
multidisciplinar, organizada, coordenada e coesa, sólida, em termos de suporte
científico e experiência, capaz de exercer liderança no estabelecimento de prioridades e
na tomada de decisão e que atua em sala de emergência com os recursos necessários,
organizados e preparados para a reanimação. Os membros da equipa de emergência
devem receber formação e treino regulares sobre trabalho de equipa e, em particular, de
comunicação e liderança em situações de emergência (Martins, Sousa, et al., 2017).
Face a uma situação de emergência, um dos fatores que influencia o rápido e adequado
início da intervenção de enfermagem é a autoconfiança do profissional presente no
momento em que ela ocorre. Assim, o desenvolvimento de autoconfiança é o
componente principal da tomada de decisão, sendo que esta aumenta quando estão
presentes fatores como a prática repetida e a formação com recurso a simulação
(Martins, Baptista, et al., 2014). Nessa perspetiva, a autoconfiança é considerada uma
importante variável na formação do enfermeiro e tem sido entendida como um pilar de
auxílio no desenvolvimento de competências. Para Almeida et al. (2019) os indivíduos
com maiores níveis de autoconfiança tendem a realizar mais intervenções bemsucedidas e de forma mais segura.
Para Bortolato-Major et al. (2020) e Freitas et al. (2021) as evidências comprovam que a
SAF tem impacto positivo na satisfação dos estudantes de enfermagem. É verdade que
níveis elevados de satisfação com as práticas clínicas simuladas não são sempre
tradutores de uma boa performance clínica, no entanto, a satisfação dos estudantes é um
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indicador cada vez mais adotado para avaliar o ensino, os docentes e a própria
instituição de ensino (Baptista, 2017).

1.2. COMPETÊNCIAS

NÃO TÉCNICAS

NO CUIDADO À PESSOA EM

SITUAÇÃO CRÍTICA
A OE, no regulamento 429/2018, define pessoa em situação crítica por “aquela cuja
vida se encontra ameaçada por falência ou eminência de falência de uma ou mais
funções vitais e cuja sobrevivência depende de meios avançados de vigilância,
monitorização e terapêutica” (2018, p. 19362). Também Coimbra e Amaral (2016)
referidos por OE (2017) afirmam que os cuidados de enfermagem à pessoa em situação
crítica são cuidados que se revestem da máxima importância e que englobam uma
avaliação diagnóstica e a monitorização constantes de forma a conhecer continuamente
a situação da pessoa alvo dos cuidados, de prever e detetar precocemente as
complicações e de assegurar uma intervenção precisa, concreta, eficiente e em tempo
útil. Neste sentido, para a OE (2012):
O Enfermeiro possui formação humana, técnica e científica adequada para a
prestação de cuidados em qualquer situação, particularmente em contexto de
maior complexidade e constrangimento, sendo detentor de competências
específicas que lhe permitem atuar de forma autónoma e interdependente,
integrado na equipa de intervenção de emergência, (…) e no respeito pelas
normas e orientações internacionalmente aceites (p.1).
O interesse na competência dos enfermeiros tem crescido de forma significativa, por
motivos que se prendem com a qualidade dos cuidados e a segurança dos doentes
(Oliveira & Queirós, 2015). Na Enfermagem, tal como em outros contextos, o conceito
de competência tem sido amplamente discutido, embora ainda não se tenha chegado a
um entendimento comum ou uma definição.
Benner (1984) referida por Oliveira e Queirós (2015, p.78) definiu “competência do
enfermeiro como a capacidade de executar uma tarefa com o resultado desejável, sob
condições variadas no mundo real”. Para a OE (2012), as competências do enfermeiro
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são divididas em três domínios: prática profissional, ética e legal (responsabilidade,
prática segundo a ética, prática legal); prestação e gestão de cuidados (promoção da
saúde, colheita de dados, planeamento, execução, avaliação, comunicação e relações
interpessoais, ambiente seguro, cuidados de saúde interpessoais, delegação e
supervisão); e desenvolvimento profissional (valorização profissional, melhoria da
qualidade, formação contínua). Segundo Oliveira e Queirós (2015, p. 78), a
competência em enfermagem define-se “como os níveis esperados de conhecimentos,
atitudes, habilidades e valores. A competência é entendida como um elemento-chave na
qualidade e na segurança.”
No artigo 5º do Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro (REPE) como
referido pelo Decreto-lei n.º 161/96, são definidos os cuidados de enfermagem como um
diversificado conjunto de competências científicas, técnicas e humanas, que devem ter
por fundamento a relação de ajuda e a interação enfermeiro e utente, indivíduo, família,
grupos e comunidade.
Os conhecimentos e capacidades, por si só, não determinam obrigatoriamente
desempenhos profissionais competentes. De acordo com Menoita (2011), a competência
não é exclusivamente a aquisição de saberes, implicando a mobilização de saberes
necessários para pensar, decidir e agir. Esta ideia é corroborada pela OE (2011) que
afirma que demonstrar competência é “saber mobilizar e combinar recursos, ter
capacidade de integrar saberes diversos e heterogéneos para realizar atividade” (p.6).
Neste sentido, para que os enfermeiros sejam competentes torna-se necessário que estes
mobilizem saberes organizados e sistematizados, diretamente relacionados com as
competências que caracterizam a enfermagem.
Este desenvolvimento de competências só será conseguido através de uma ligação entre
a teoria e a prática, a prática e a experiência e a experiência como conhecimento,
sustentada numa disposição reflexiva. Como afirma Sá-Chaves (2007):
(…) trata-se de procurar conjugar na ação um esforço de saberes e de
consciência crítica que permite uma atitude reflexiva constante e coerente de
(re)construção continuada dos próprios saberes, das práticas interventivas e
reflexivas e dos níveis de consciencialização quanto à interferência do agir
individual no sentido do agir coletivo (p.13).
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Na prestação de cuidados à pessoa em situação crítica, nomeadamente no SU, a
avaliação diagnóstica e monitorização constantes, a antecipação focos de instabilidade e
a gestão da administração de protocolos terapêuticos complexos reconhecem-se da
máxima importância. Neste sentido, é competência do Enfermeiro Especialista em
Pessoa em Situação Crítica cuidar da pessoa a vivenciar processos complexos de doença
crítica e ou falência orgânica, mobilizando conhecimentos e habilidades múltiplas para
responder em tempo útil e de forma holística (OE, 2010).
Por razões relacionadas com a qualidade dos cuidados e a segurança dos doentes o
interesse na competência dos enfermeiros tem aumentado. A avaliação das
competências dos enfermeiros é de extrema importância para o desenvolvimento
profissional, para propósitos educacionais e para assegurar que essas mesmas
competências são colocadas ao dispor dos cuidados ao doente. Esta avaliação também
deve ser uma função nuclear nos sistemas de qualidade e gestão de recursos humanos
(Oliveira et al., 2015).
Para Serrano et al. (2011), “os enfermeiros são atores do processo de mudança e os
contextos são um imperativo ao desenvolvimento de competências” (p.15). No entanto,
não basta que a organização possua colaboradores talentosos. É preciso que mobilize os
conhecimentos, habilidades e atitudes, e que as estratégias sejam viabilizadas a partir do
uso adequado desses talentos, dentro de um modelo de gestão alinhado aos objetivos da
organização (Oliveira et al., 2015).
O termo competências não técnicas foi inicialmente usado na indústria da aviação para
um programa de formação em segurança baseado em simulação (Pires et al., 2018).
competências não técnicas são definidas como “as habilidades cognitivas, sociais e de
recursos pessoais que complementam as habilidades técnicas e contribuem para o
desempenho seguro e eficiente da tarefa” (Finstad et al., 2021, p.). Para Flowerdew et
al. (2012) estas são “as capacidades de recurso cognitivas, sociais e pessoais que
complementam as capacidades técnicas, e contribuem para uma execução de tarefas
segura e eficiente” (p.376). De igual forma, Chamberland et al. (2018) definem as
competências não técnicas como um conjunto de atributos interpessoais e cognitivos
que complementam as competências técnicas e contribuem para a segurança e
desempenho eficiente da tarefa. Estas são: comunicação, liderança, trabalho de equipa,
pensamento crítico, tomada de decisão e consciência da situação (Saunders, 2021).
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Internacionalmente competências não técnicas são um dos cinco tópicos em que se deve
focar o treino baseado em simulação para melhorar a segurança do doente.
Competências não técnicas, como comunicação, liderança, tomada de decisão e
consciência da situação referem-se a competências cognitivas, comportamentais e
sociais que contribuem para o desempenho eficiente e seguro da equipa. A importância
dessas competências durante a reanimação é cada vez mais enfatizada, no entanto, a
relação entre competências não técnicas e a performance da equipa ainda é pouco
compreendida (Krage et al., 2017).
É essencial que os investigadores entendam exatamente quais são as competências não
técnicas que são especificamente aplicáveis ao ambiente, único, do SU. Além disso, é
necessário descrever como essas competências atuam na prática clínica dentro do SU.
Isso facilitará o treino específico e a avaliação de competências e permitirá uma
consideração mais ampla de intervenções práticas para reduzir o erro no SU (Flowerdew
et al., 2012).
Na resposta a situações de emergência a experiência clínica as competências não
técnicas das equipas de emergência são fundamentais para a segurança do doente e
qualidade dos cuidados. Os estudos têm-se focado principalmente nas competências
técnicas da equipa de emergência, no entanto tem aumentado o reconhecimento da
relação entre os eventos adversos e as competências não técnicas desadequadas
(Saunders, 2021).
Miranda et al. (2018) afirmam que cerca de 70% dos erros e eventos adversos que
ocorrem em ambiente hospitalar estão associados a fatores humanos, e que, quando se
relacionam estes eventos com o SU, os números se podem revelar ainda mais elevados.
Neste sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) referida por Saunders (2021)
realça que as competências não técnicas fazem parte dos padrões de qualidade e
segurança internacionais e sua importância na prestação de cuidados de saúde. Deste
modo, o objetivo de salvar mais vidas depende não apenas de uma ciência sólida e de
alta qualidade, mas também da educação efetiva dos profissionais de saúde (Greif et al.,
2015).
O European Resuscitation Council (ERC) indica que competências não técnicas
(nomeadamente, comunicação, liderança e trabalho de equipa) devem ser um módulo
curricular dos cursos de suporte imediato de vida (SIV) e SAV, que visam o treino de
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profissionais de saúde para situações de emergência (Greif et al., 2015). As Guidelines
for Resuscitation do ERC afirmam, inclusivamente, que “a formação em competências
não técnicas (por exemplo, comunicação, liderança e trabalho de equipa) é um
complemento essencial à formação de competências técnicas” (Greif et al., 2015,
p.289). Neste sentido, é possível compreender que para além do conhecimento e
competências técnicas os resultados da atuação das equipas de emergência são
influenciados pelas competências não técnicas, especialmente a comunicação e a
liderança estão associados a cuidados seguros e de qualidade. Assim, esta ideia suporta
a necessidade de equipas de emergência treinarem as competências não técnicas, que
também se concluiu melhorarem as capacidades técnicas (Saunders, 2021).
No que diz respeito à intervenção em situações de emergência, a preparação dos
enfermeiros é um aspeto central, uma vez que são frequentemente os primeiros a
responder a estas situações (Martins, Sousa, et al., 2017). A pessoa em situação crítica
requer cuidados complexos, mas rápidos e precisos (Zimmer et al., 2021). Neste
sentido, e para que a resposta do enfermeiro a uma situação de emergência seja de
qualidade é necessário que estes tenham conhecimento científico atualizado,
competências técnicas, relacionais e éticas, bem como a autoconfiança na capacidade de
utilizar esses conhecimentos e competências da melhor forma possível, tomando
decisões corretas e sem cometer erros (Martins, Sousa, et al., 2017). Os cenários de
emergência são caracterizados por múltiplas especificidades relacionadas com as
situações complexas, eventos inesperados, incerteza e pressão de tempo. Por esse
motivo, as equipas devem estar continuamente preparadas e evidenciar comunicação e
liderança eficazes (Martins, Sousa, et al., 2017).
As competências não técnicas são fundamentais para a performance da equipa de
emergência existindo uma relação íntima entre a comunicação e a liderança, as
competências não técnicas que estudaremos neste trabalho de investigação. Assim, a
comunicação e liderança são dois conceitos intimamente relacionados, na medida em
que a liderança eficaz requer comunicação eficaz a diferentes níveis: colheita e análise
de dados; tomada de decisão correta; para alcançar um trabalho em equipa mais eficaz;
para motivar a equipa; para melhorar a qualidade geral da resposta; e para melhorar a
segurança do doente (Martins, Sousa, et al., 2017). Assim, a comunicação e a liderança
eficazes são componentes-chave na qualidade dos cuidados de saúde, principalmente
quando uma equipa tem de fornecer uma resposta oportuna, em tempo útil e organizada
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em situações de emergência (Martins, Sousa, et al., 2017). O treino de competências não
técnicas, como comunicação eficaz, consciência da situação e liderança, usando
princípios de gestão de eventos críticos propositalmente em simulações, demonstrou
existir transferibilidade da aprendizagem da simulação para a prática clínica (Greif et
al., 2015).
É indubitável a importância do treino em comunicação e liderança da equipa de
emergência. O treino recorrendo à simulação é uma importante ferramenta pedagógica
para consolidar o conhecimento, manter a proficiência desenvolvendo competências
técnicas e competências não técnicas no cuidado à pessoa em situação crítica, e produzir
líderes (Martins, Sousa, et al., 2017). Também Lewis et al. (2013) mostram que a
simulação está positivamente associada à melhoria de competências de comunicação
interpessoal e ao desenvolvimento efetivo da competência de liderança, o que se traduz
na melhoria do desempenho da equipa na gestão de situações de emergência.
Apesar do crescente número de profissionais de saúde altamente qualificados,
investigação, instalações e equipamentos de treino avançados, as instituições de saúde
ainda se veem confrontadas com questões de segurança do doente pois os cuidados de
saúde seguros e de qualidade requerem tanto competências técnicas como competências
não técnicas (Schepper et al., 2021). Neste sentido, as mais recentes evidências
científicas mostram que os erros médicos resultam de erros humanos, sendo que a
maioria destes estão associados a problemas de comunicação e são evitáveis. A cultura
de segurança implica resultados ligados às atitudes, valores, padrões de comportamento,
perceções e competências que definem o compromisso individual, e de grupo, e o estilo
de proficiência em relação à gestão dos cuidados de saúde e de segurança dentro da
organização (Alsabri et al.,2022).
A Direcção Geral da Saúde (DGS) (2017) define segurança do doente como:
redução de risco de dano desnecessário à pessoa que recebe os cuidados de
saúde, para um mínimo aceitável. O mínimo aceitável é de uma forma geral
direcionado para o conhecimento atual, recursos disponíveis, contexto da
prestação de cuidados em oposição ao risco de não tratamento ou de outro (p.4).
Também o Despacho n.º 9390/2021 do Ministério da Saúde (2021), referente ao Plano
Nacional para a Segurança dos Doentes (PNSD) 2021-2026, afirma que:
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a ocorrência de incidentes de segurança durante a prestação de cuidados de
saúde é uma realidade dos sistemas de saúde modernos. A implementação de
políticas e estratégias que reduzam estes incidentes, uma parte dos quais é
evitável, é reconhecida, internacional e nacionalmente, como conducente a
ganhos em saúde e constitui hoje uma aposta inequívoca em saúde (p. 96).
Assim, há um crescente corpo de evidência científica que demonstra que o
funcionamento da equipa tem impacto nos resultados em saúde. Nos últimos anos, tem
aumentado, a nível global, o foco na segurança do doente, por conseguinte, os estudos
têm explorado como os eventos adversos podem ser reduzidos, levando a uma maior
atenção das competências do trabalho de equipa e à eficácia da sua performance, sendo
as competências não técnicas um componente essencial para esta eficácia e para a
qualidade da equipa de emergência e a segurança do doente (Cooper & Cant, 2014).
Os erros são frequentes na área de saúde, mas os Serviços de Urgência estão entre as
áreas de maior risco devido às mudanças frequentes na composição da equipa,
complexidade e variedade de casos e dificuldades encontradas na prestação de cuidados
a vários doentes em simultâneo (Truta et al., 2018). Citando Almeida et al. (2012):
As caraterísticas inerentes ao cuidar num serviço de urgência exigem aos
enfermeiros o desenvolvimento de níveis elevados de perícia e competência
clínica. A manutenção de níveis de performance clínica elevados em situações
limite, conduz estes profissionais a programas de treino e requalificação
contínua, no âmbito da intervenção à pessoa em situação crítica (p.1).
A grande maioria dos erros evitáveis tem origem na falha humana das competências não
técnicas (Institute of Medicine, 2000). Existe, atualmente, uma consciência crescente de
que estas competências são essenciais para uma prática clínica competente, permitindo
ter consciência da situação, tomar decisões, assumir o papel de líder, comunicar e
coordenar as ações da equipa de modo a atingir elevados níveis de eficiência e
segurança (Kodate et al., 2012). Esta ideia é partilhada por Schepper et al. (2021) que
afirmam que o treino da equipa de emergência em contexto de simulação e focado nas
competências não técnicas é promissor para melhoria da segurança do doente. Também
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White (2012) refere que é através da participação em cenários de simulação com
recurso a alta fidelidade que os enfermeiros podem reduzir o risco de eventos adversos
durante o trabalho de equipa em situações de emergência. Assim, os enfermeiros são
responsáveis por fornecer cuidados seguros e de alta qualidade em ambientes de
cuidados de saúde cada vez mais complexos e desafiadores (Valdes et al., 2020).
As situações de emergência são frequentemente caracterizadas por alta complexidade,
incerteza, caos e ambiguidade, exigindo uma ação coletiva coordenada e sincronizada
(Martins, Sousa, et al., 2017). Os enfermeiros têm um papel vital a desempenhar na
melhoria dos cuidados de saúde e na mitigação de eventos adversos. No entanto, para
fazer parte da solução de tornar os cuidados de saúde mais seguros, os enfermeiros
precisam do conjunto de competências adequado (Valdes et al., 2020). Assim, em 2019,
a Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) identificou a comunicação
ineficiente entre os profissionais de saúde e a liderança ineficaz como fatores
contribuintes significativos na ocorrência de erros (Valdes et al., 2020).

1.2.1. Comunicação
Para a DGS (2017), comunicação eficaz entre profissionais de saúde é a “transmissão de
informação entre os profissionais de saúde, que se caracteriza por ser oportuna, precisa,
completa, sem ambiguidade, atempada e compreendida pelo recetor” (p. 4) e esta é
necessária para melhorar a segurança do doente e contribui para a diminuição dos
eventos adversos. A comunicação ineficaz tem sido associada a eventos adversos e
piores outcomes em situações de emergência (Diaz e Dawson, 2020). As falhas na
comunicação são das principais causas de eventos adversos na saúde, a nível
internacional. A evidência indica que até 70% destes eventos correm devido a falhas de
comunicação, entre os profissionais de saúde, relacionadas com as omissões de
informação, erros nas informações, falta de precisão e a falta de priorização das
atividades (DGS, 2017). Assim, dada a importância que a comunicação desempenha na
equipa de saúde esta é, claramente, uma competência importante a ser desenvolvida
(PNSD, 2021).
Os Serviços de Urgência são unidades únicas e dinâmicas, particularmente propensas a
contratempos de comunicação e trabalho de equipa. Além disso, as equipas de
emergência geralmente precisam de se reunir rapidamente e coordenar tarefas com
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rapidez, precisão e eficiência para realizar intervenções life saving. Assim, comunicação
clara é primordial nesses cenários emergentes e serve de base para o desempenho
adequado da equipa (Diaz e Dawson, 2020). Neste sentido, um dos grandes desafios do
SU é conseguir uma comunicação eficaz entre a equipa para garantir a segurança do
doente (Alsabri et al.,2022). A evidência científica mostra que uma proporção
significativa de eventos adversos nos cuidados de saúde é causada por problemas
relacionados com a aplicação das competências não técnicas, nomeadamente
comunicação. É amplamente aceite, em todo o mundo, que as falhas de comunicação
são uma das principais causas de danos inadvertidos ao doente (Lewis et al., 2013).
Assim, a comunicação eficaz da equipa de emergência é crucial na reanimação de
doentes críticos (Calder et al., 2017).
Sendo a comunicação é o terceiro pilar do PNSD (2021), em que é reiterada a ideia que
“a comunicação efetiva é essencial ao longo de todo o ciclo de cuidados, com particular
destaque para os momentos de transição de cuidados, da transferência de
responsabilidade ou da passagem de informação entre todos os profissionais envolvidos
na prestação de cuidados de saúde” (p.100) e que se deve promover o “desenvolvimento
e implementação de ferramentas de comunicação, para uma transição e transferência na
prestação de cuidados segura, entre os profissionais de saúde e os diferentes níveis de
cuidados de saúde” (p.100). De igual forma, Martin & Ciurzynski (2015) afirmam que
em ambientes complexos, como o SU, onde as informações precisam ser
(re)transmitidas rapidamente a comunicação deve ser realizada de forma estruturada e
recorrendo a estratégias e ferramentas de comunicação.
Também White (2012), recomenda o uso de uma comunicação estruturada e o recurso a
estratégias e ferramentas de comunicação para ajudar a enquadrar o conteúdo e a
melhorar a clareza desta entre os membros da equipa. De modo a aumentar a segurança
do doente durante a reanimação é necessário otimizar a comunicação da equipa de
emergência, mas ainda pouco se sabe sobre os padrões da comunicação desta equipa
(Calder et al., 2017). Assim, a necessidade de integrar os princípios para uma
comunicação eficaz nos cuidados de saúde está a tornar-se largamente reconhecida da
investigação recorrendo às práticas clínicas simuladas em contexto de situações de
emergência (Chamberland et al., 2018). Também o ERC incentiva a produção científica
que explore o valor do treino com recurso a simulação na melhoria dos resultados do
cuidado à pessoa em situação crítica (Greif at al., 2021).
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A AHRQ (2013) define a comunicação como um processo estruturado através do qual
as informações são trocadas entre os membros da equipa de forma clara e precisa. Para
uma comunicação adequada em situação de emergência a equipa deve recorrer a
estratégias, tais como: utilizar comunicação estruturada (abordagem sistematizada
ABCDE); fornecer informações breves, claras, específicas e oportunas; procurar
informação de todas as fontes disponíveis; atualizar a equipa, declarando verbalmente
perceções, ações e planos à medida que o procedimento avança; chamar os membros da
equipa pelo nome; promover uma comunicação efetiva com o doente; usar um tom de
voz apropriado, calmo e profissional (AHRQ, 2013; Martins, Sousa, et al., 2017;
Masters et al., 2018).
Uma das estratégias que garante a eficácia da comunicação é a utilização de ferramentas
que promovam a uniformização da mesma, mas também a sua implementação de forma
ativa (DGS, 2017). Neste sentido, a literatura sugere a utilização do SBAR, handoff.,
call-out, check-back (closed-loop communication).
A metodologia SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation and
Request) permite comunicar informações críticas que exigem atenção e ação imediatas
sobre a condição de um doente e pode ser descrita da seguinte forma: S - O que está a
acontecer com o doente? Para chamar a atenção da equipa para uma situação de
emergência; B - Qual é o contexto clínico? Partilhar com a equipa as informações mais
relevantes sobre a pessoa em situação crítica; A - O que eu acho que é o problema?
Partilhar com a equipa qualquer informação relevante que ajude a encontrar a causa
subjacente da emergência ou possíveis lesões; R - O que fazer para corrigir a situação?
Atribuir tarefas aos membros da equipa, nomeando a tarefa e a pessoa que a deve
realizar (AHRQ, 2013; Martins, Sousa, et al., 2017).
A metodologia SBAR é recomendada por várias organizações de saúde devido à sua
fácil memorização pelos profissionais e pela possibilidade de replicação em diferentes
contextos da prestação de cuidados, mas também, porque é uma estratégia de
compreensão de mensagens, recorrendo a uma metodologia padronizada, simples,
flexível, concisa e clara para comunicar informações desses cuidados. Esta deve ser
usada no briefing inicial e ao fornecer informações pessoalmente ou por telefone
(Martins, Sousa, et al., 2017). Para além de funcionar como ferramenta de
uniformização da comunicação entre os profissionais de saúde, esta metodologia
contribui para a rápida tomada de decisões, promove pensamento crítico, diminui o
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tempo na transferência de informação e promove a rápida integração dos novos
profissionais (DGS, 2017).
A literatura aponta para as melhorias na comunicação coma introdução do SBAR,
nomeadamente na perceção da comunicação e trabalho de equipa multidisciplinar, na
qualidade da comunicação e especialmente na transferência de doentes (handoff), com o
aumento da qualidade das informações transferidas (Müller et al., 2018). O handoff
caracteriza-se pela transferência de informações (juntamente com autoridade e
responsabilidade) durante transições no cuidado em todo o continuum. Inclui
oportunidade para fazer perguntas, esclarecer e confirmar. Exemplos de transições são:
a passagem de turno; a transferência de responsabilidade entre enfermeiros e médicos; e
as transferências de doentes intra ou extra-hospitalares (AHRQ, 2013).
O call-out permite: comunicar informações importantes ou críticas; informar todos os
membros da equipa, em simultâneo, durante situações emergentes; ajudar a equipa a
antecipar os próximos passos; e direcionar a responsabilidade pela execução da tarefa a
um indivíduo específico (AHRQ, 2013). Normalmente este é seguido do uso do checkback, que permite comunicar em circuito fechado (closed-loop communication) para
garantir que a informação transmitida pelo remetente seja entendida pelo recetor como
pretendido. Assim, o remetente inicia a mensagem, depois o recetor aceita a mensagem
e fornece feedback e, por último, o remetente verifica duas vezes para garantir que a
mensagem foi recebida) (AHRQ, 2013). Diaz e Dawson, 2020 referem a simulação é
uma ferramenta eficaz para ensinar e treinar estas ferramentas de comunicação.

1.2.2. Liderança
A AHRQ (2013) define liderança como a capacidade de maximizar as atividades dos
membros da equipa assegurando que as ações da equipa sejam compreendidas, as
mudanças de informações são partilhadas e os membros da equipa dispõem dos recursos
necessários. A ausência de liderança eficiente está associada a um mau desempenho em
contexto de emergência (Krage et al., 2017). Neste sentido, também Saunders (2021)
identifica que uma liderança bem-sucedida é desafiante, particularmente quando a
delegação de tarefas pelo líder é pouco definida ou quando não existe sequer um líder,
implicando um impacto negativo na comunicação com a equipa. Do mesmo modo,
também a comunicação em situação de emergência é identificada como uma função
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crítica das competências não técnicas, considerando-a como vital para uma liderança e
trabalho de equipa eficazes
O trabalho de equipa e a liderança são cada vez mais reconhecidos como fatores
importantes que contribuem para a segurança do doente e com influência nos resultados
dos cuidados de saúde (Greif at al., 2021). Em particular, a liderança é um
determinante-chave do desempenho técnico e da gestão de situações de emergência e,
portanto, o treino de liderança, com recurso a simulação, demonstrou melhorar o
desempenho da equipa na reanimação contribuindo para a diminuição de erros médicos
e maleficio ao doente (Armstrong et al., 2020).
Krage et al. (2017) concluíram que o desempenho não técnico do líder da equipa está
relacionado ao desempenho técnico de toda a equipa, sugerindo que o treino do líder e o
aprimoramento da gestão de tarefas, trabalho de equipa e liderança, consciência da
situação e tomada de decisão podem melhorar substancialmente o desempenho técnico
durante a reanimação. Assim, a liderança eficaz está associada a melhores resultados do
trabalho de equipa em situações de emergência e a melhor envolvimento e
comprometimento dos elementos da equipa, provando ser a chave para a melhoria em
emergências clínicas, tanto simuladas como reais (Martins, Sousa, et al., 2017;
Woodruff et al., 2019).
O treino desta competência pode ser desenvolvido e praticado através do uso da
simulação, nomeadamente, da SAF, permitindo aos formandos ver como o treino pode
ser aplicado nos seus ambientes clínicos. No entanto, é necessário que a pessoa que se
apresenta como líder da equipa compreenda plenamente os riscos e responsabilidades da
função de liderança (Clapper, 2012). Inclusivamente, as diretrizes da American Heart
Association para a reanimação cardiorrespiratória recomendam especificamente a
inclusão da liderança no treino da equipa de emergência para melhorar os resultados
(Chamberland et al., 2018).
A escolha de um líder é um passo importante neste processo e deve basear-se na
experiência profissional e na prática reflexiva, tendo em conta que a falta de experiência
é uma clara barreira à liderança eficaz. Nesse sentido, o líder desempenha um papel
importante no estabelecimento de uma comunicação eficaz e organizada dentro da
equipa e tanto enfermeiros como médicos podem assumir um papel de liderança
(Martins, Sousa, et al., 2017). O líder deve ser claramente identificado antes da
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prestação de cuidados ao doente e, idealmente, este não deve estar envolvido em outras
atividades além de liderar. É comumente aceito de que o líder deve manter uma
abordagem hands off mas este princípio é desafiado em situações em qual o líder é
considerado o mais competente na resolução de problemas técnicos (Flowerder et al.,
2012; Martins, Sousa, et al., 2017).
Martins, Sousa, et al. (2017) afirmam ainda que o líder deve ter fortes competências
relacionais e de comunicação, sólidos conhecimentos científicos, técnicos e éticos,
experiência na prática clínica e formação em liderança. Este deve ter, também, um
conhecimento profundo dos elementos da equipa, bem como suas competências e
limitações, pois os líderes só podem colocar a pessoa certa no lugar certo e delegar
tarefas adequadamente se tiverem conhecimento potencial de cada membro, e ainda
para poder ajustar o seu estilo de liderança (Armstrong et al., 2021). Assim, a estratégia
de liderança deve ser ajustada de acordo com a equipa, mas também com a situação.
Quando uma situação requer uma intervenção rápida, ou quando os membros da equipa
são menos experientes, o líder deve ser mais assertivo. No entanto, quando os membros
da equipa demonstram experiência e autonomia adequadas, o líder pode adotar um
modelo de liderança partilhado e participativo. Este é especialmente útil ao lidar com
dilemas éticos, como a decisão de suspender a reanimação uma vez que o consenso da
equipa é, particularmente essencial, nesta situação. Em qualquer caso, a liderança deve
ser exercida por meio do conhecimento, segurança e experiência. (Martins, Sousa, et al.,
2017).
Ao líder compete, ainda, assegurar condições de segurança, tanto em relação ao doente,
como em relação à equipa, especialmente quando é realizada a desfibrilhação), e
procurar causas reversíveis à situação do doente e adequar a estratégia de atuação
(INEM, 2011). Neste contexto, uma responsabilidade essencial do líder é, também,
prestar atenção ao ambiente e limitar o número de pessoas presentes na sala de forma a
reduzir o risco de distração e falhas de comunicação (Martins, Sousa, et al., 2017).
De acordo AHRQ (2013), Martins, Sousa, et al. (2017) e Masters et al. (2018) após a
clara identificação do líder este tem inúmeras funções a desenvolver, adequadas a cada
um dos team events que devem acontecer numa situação de emergência (o brief, o
huddle e o debrief) e as quais passamos a apresentar:

43

O brief consiste numa sessão curta inicial para definir e partilhar o plano, discutir a
formação da equipa, atribuir funções e responsabilidades, estabelecer expectativas,
antecipar resultados e contingências prováveis. É neste momento que o líder:
- identifica os membros da equipa;
- identifica objetivos claros e garante que todos membros compreendem e concordam;
- define e comunica o plano de cuidados;
- atribui tarefas e responsabilidades equitativamente, tendo em consideração suas
características individuais.
O huddle consiste na monitorização e modificação do plano, podendo realizar uma
reunião ad hoc para restabelecer a consciencialização da situação, reforçar os planos já
em vigor e avaliar a necessidade de ajustar o plano. Nesta fase o líder:
- monitoriza o plano de cuidados;
- identifica e verbaliza os próximos passos;
- verbaliza o tempo esperado para intervenções específicas;
- modifica o plano e comunica alterações;
- revê o desempenho da equipa e fornece feedback;
- gere e (re)distribui tarefas e responsabilidades;
- encoraja os membros da equipa a ajudarem-se;
- facilita a resolução de conflitos.
O debrief consiste na revisão e análise do desempenho da equipa e é, portanto, uma
sessão informal de troca de informações destinada a melhorar o desempenho e a eficácia
da equipa através de lições aprendidas e reforço de comportamentos positivos. Assim,
neste momento é imprescindível que o líder analise:
- se a comunicação foi clara e eficaz;
- se os papéis e responsabilidades foram compreendidos;
- se a consciência da situação foi mantida;
- se a distribuição de responsabilidades foi equitativa;
- se foi solicitada ou oferecida assistência;
- se foram cometidos ou evitados erros;
- e questione o que correu bem e o que deve melhorar.
Em contexto de simulação, no final de cada cenário, o debriefing é uma etapa
fundamental caraterizada como sendo o momento em que o estudante expõe como se
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sentiu ao longo do cenário, fazendo uma autoanálise do que correu bem e do que
poderia ser melhorado (Coutinho et al., 2016). Após o estudante espelhar a sua
perspetiva, o instrutor transmite a análise que fez, dando-lhe assim feedback (Mota et
al., 2021). Também, em contexto real, imediatamente após a intervenção da equipa (ou
o mais rápido possível), o líder deve reunir com todos os membros da equipa para um
momento de reflexão estruturada, o debriefing. O objetivo principal é a melhoria
contínua da equipa, por isso este momento deve começar com a partilha e a análise de
sentimentos individuais, seguido da discussão de aspetos positivos e de aspetos a serem
melhorados em intervenções futuras. Durante o debriefing, o líder deve interligar teoria
e prática e, se necessário, identificar temas para estudo e treino individual e coletivo
(Martins, Sousa, et al., 2017).
Em suma, os líderes devem liderar pelo exemplo, demonstrando conhecimento,
competências técnicas e competências não técnicas, comunicando de forma eficaz e
orientando a equipa, e tomando decisões rápidas, mas fundamentadas, mantendo a
motivação, confiança e o equilíbrio dentro da equipa.
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2. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO
Atualmente é indiscutível o papel da investigação no avanço da ciência. A investigação
em Enfermagem baseia-se numa abordagem sistemática realizada para apresentar dados
sobre problemas importantes para os enfermeiros possibilitando a incrementação das
suas práticas profissionais através da adoção de práticas baseadas na evidência científica
(Polit & Beck, 2019). “É através da investigação que se reflete e problematizam os
problemas nascidos na prática, que se suscita o debate e se edificam ideias inovadoras”
(Coutinho, 2020, p.7).
Este capítulo procura apresentar o processo metodológico desenvolvido para dar
resposta ao problema de investigação detetado. Neste sentido, tem como objetivo
descrever os métodos utilizados para dar resposta à problemática em estudo, incluindo
as questões de investigação, objetivos da investigação, o tipo de estudo, a população e
amostra, as variáveis, as hipóteses de investigação, os instrumentos de colheita de
dados, a consistência interna das escalas, o processo de colheita de dados e os
procedimentos formais e éticos.

2.1. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO
A pesquisa quantitativa inicia-se pela delimitação de um problema de pesquisa e pela
formulação de questões de pesquisa que identificam os conceitos de interesse e as
variáveis do estudo (Polit & Beck, 2019).
Deste modo, qualquer investigação tem como ponto de partida uma situação que é
considerada um problema, necessitando de ser estudado para ser melhor compreendido.
Este problema deverá ser relevante para o estado atual do conhecimento relativo à
problemática em estudo, deverá ser claro evitando o uso de termos vagos ou confusos,
definindo-se uma pergunta inequívoca e de fácil interpretação com recuso a linguagem
explícita que indique a opção metodológica escolhida bem como fazer referência à
população e amostra em estudo (Coutinho, 2020). É a questão de investigação que
determina o tipo de estudo que é apropriado para o objetivo definido.
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O exercício profissional da investigadora num SU e a sua participação em cuidados à
pessoa em situação crítica fizeram emergir o questionamento e reflexão acerca desta
problemática e o interesse em que fosse objeto de investigação. Deste modo, e de
acordo com a problemática definida, as questões de investigação traduzem-se nos
seguintes enunciados:
- A prática clínica simulada de competências não técnicas (comunicação e
liderança) com recurso a simulação de alta fidelidade tem influência no
conhecimento, na performance e na autoconfiança dos enfermeiros do Serviço de
Urgência em situação de emergência?
- Qual o grau de satisfação dos enfermeiros do Serviço de Urgência com as práticas
clínicas simuladas de competências não técnicas (comunicação e liderança) com
recurso a simulação de alta fidelidade?
- Existe relação entre a satisfação dos enfermeiros do Serviço de Urgência com as
práticas clínicas simuladas, com recurso à simulação de alta fidelidade, e o
conhecimento e autoconfiança para atuar em situação de emergência?
- Existe relação entre a autoconfiança dos enfermeiros do Serviço de Urgência para
atuar em situação de emergência com recurso às competências não técnicas
(comunicação e liderança) e o conhecimento antes e após a participação em práticas
clínicas simuladas, com recurso a simulação de alta fidelidade?
- Existe relação entre o conhecimento, a autoconfiança e a satisfação dos enfermeiros
do Serviço de Urgência, para atuar em situação de emergência, com recurso às
competências não técnicas (comunicação e liderança) e as caraterísticas
sociodemográficas e profissionais?

2.2. OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO
Depois de constituída a questão de investigação, devem ser formulados os objetivos,
que representam aquilo que o investigador se propõe fazer para realizar o estudo e
responder à questão de Investigação. Os objetivos da pesquisa podem ser expressos sob
a forma de uma declaração de propósito que identifica as variáveis-chave e as suas
possíveis inter-relações, assim como a população em estudo (Polit & Beck, 2019).
Partindo destes pressupostos, delinearam-se os seguintes objetivos:
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- Analisar se o treino de competências não técnicas (comunicação e liderança) em
contexto de práticas clínicas simuladas, com recurso a simulação de alta
fidelidade, tem influência no conhecimento, na performance e na autoconfiança
dos Enfermeiros do Serviço de Urgência, para atuar em situações de emergência;
- Analisar qual o grau de satisfação dos enfermeiros do Serviço de Urgência com
as práticas clínicas simuladas de competências não técnicas (comunicação e
liderança), com recurso a simulação de alta fidelidade;
- Analisar se a satisfação dos enfermeiros do Serviço de Urgência com as práticas
clínicas simuladas, com recurso à simulação de alta fidelidade, está relacionada
com o conhecimento e com a autoconfiança para atuar em situação de
emergência, com recurso às competências não técnicas (comunicação e
liderança);
- Analisar se autoconfiança dos enfermeiros do Serviço de Urgência para atuar em
situação de emergência com recurso às competências não técnicas (comunicação
e liderança) está relacionada com o conhecimento antes e após a participação em
práticas clínicas simuladas com recurso a simulação de alta fidelidade;
- Analisar se o conhecimento, a autoconfiança e a satisfação dos enfermeiros do
Serviço de Urgência, para atuar em situação de emergência, com recurso às
competências não técnicas (comunicação e liderança), estão relacionados com as
caraterísticas sociodemográficas e profissionais.

2.3. TIPO DE ESTUDO
Este estudo insere-se numa metodologia de investigação quantitativa, de carácter préexperimental, com desenho antes-após com um grupo único.
A metodologia quantitativa inicia-se pela delimitação de um problema de pesquisa e
pela formulação de questões de pesquisa que identificam os conceitos de interesse e as
variáveis do estudo (Polit & Beck, 2019).
Neste caso específico, a intervenção consistiu na realização de uma formação relativa à
atuação em contextos de emergência, que tem como suporte educacional a SAF,
aplicada a um grupo de enfermeiros do SU, com avaliação das variáveis antes e após a
intervenção. opção da investigadora, direcionar o estudo para o treino de competências
não técnicas (liderança e comunicação) em contexto de práticas clínicas simuladas com
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recurso à SAF, no sentido de perceber se há influência no conhecimento, performance e
autoconfiança dos enfermeiros do SU e qual o seu grau de satisfação, neste contexto.

2.4. POPULAÇÃO E AMOSTRA
Após a escolha da problemática a abordar e definido o tipo de estudo é necessário
definir a população alvo, ou seja, a população junto da qual será recolhida a informação.
A população é o conjunto de pessoas a quem se pretende generalizar os resultados e que
partilham uma caraterística comum. A amostra é o conjunto de sujeitos de quem se
recolherá os dados e deve ter as mesmas caraterísticas da população de onde foi extraída
(Coutinho, 2020) e esta é selecionada a partir de parte da população acessível ou
disponível. De acordo com os pressupostos anteriores e de modo a dar resposta ao
desenho do estudo, o tipo de amostragem é não probabilística por conveniência, isto é, o
investigador escolhe os participantes com base no seu conhecimento prévio sobre a
população e seleciona as pessoas mais convenientemente disponíveis como
participantes (Polit & Beck, 2019).
A amostra não probabilística por conveniência, é constituída por enfermeiros do SU de
um Centro Hospitalar da Região Centro de Portugal, que demonstram interesse em
participar no estudo, após conhecimento do mesmo e consentimento informado.
Consideram-se como critérios de exclusão: enfermeiros com menos de 2 anos de
experiência profissional; e enfermeiros que expressem vontade em não participar no
estudo.

2.5. OPERACIONALIZÇÃO DE VARIÁVEIS
As variáveis são os componentes centrais dos estudos quantitativos, podendo ser
quaisquer qualidades, pessoas, grupos ou situações que variam ou adquirem valores
diferentes (Polit & Beck, 2019). As variáveis deste estudo foram escolhidas e definidas
em função da questão de investigação, dos objetivos formulados e do enquadramento
teórico acerca da temática em estudo.
Coutinho (2020) define variável independente como a variável que o investigador
manipula, ou seja, é aquela em que os grupos em estudo diferem e cujo efeito o
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investigador vai determinar. Assim, define-se como variável independente para o
estudo: práticas clínicas simuladas com recurso a SAF, ou seja, o conjunto de atividades
formativas que integram um plano de formação elaborado para o estudo e nas quais
todos os elementos da amostra tiveram a oportunidade de participar.
A variável dependente é, para Coutinho (2020) a variável que o investigador vai medir
de forma a avaliar diferenças nos sujeitos derivadas da exposição (ou não) à variável
independente. As variáveis dependentes para o presente estudo são: conhecimento,
performance (comunicação e liderança), autoconfiança e satisfação.
Enunciamos, também, as variáveis atributo em estudo: idade, sexo, estado civil,
habilitações académicas, categoria profissional, formação profissional, tempo de
exercício profissional, tempo de exercício profissional no SU, realização de formação
com recurso a práticas clínicas simuladas, realização de formação com recurso a SAF,
formação recente na área de urgência/emergência e formação de competências não
técnicas.

2.6. HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO
As hipóteses encerram as expetativas dos pesquisadores a respeito das relações entre as
variáveis em estudo, sendo predições de resposta para o problema de investigação (Polit
& Beck, 2019).
Deste modo, foram definidas como hipóteses deste estudo:
Hipótese 1 - O conhecimento dos enfermeiros do Serviço de Urgência para atuar em
situação de emergência, com recurso às competências não técnicas (comunicação e
liderança), aumenta após a participação em práticas clínicas simuladas com recurso a
simulação de alta fidelidade;
Hipótese 2 - A performance dos enfermeiros do serviço de urgência para atuar em
situação de emergência com recurso às competências não técnicas (comunicação e
liderança), melhora após a participação em práticas clínicas simuladas com recurso a
simulação de alta fidelidade;
Hipótese 3 - A autoconfiança dos enfermeiros do serviço de urgência para atuar em
situação de emergência com recurso às competências não técnicas (comunicação e
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liderança), aumenta após a participação em práticas clínicas simuladas com recurso a
simulação de alta fidelidade;
Hipótese 4 - Os enfermeiros do serviço de urgência apresentam elevado grau de
satisfação com as práticas clínicas simuladas de competências não técnicas
(comunicação e liderança), com recurso a simulação de alta fidelidade, para atuar em
situação de emergência;
Hipótese 5 – “A satisfação dos enfermeiros do serviço de urgência com as práticas
clínicas simuladas, com recurso à simulação de alta fidelidade, está relacionada com o
conhecimento e com a autoconfiança para atuar em situação de emergência, com
recurso às competências não técnicas (comunicação e liderança)”;
Hipótese 6 - “A autoconfiança dos enfermeiros do serviço de urgência para atuar em
situação de emergência com recurso às competências não técnicas (comunicação e
liderança) está relacionada com o conhecimento antes e após a participação em práticas
clínicas simuladas com recurso a simulação de alta fidelidade”;
Hipótese 7 - O conhecimento, a autoconfiança e a satisfação dos enfermeiros do serviço
de urgência, para atuar em situação de emergência, com recurso às competências não
técnicas (comunicação e liderança), estão relacionados com as caraterísticas
sociodemográficas e profissionais.

2.7. INSTRUMENTOS DE COLHEITA DE DADOS
O processo de recolha de dados numa investigação deve ser válido e fiável de forma a
que as evidências recolhidas pelo investigador não sejam contraditórias e inconsistentes
(Coutinho, 2020). Cabe ao investigador determinar o tipo de instrumento que melhor
convém ao objetivo de estudo, portanto, nesta etapa é importante definir a maneira
como se vão colher os dados, assim como as diligências a fazer com vista à obtenção
das autorizações necessárias para o fazer.
Para a colheita de dados foram utilizados os seguintes instrumentos:
- Questionário de caracterização sociodemográfica e profissional (Apêndice 1)
elaborado para o efeito, e constituído por 11 questões de resposta fechada que dizem
respeito a informação sobre os participantes, nomeadamente: idade, sexo, estado
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civil, habilitações académicas, categoria profissional, formação profissional, tempo
de exercício profissional, tempo de exercício profissional no SU,, realização de
formação com recurso a práticas clínicas simuladas, realização de formação com
recurso a SAF, formação recente na área de urgência/emergência e formação de
competências não técnicas. O questionário foi aplicado individualmente.
- Teste de avaliação de conhecimentos: elaborado pela investigadora com base no
programa de formação elaborado - “Competências não técnicas em Situações de
Emergência – Comunicação e Liderança” (Apêndice 2): constituído por 9 questões
de resposta fechada (repostas 1 e 2 avaliam conhecimento sobre práticas clínicas
simuladas e competências não técnicas; repostas 3 e 4 avaliam conhecimento
sobre comunicação; respostas 5 a 9 avaliam conhecimento sobre liderança). Foi
realizado em pré-teste com enfermeiros de forma a ser validado o conteúdo e a
semântica. O mesmo teste foi aplicado (individualmente) o mesmo teste de avaliação
de conhecimentos na avaliação inicial e final.
- Escala de Autoconfiança para intervenção em emergências de Hicks et al. (2009),
traduzida e validada para português por Martins, Baptista et al. (2014) (Anexo 1)
uma escala do tipo Likert com 12 itens, que pretende quantificar o nível de
autoconfiança dos inquiridos face a um conjunto de situações de emergência. A
escala foi aplicada individualmente.
Esta escala foi desenvolvida por Frank Hicks, em 2006, e a sua versão publicada
surge no trabalho de Hicks et al., em 2009. O desenvolvimento desta escala teve
como objetivo central avaliar a variável autoconfiança, subdividida em quatro
dimensões. A escala consiste numa lista de doze itens com respostas tipo Likert com
cinco possibilidades: “nada confiante”, “pouco confiante”, “confiante”, “muito
confiante” e “extremamente confiante”. Os diferentes itens identificam a capacidade
do formando para: (1) reconhecer sinais e sintomas de alterações nas referidas áreas,
(2) avaliar com precisão o doente, (3) intervir apropriadamente e (4) avaliar a
eficácia das intervenções implementadas, nas áreas respiratória, cardíaca e
neurológica. Dimensões: Reconhecer Sinais e Sintomas (itens 1 a 3); Avaliar o
doente (itens 4 a 6); Intervenção (itens 7 a 9); Avaliação das Intervenções (itens 10 a
12). Áreas: cardíaca (itens 1,4,7,10) respiratória (itens 2,5,8,11) e neurológica
(3,6,9,12). Foi obtida autorização do seu uso no presente estudo pelos autores da
tradução (Apêndice 3).
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- Grelhas de observação/avaliação da performance clínica: O comportamento
clínico dos elementos da amostra que é diretamente observável nas situações de
emergência em contexto simulado. No presente estudo esta variável irá ser avaliada
através de duas grelhas de observação/avaliação, uma para comunicação e outra para
liderança, (Apêndice 4), criadas e validadas para o efeito, e de acordo com os
cenários construídos pelos investigadores no âmbito das competências não técnicas
(comunicação e liderança) em situações de emergência.
Estas grelhas foram validadas através da aplicação da técnica de Delphi a um painel
de cinco peritos, enfermeiros e médicos, na área da simulação em emergência e de
pessoa em situação crítica. Foi realizado um questionário que se iniciou com uma
breve introdução sobre o trabalho de investigação que se pretendia desenvolver, a sua
organização e a forma de preenchimento, e que posteriormente se dividia em três
partes: a primeira parte do questionário correspondia aos dados sóciodemográficos
dos peritos; na segunda parte as grelhas de observação/avaliação (e todas as suas
intervenção) foram sujeitas a uma avaliação de concordância pelos peritos, de acordo
com a sua pertinência e compreensibilidade através, através de uma escala tipo Likert
de cinco pontos (1- discordo totalmente; 2 - discordo; 3 - não concordo nem
discordo; 4 - concordo, 5 - concordo totalmente);e a terceira parte consistia num
campo aberto para os peritos fundamentarem as suas respostas, exprimirem opiniões
e realizarem sugestões.
A grelha “Observação de Performance: Comunicação em Situações de Emergência”
é constituída por 11 itens em que se pode assinalar “cumpre”, não cumpre” ou “não
se aplica”. A grelha “Observação de Performance: Liderança em Situações de
Emergência” é constituída por 11 itens (o item 1 refere-se à identificação do(s)
líder(es); os itens 2 a 5 ao brief; os itens 6 a 13 ao huddle; e os itens 14 a 20 ao
debrief), em que se pode assinalar “cumpre”, não cumpre” ou “não se aplica”.
- Escala de Satisfação com as experiências clínicas simuladas (ESECS) de
Baptista, Martins et al. (2014) (Anexo 2): é uma escala de autoadministração, que
permite avaliar o grau de satisfação dos participantes com as ECS, numa escala tipo
Likert, atribuindo uma classificação de 1 (menor grau de satisfação) e 10 (maior grau
de satisfação) de acordo com a sua satisfação em 17 itens diferentes divididos por
três dimensões: prática (9 itens, 1 a 9), realismo (5 itens, 10 a 14) e cognitiva (3 itens,
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15 a 17). Esta escala foi aplicada individualmente. Foi obtida autorização dos autores
para a sua aplicação no presente estudo (Apêndice 3).

2.8. CONSISTÊNCIA INTERNA DAS ESCALAS
Através do estudo da consistência interna dos itens que constituem uma escala, ou as
suas dimensões/áreas, procura-se avaliar o grau de homogeneidade desses mesmos itens
e, deste modo, avaliar uma das propriedades psicométricas destes instrumentos de
colheita de dados.
Para o estudo da consistência interna das escalas e respetivas dimensões/áreas aplicadas
no presente estudo utilizámos o coeficiente alpha de Cronbach (α). Este coeficiente
pode apresentar valores compreendidos entre 0 e 1. Marôco & Garcia-Marques (2006)
afirmam que são aceitáveis resultados iguais ou superiores a 0.70. Os autores ainda
referem ser admissíveis valores iguais ou superiores a 0.60, particularmente, quando o
número de itens que constituem a escala ou dimensão/área é reduzido.
Os resultados que constituem a tabela 1 permitem constatar que em todas as escalas e
dimensões/áreas utilizados no estudo foram obtidos valores de α muito próximos e, em
larga maioria, superiores a 0.70. Este facto permite-nos considerar que as escalas
revelaram boa ou, mesmo, muito boa consistência interna.

Tabela 1. Consistência interna das escalas aplicadas
Escala

N.º de
itens

α

α

(Antes)

(Após)

Conhecimento global

36

0.82

0.85

Autoconfiança Global

12

0.96

0.98

Satisfação Global

17

---

0.97

2.9. PROCESSO DE COLHEITA DE DADOS
A colheita de dados deste estudo ocorreu de acordo com o plano do programa de
formação, intitulado “Competências não técnicas em Situações de Emergência Comunicação e Liderança” (Apêndice 5) previamente estabelecido e onde consta um
breve enquadramento do tema, o objetivo geral, os objetivos específicos, os
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destinatários, a duração, o local, os formadores/coordenação e as atividades a
desenvolver ao longo do dia. Para a elaboração e realização deste programa de formação
foram seguidas as recomendações da INACSL (2021).
O processo de colheita de dados diz respeito a um dia de formação, com a duração de 8
horas, que se dividiu em dois momentos diferentes: “antes” e “após” o programa de
práticas clínicas simuladas com recuso à SAF. Foram utilizados os instrumentos de
colheita de dados supracitados, tendo decorrido no Laboratório de Simulação Professor
Doutor Carlos Magro da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC). A
metodologia utilizada na formação foi expositiva e interativa, com simulação prática
seguida de períodos de debriefing.
Os cenários foram elaborados para o efeito e tendo em conta o propósito da formação.
Mota et al. (2021) afirmam que elaboração de um cenário de simulação requer uma
planificação estratégica que permita guiar a prática simulada. Kaneko & Lopes (2019)
afirmam que a estrutura e o formato dos cenários são construídos mediante o propósito
da simulação e de todos os procedimentos que a envolvam, sendo do conhecimento de
todos os participantes. Neste sentido, foi criado um cenário de avaliação (igual para a
avaliação inicial e final) e quatro cenários diferentes para treino. Todos os cenários
tinham nível de dificuldade semelhante e simulavam situações de aplicação do
algoritmo de SAV que englobavam as seguintes temáticas: edema agudo do pulmão, dor
torácica e enfarte agudo do miocárdio, choque anafilático, intoxicação por
benzodiazepinas, hipoglicémia.
No cenário de avaliação, semelhante na avaliação inicial e final, foi aplicada a técnica
de “olhos vendados”. A venda do team leader da reanimação em cenários de treino,
também conhecido como “the blindfolded code training exercise”, permite o
desenvolvimento de melhorias na comunicação (Hughes et al., 2019) e permite ao líder
usar a competência de pensamento crítico ao mesmo tempo que integra o treino de
liderança e comunicação, num evento único (Ahmed et al., 2017).
De seguida, para melhor compreensão do desenho do estudo são apresentadas, em plano
esquemático, as fases do estudo na tabela 2.
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Tabela 2. Programa de Formação: fases de colheita de dados

Avaliação Inicial

Período "antes”

Avaliação Final

Formação +
Práticas Clínicas
Simuladas
Período “ após”

FASE III

FASE II

FASE I

Prebriefing

- Questionário de caracterização sociodemográfica e profissional
- Teste de avaliação de conhecimentos
- Escala de Autoconfiança para intervenção em emergências
- Cenário de avaliação inicial: grelhas de observação de performance + debriefing
- Palestra “Competências não técnicas em situações de emergência - Comunicação e
Liderança”
- Cenários de treino práticas clínicas simuladas com recurso a SAF + debriefing
(PCR após EAP, dor torácica e EAM, Choque Anafilático, Intoxicação por
Benzodiazepinas, Hipoglicémia)
- Teste de avaliação de conhecimentos
- Cenário de avaliação final: grelhas de observação de performance + debriefing
- Escala de Autoconfiança para intervenção em emergências
- Escala de Satisfação com as Experiências Clínicas Simuladas (ESECS)
Debriefing
Local: Laboratório de Simulação Professor Doutor Carlos Magro, ESEnfC

De forma a elaborar um plano de formação e a executá-lo ao encontro do que se
pretendia investigar foi solicitada a colaboração e apoio do Grupo de Projeto de
Formação, Assessoria e Investigação em Reanimação (GPFAIR), da ESEnfC para a
aplicação do programa de formação. Em cada cenário de simulação estavam presentes
dois professores do GPFAIR de forma a garantir a correta gestão do cenário e o
adequado preenchimento das grelhas de observação.
O simulador de alta fidelidade utilizado foi o Human Patient Simulator (HPS) da CAE
Healthcare® que é um manequim interativo, que simula uma pessoa real, sendo
controlado por um sistema computorizado que simula as funções fisiológicas do ser
humano (respiração, tensão arterial, pulso palpável, sons respiratórios e cardíacos, sinais
de cianose periférica, sudorese, secreções respiratórias, entre outras funções) e com a
capacidade de interagir verbalmente e responder fisiologicamente às várias intervenções
que lhe sejam implementadas, proporcionando uma experiência o mais próxima
possível da realidade.
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Prebriefing
O prebriefing é um processo que envolve preparação e briefing. Este garante que os
formandos estejam preparados para o conteúdo educacional e estejam cientes das regras
básicas para a experiência baseada em simulação (INACSL, 2021). Por conseguinte, é
fulcral que os participantes sejam informados acerca da simulação que se irá realizar,
bem como, dos objetivos que se espera que o estudante consiga alcançar e os recursos
que este terá disponíveis (Mota et al., 2021). Assim, as funções do prebriefing são
estabelecer confiança, para que os participantes se sintam seguros e possam traçar
expectativas e fornecer orientação para o ambiente e equipamentos, papéis a serem
assumidos durante o cenário e método de avaliação.
Os participantes foram reunidos, em sala de aula, e foi realizada uma apresentação dos
investigadores, dos elementos do GPFAIR e dos formandos. De seguida, foi analisado o
plano do programa de formação (Apêndice 5), e explicados os objetivos da formação e
atividades a desenvolver ao longo do dia. Por último, foi apresentado o Laboratório de
Simulação, os materiais e os recursos disponíveis para resolução de cenários. Todos os
elementos assinaram o consentimento informado.

Fase I – Período “antes”: Avaliação Inicial
A primeira fase, a colheita de dados ocorreu no início do dia de formação, com o
preenchimento individual dos questionários de caracterização sociodemográfica e
profissional, aplicação do teste de avaliação de conhecimentos (inicial) e preenchimento
da Escala de Autoconfiança para intervenção em emergências.
Posteriormente, os 20 participantes foram divididos, aleatoriamente, em 4 grupos de 5
elementos (mantiveram os mesmos grupos nos cenários de avaliação inicial, treino e
avaliação final).

E, enquanto grupo, foi realizada a observação/avaliação da

performance na comunicação e na liderança, no cenário de avaliação inicial, através do
preenchimento das grelhas criadas para o efeito. No final do cenário foi realizado o
debriefing.
Nesta fase, o objetivo foi: caracterizar a amostra em estudo; avaliar o conhecimento
individual dos enfermeiros na área das práticas clínicas simuladas e SAF, competências
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não técnicas, estratégias e ferramentas de comunicação e liderança; avaliar a
autoconfiança dos enfermeiros para atuar em situações de emergência; avaliar a
performance, em grupo, relativamente às competências não técnicas comunicação e
liderança e ao recursos e aplicação de estratégias e ferramentas destas competências,
para atuar em situações de emergência.
Pretendeu-se, deste modo, obter valores iniciais de referência que pudessem ser
comparados com aqueles que iriam ser obtidos no final da formação (fase III), após a
formação, desta temática, dos profissionais em sala de aula e treino de vários cenários
de dificuldade semelhante, com utilização dos mesmos instrumentos de colheita de
dados.

Fase II: Formação teórica + Práticas Clínicas Simuladas (cenários SAF)
A segunda fase, foi constituída por uma componente formativa, em ambiente de sala de
aula e posteriormente por uma componente prática, de cenários de treino, em
laboratório.
A componente formativa foi composta pela realização da Palestra “Competências não
técnicas em Situações de Emergência - Comunicação e Liderança” (Apêndice 6), com
duração de, aproximadamente, uma hora, e que pretendeu instruir os formandos sobre as
práticas clínicas simuladas, tipos de simulação, e em particular , conceito de SAF e de
competências não técnicas, estratégias e ferramentas de comunicação e de liderança em
situações de emergência, impacto da temática na diminuição de erros e eventos
adversos, na segurança do doente e qualidade dos cuidados. O objetivo foi desenvolver
conhecimento e competência nestas áreas, dado que estes são os elementos a serem
avaliados pela grelha de observação/avaliação da performance.
A componente prática, baseou-se no treino destas competências em quatro cenários de
situação de emergência, que todos os grupos tiveram oportunidade de realizar (e assistir
aos outros grupos). No final de cada cenário foi realizado com cada grupo o respetivo
debriefing.
Após a realização destas duas componentes de formação, foi realizado o debriefing
conjunto, com todos os grupos, para analisar a importância da palestra e a influência
desta na realização dos cenários de treino.
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Fase III - Período “após”: Avaliação Final
Nesta última fase de colheita de dados, que ocorreu no final do dia de formação, foi
novamente aplicado, de forma individual, o teste de avaliação final de conhecimentos.
Posteriormente todos os grupos realizaram o cenário de avaliação final (igual e nas
mesmas condições que o cenário de avaliação inicial) e foram aplicadas as mesmas
grelhas de observação/avaliação de performance (comunicação e liderança). No final do
cenário foi realizado debriefing. Por fim, todos os elementos preencheram, novamente,
a Escala de Autoconfiança para intervenção em emergências e, pela primeira vez, a
Escala de Satisfação com as Experiências Clínicas Simuladas (ESECS).
Pretendeu-se, deste modo, obter valores finais que pudessem ser comparados com os
valores iniciais de referência, de forma a responder às nossas questões de investigação.

Debriefing
O processo de debriefing visa identificar e resolver lacunas de conhecimento,
habilidades, atitudes e comunicação relacionadas com o indivíduo, equipa e/ou sistema
e o seu objetivo é auxiliar no desenvolvimento de insights, melhorar a performance
futura e promover a transferência e integração das aprendizagens na prática (INACSL,
2021).
Ao longo do programa de formação foi realizado, com cada grupo, o debriefing, após
todos os cenários de treino e de avaliação (inicial e final), de forma a rever o
desempenho da equipa. nesse sentido foi analisado se: a comunicação foi eficaz; os
papéis e responsabilidades foram compreendidos; a distribuição de responsabilidades
foi equitativa; a consciência da situação foi mantida; foram cometidos ou evitados erros;
o que correu bem e o que deve melhorar. No final do programa de formação, foi
realizado, em sala de aula, debriefing com todos os elementos da amostra sobre este dia
de formação, nomeadamente sobre conhecimentos adquiridos, aprendizagens realizadas,
competências desenvolvidas, aplicação na prática clínica, o que correu bem e sugestões
de melhoria.
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2.10. PROCEDIMENTOS FORMAIS E ÉTICOS
Afirmam Polit & Beck (2019) que em qualquer investigação devem ser salvaguardadas
as questões éticas, nomeadamente a beneficência, pela minimização dos danos e
maximização dos benefícios; e o respeito pela dignidade humana, através do direito de
autodeterminação, de pleno conhecimento e de privacidade. Por conseguinte, durante o
processo de investigação as questões éticas e legais assumem especial atenção, pelo que
serão respeitadas em todas as etapas do desenvolvimento, explicitando-se aqui os
procedimentos adotados.
No início do programa de formação, e considerando os princípios éticos, foi atribuído
um código a cada participante, não sendo possível associar qualquer resposta aos 20
participantes, para preenchimento dos instrumentos de colheita de dados. A entrega e
recolha destes foi realizada de forma completamente aleatória.
Foram obtidos os seguintes pedidos de autorização:
- parecer nº P812_10_2021 da Comissão de Ética da Unidade Investigação em
Ciências Da Saúde: Enfermagem (UICISA: E) (Apêndice 7);
- autorização para utilização da Escala de Autoconfiança de Hicks et al. (2009)
traduzida e validada para português por Martins, Baptista et al. (2014) (Apêndice 3);
- autorização para utilização da Escala de Satisfação com as Experiências Clínicas
Simuladas de Baptista, Martins et al. (2014) (Apêndice 3);
- consentimento informado, livre e esclarecido dos participantes, com garantia de
confidencialidade, anonimato e privacidade (Apêndice 8), podendo estes desistir em
qualquer momento da investigação, sem qualquer prejuízo;
- autorização da direção da ESEnfC, na pessoa da sua Presidente Professora Doutora
Aida Cruz Mendes, para utilização do Laboratório de Simulação Professor Doutor
Carlos Magro e do equipamento de SAF com vista à realização de práticas clínicas
simuladas (Apêndice 9).
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Neste capítulo procedemos à apresentação e respetiva análise dos dados, através dos
resultados obtidos ao longo de todo o processo de investigação. Os resultados são
apresentados sob a forma de tabela, antecedida de uma breve análise.
O objetivo da análise será o de organizar e descrever os dados de forma clara, identificar
o que é típico ou atípico, identificar diferenças, relações e/ou padrões e encontrar
respostas para o problema, através do teste de hipóteses (Coutinho, 2020).
Os dados foram tratados informaticamente recorrendo ao software de tratamento
estatístico Statistical Package for the Social Science (IBM SPSS), na versão 27. Para
sistematizar a informação obtida foram aplicadas técnicas da estatística descritiva e para
testar as hipóteses formuladas recorremos a técnicas da estatística inferencial.
As técnicas estatísticas aplicadas foram:
- Frequências: absolutas e relativas (percentagens);
- Medidas de tendência central: média aritmética e mediana;
- Medidas de dispersão ou variabilidade: desvio padrão, valor mínimo e valor máximo;
- Coeficientes: alpha de Cronbach e correlação de Spearman;
- Testes estatísticos: teste McNemar, teste Wilcoxon, teste de significância do
coeficiente de correlação de Spearman, teste Mann-Whitney e teste Shapiro-Wilk
(teste de normalidade).
Para a escolha das técnicas estatísticas, descritivas e inferenciais, nomeadamente dos
testes, foram tidas em consideração a natureza e as características das variáveis
envolvidas, assim como as indicações apresentadas por Pestana e Gageiro (2014) e por
Marôco (2021).
Um dos aspetos mais relevantes na escolha das técnicas inferenciais consiste na
normalidade da distribuição de frequências das variáveis quantitativas. Como se
constata pela análise da tabela 3, esta caraterística não se verifica (p < 0.050) na maioria
das situações. Este facto, aliado ao reduzido tamanho da amostra, conduziram à opção
por técnicas inferenciais não paramétricas.
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Em todos os testes estatísticos fixámos o valor 0.050 como limite de significância, ou
seja, rejeitámos a hipótese nula sempre que o “valor p” era inferior a 0.050.

Tabela 3. Resultados do teste de normalidade
p

p

(Antes)

(Após)

Conhecimento sobre Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

0.011

< 0.001

Conhecimento sobre comunicação

0.098

0.001

Conhecimento sobre liderança

0.077

< 0.001

Conhecimento global

0.743

0.044

Autoconfiança na dimensão “Reconhecer Sinais e Sintomas”

0.366

0.037

Autoconfiança na dimensão “Avaliar o doente”

0.004

0.069

Autoconfiança na dimensão “Intervenção”

0.037

0.045

Autoconfiança na dimensão “Avaliação das Intervenções”

0.103

0.076

Autoconfiança na “Área cardíaca”

0.308

0.001

Autoconfiança na “Área respiratória”

0.022

0.003

Autoconfiança na “Área neurológica”

0.032

0.022

Autoconfiança Global

0.003

0.048

Satisfação com a dimensão prática

---

0.041

Satisfação com a dimensão realismo

---

0.083

Satisfação com a dimensão cognitiva

---

0.031

Satisfação Global

---

0.047

Performance: Comunicação em Situações de Emergência

0.406

0.224

Performance: Liderança em situações de Emergência

0.235

0.024

Performance Global

0.011

0.023

Escala / Dimensão / Área

Teste Shapiro-Wilk

Caracterização sociodemográfica e profissional da amostra
Os resultados que apresentamos na tabela 4 permitem-nos caracterizar, em termos
sociodemográficos, os 20 enfermeiros que constituíram a nossa amostra.
Verificamos que apresentam idades compreendidas entre 25 e 55 anos, sendo a idade
média 36.10 ± 7.57 anos. Metade dos elementos da amostra têm no máximo 35anos.
Verifica-se também, que 35% têm idades e compreendidas entre os 30 e os 34 anos e
igual percentagem entre os 35 e os 39 anos.
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A maioria dos profissionais, concretamente 80,0%, são do sexo feminino.
Relativamente ao estado civil verifica-se que 50,0% dos enfermeiros são casados,
seguidos de 40,0% que que indicaram serem solteiros.
Em termos de habilitações académicas constata-se que uma larga maioria,
concretamente 85%, possui licenciatura e os restantes 15% possui mestrado.

Tabela 4. Caraterísticas sociodemográficas
Variáveis

n

%

< 30

2

10.0

30 – 34

7

35.0

35 – 39

7

35.0

40 – 44

2

10.0

≥ 45

2

10.0

Grupo etário

x = 36.10

Md = 35.00

s = 7.57

xmin = 25

xmáx = 55

Sexo
Masculino

4

20.0

Feminino

16

80.0

Solteiro(a)

8

40.0

Casado(a)

10

50.0

União de facto

2

10.0

Divorciado(a)

0

0.0

Viúvo(a)

0

0.0

Bacharelato

0

0.0

Licenciatura

17

85.0

Mestrado

3

15.0

Doutoramento

0

0.0

Estado civil

Habilitações académicas

Relativamente às características profissionais (tabela 5), constata-se que 3 em cada 4
profissionais (75%) ocupam a categoria de enfermeiro e os restantes 25% a categoria de
enfermeiro especialista.
Quanto à formação profissional 70% dos enfermeiros referem o SAV, 40% são pósgraduados e 35% possuem uma pós-licenciatura, sendo que 71% referem a Pós64

Licenciatura de Especialização em enfermagem médico-cirúrgica. A principal pósgraduação referida é a de urgência e emergência, com 62,5% dos casos.
Em termos de tempo de exercício profissional, os enfermeiros referem valores entre
3.67 e 30.75 anos, sendo a média 13.27 ± 7.27 anos. Constata-se que 45% dos
enfermeiros exercem a profissão há menos de 10 anos, seguidos de 35% que referem
tempos entre 10 e 19 anos.
Relativamente ao tempo de exercício profissional no SU, 70% dos inquiridos
mencionam valores inferiores a 10 anos. Em termos globais, verifica-se que foram
referidos tempos entre 1.25 e 30.75 anos, com um valor médio de 8.35 ± 8.80 anos e
uma mediana de 4.75 anos.

Tabela 5. Caraterísticas profissionais
Variáveis

n

%

Enfermeiro

15

75.0

Enfermeiro Especialista

5

25.0

Pós-Licenciatura

7

35.0

Pós-Graduação

8

40.0

Suporte Avançado de Vida

14

70.0

Suporte Imediato de Vida

7

35.0

Curso de Trauma Avançado

3

15.0

Outro(s)

0

0.0

Médico-Cirúrgica

5

71.4

Reabilitação

1

14.3

Comunitária e Familiar

1

14.3

Urgência e Emergência

5

62.5

Cuidados Paliativos e Fim de vida

1

12.5

Cuidados Intensivos e Emergência

2

25.0

< 10

9

45.0

10 – 19

7

35.0

20 – 29

3

15.0

Categoria profissional

Formação profissional

Pós-Licenciatura

Pós-Graduação

Tempo de exercício profissional (anos)
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≥ 30
x = 13.27

1
Md = 11.50

s = 7.27

xmin = 3.67

5.0
xmáx = 30.75

Tempo de exercício profissional no Serviço de Urgência (anos)
< 10

14

70.0

10 – 19

4

20.0

20 – 29

1

5.0

≥ 30

1

5.0

x = 8.35

Md = 4.75

s = 8.80

xmin = 1.25

xmáx = 30.75

Relativamente às características da formação em práticas clínicas simuladas, os dados
que constituem a tabela 6 evidenciam que a maioria dos profissionais (60%) não
realizou qualquer tipo de formação que recorresse às práticas clínicas simuladas e, dos 8
enfermeiros que respondem afirmativamente, 75 % afirmam ter sido no contexto da
formação em SAV. Destes mesmo 8 profissionais 62.5% não realizaram qualquer tipo
de formação com recurso à SAF.
Três quartos dos enfermeiros (75%) não fez recentemente qualquer formação na área da
urgência/emergência, e dos 5 que respondem afirmativamente 80% tinham feito essa
formação há menos de 1 mês.
Verifica-se ainda que nenhum dos profissionais fez qualquer formação sobre
competências não técnicas (comunicação, liderança, trabalho de equipa).

Tabela 6. Caraterísticas da formação em práticas clínicas simuladas
Variáveis

n

%

8

40.0

12

60.0

6

75.0

2

25.0

3

37.5

5

62.5

Realizou algum tipo de formação que recorresse às Práticas
Clínicas Simuladas
Sim
Não
Tipo de formação realizada e que recorreu às Práticas Clínicas
Simuladas
Suporte Avançado de Vida
Suporte Avançado de Vida e Curso de Trauma Avançado
Realizou algum tipo de formação com recurso à Simulação de Alta
Fidelidade
Sim (Suporte Avançado de Vida)
Não
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Fez recentemente alguma formação na área de urgência/emergência
Sim

5

25.0

Não

15

75.0

Menos de 1 mês

4

80.0

Menos de 6 meses

1

20.0

Menos de 1 ano

0

0.0

0

0.0

20

100.0

Há quanto tempo fez formação na área de urgência/emergência

Fez alguma formação sobre competências
(comunicação, liderança, trabalho de equipa)

não

técnicas

Sim
Não

Conhecimento
Na tabela 7 apresentamos o número e percentagem de respostas corretas nos itens do
conhecimento sobre práticas clínicas simuladas e competências não técnicas, antes e
após a participação em cenários de práticas clínicas simuladas com recurso a SAF. Na
maioria dos itens verifica-se a tendência para que o número e percentagem de respostas
corretas sejam superiores após a participação dos enfermeiros em cenários de práticas
clínicas simuladas, com recurso a SAF. No entanto, a diferença só é estatisticamente
significativa no item “A fidelidade refere-se à habilidade de imitar a realidade e existe
em quatro níveis: baixa, média e alta e excelente”. (p < 0.001). No número de
competências não técnicas assinaladas, constata-se que a média e a mediana, após a
realização do programa de formação, são significativamente superiores (p < 0.001).

Tabela 7. Conhecimento sobre Práticas Clínicas Simuladas e Competências não técnicas
Respostas corretas

Antes

Após

Itens

n

%

n

%

A simulação é um método pedagógico essencial na
aquisição de conhecimentos através da reprodução de
cenários pouco realistas em ambiente controlado.

16

80.0

16

80.0

0.656

A fidelidade refere-se à habilidade de imitar a realidade e
existe em quatro níveis: baixa, média e alta e excelente.

4

20.0

16

80.0

< 0.001

Na simulação de alta fidelidade o manequim apresenta um
software que permite respostas fisiológicas realistas em
resposta às intervenções realizadas.

19

95.0

20

100.0

0.500

A segurança do doente do doente crítico é comprometida
por uma

15

75.0

18

90.0

0.125

p (1)
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equipa de emergência com competências não técnicas
deficientes.
O treino de competências não técnicas em situação de
emergência
20

100.0

20

100.0

---

Competências não técnicas deficientes não são a maior
causa de erros e eventos adversos em situações de
emergência.

12

60.0

15

75.0

0.125

As competências não técnicas não são relevantes para um
trabalho de equipa eficaz.

20

100.0

20

100.0

---

As competências não técnicas são tão importantes como as
competências técnicas em situação de emergência.

17

85.0

19

95.0

0.250

Segundo as Guidelines Europeias de Reanimação a
formação em competências não técnicas não é um
complemento essencial à formação de competências
técnicas.

16

80.0

19

95.0

0.188

Md

p (2)

6.00

< 0.001

aumenta a qualidade da performance da equipa e a
segurança do doente, mas diminui a qualidade dos
cuidados.

Competências não técnicas
Número de competências não técnicas assinaladas
(1)

x

Md

x

3.45

3.00

5.30
(2)

Teste McNemar

Teste Wilcoxon

Relativamente ao conhecimento sobre comunicação, os dados apresentados na tabela 8,
permitem-nos igualmente verificar a tendência de aumento do número de respostas
corretas, na maior parte dos itens, após a participação em cenários de práticas clínicas
simuladas com recurso a SAF, sendo a diferença estatisticamente significativa no item
«Entre os membros da equipa deve ser usado um tom de voz alto e rígido.» (p = 0.008).

Tabela 8. Conhecimento sobre comunicação
Respostas corretas

Antes

Após

Itens

n

%

n

%

Comunicação ineficaz da equipa de emergência é a causa
mais comum de erros reportados.

16

80.0

18

90.0

0.313

Em situação de emergência as informações devem ser
especificas e detalhadas.

2

10.0

2

10.0

0.750

A abordagem sistematizada ABCDE não permite o
recurso a ferramentas de comunicação.

18

90.0

20

100.0

0.250

Nem todas as fontes disponíveis devem ser ouvidas.

17

85.0

18

90.0

0.500

Eventos adversos podem ser reduzidos mantendo a troca
de informações entre a equipa e o doente e/ou família.

18

90.0

20

100.0

0.250

Em situação de emergência é importante ouvir e

19

95.0

20

100.0

0.500

p
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comunicar com o doente.
Cada membro da equipa não necessita de declarar
verbalmente as

20

100.0

20

100.0

---

9

45.0

16

80.0

0.008

Os membros da equipa devem ser atualizados, mas não é
necessário usar os seus nomes.

19

95.0

20

100.0

0.500

SBAR

1

5.0

0

0.0

0.500

Call-Out

2

10.0

0

0.0

0.250

Check-Back

1

5.0

2

10.0

0.500

Handoff

3

15.0

0

0.0

0.125

suas perceções, ações e planos à medida que o
procedimento avança.
Entre os membros da equipa deve ser usado um tom de
voz alto e
rígido.

Teste McNemar

No que concerne ao conhecimento sobre liderança (tabela 9), podemos verificar alguma
similitude entre o número e percentagem de respostas corretas dadas pelos enfermeiros
antes e após a participação no programa de formação. Apenas no item “A liderança
apresenta quatro eventos de equipa distintos: briefing, huddle, implementation e
debriefing” (p < 0.001) e no “Briefing” (p 0.010) se verificam diferenças
estatisticamente significativas e reveladores de que o conhecimento dos enfermeiros
aumentou após a participação.

Tabela 9. Conhecimento sobre liderança
Respostas corretas

Antes

Itens

n

%

n

%

O líder da equipa de emergência é sempre o médico mais
antigo.

20

100.0

20

100.0

---

20

100.0

19

95.0

0.500

20

100.0

20

100.0

---

19

95.0

19

95.0

0.750

O líder da equipa de emergência não necessita de estar
claramente

Após

p (1)

definido.
O líder deve possuir capacidades de comunicação, uma
base sólida
de conhecimento técnico-científico e ético, experiência na
prática clínica e formação em liderança.
O líder deve conhecer todos os membros da equipa, bem
como as
suas competências e limitações.
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Durante uma situação de emergência, idealmente, o líder
deve ter

15

75.0

18

90.0

0.188

18

90.0

20

100.0

0.250

1

5.0

18

90.0

< 0.001

Huddle

4

20.0

0

0.0

0.063

Debrief

4

20.0

1

5.0

0.188

Brief

4

20.0

0

0.0

0.063

mais funções para além da liderança.
A liderança em situação de emergência deve dividir-se em
três
momentos
distintos:
partilhar
o
plano,
monitorização/modificação do plano e rever o
desempenho da equipa.
A liderança apresenta quatro eventos de equipa distintos:
briefing,
huddle, implementation e debriefing.

x

Md

x

Md

p (2)

Briefing

0.85

1.00

1.35

1.00

0.010

Huddle

0.25

0.00

0.10

0.00

0.188

1.40

2.00

1.80

2.00

0.068

Número de respostas corretas

Debriefing
(1)

Teste McNemar

(2)

Teste Wilcoxon

Para avaliar o conhecimento dos enfermeiros, transformámos o número de respostas
corretas numa escala de 0 a 100 pontos, na qual os valores mais elevados são
reveladores melhor nível de conhecimentos. A avaliação foi feita para cada uma das três
dimensões e para o global.
Analisando a tabela 10 podemos constatar a existência de diferenças estatisticamente
significativas em todas as dimensões e no global. Da comparação dos valores médios e
medianos podemos verificar que os resultados foram superiores após a participação em
práticas clínicas simuladas, com recurso a SAF. Estes factos permitem-nos concluir que
existem evidências estatísticas de que os conhecimentos dos enfermeiros são
significativamente superiores após a participação. Este estudo permitiu-nos ainda,
confirmar a Hipótese 1 – “O conhecimento dos enfermeiros do SU para atuar em
situação de emergência, com recurso às competências não técnicas (comunicação e
liderança), aumenta após a participação em práticas clínicas simuladas com recurso a
SAF”.
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Tabela 10. Avaliação do conhecimento
Conhecimento

Antes

Dimensões / Global

x

Após
Md

x

Md

p

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não técnicas

69.33

66.67

89.67

93.33

< 0.001

Comunicação

55.77

53.86

60.00

61.54

0.019

Liderança

54.69

56.25

62.50

62.50

0.002

Conhecimento Global

60.00

60.23

71.02

71.59

< 0.001

Teste Wilcoxon

Performance
Os resultados que apresentamos nas tabelas 11 e 12 foram obtidos com base na
observação e permitem-nos avaliar a performance das equipas antes e após a
participação dos enfermeiros em práticas clínicas simuladas, com recurso a SAF, e,
simultaneamente, testar a Hipótese 2 – “A performance dos enfermeiros do serviço de
urgência para atuar em situação de emergência com recurso às competências não
técnicas (comunicação e liderança), melhora após a participação em práticas clínicas
simuladas com recurso a simulação de alta fidelidade”.
Como podemos constatar, quer em termos da comunicação em situações de emergência
quer na liderança nas mesmas situações, as equipas tenderam a evidenciar melhor
performance após a participação em práticas clínicas simuladas com recurso a SAF. No
entanto, em nenhum dos casos as diferenças observadas podem ser consideradas
estatisticamente significativas. Por este motivo, somos levados a concluir que os dados
não corroboraram a hipótese formulada.

Tabela 11. Observação de Performance: Comunicação em Situações de Emergência
Cumpre

Antes

Após

Itens / Dimensão

n

%

n

%

Fornece informações de forma breve, clara, específica e
oportuna

1

25.0

4

100.0

0.125

Procura informações em todas as fontes disponíveis

1

25.0

3

75.0

0.250

Utiliza uma comunicação estruturada (por exemplo:
ABCDE)

0

0.0

4

100.0

0.063

Utiliza ferramentas de comunicação para comunicar de
forma eficaz com os restantes membros da equipa - SBAR

0

0.0

4

100.0

0.063

p (1)
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Utiliza ferramentas de comunicação para comunicar de
forma eficaz com os restantes membros da equipa - CallOut

0

0.0

2

50.0

0.250

Utiliza ferramentas de comunicação para comunicar de
forma eficaz com os restantes membros da equipa Check-back (closed-loop communication)

0

0.0

2

50.0

0.250

Utiliza ferramentas de comunicação para comunicar de
forma eficaz com os restantes membros da equipa Handoff

0

0.0

4

100.0

0.063

Atualiza a equipa: declara verbalmente as suas perceções,
ações e planos à medida que o procedimento avança

0

0.0

4

100.0

0.063

Chama os membros da equipa pelo nome

1

25.0

4

100.0

0.125

Promove comunicação efetiva com o doente

1

25.0

4

100.0

0.125

Usa um tom de voz apropriado, calmo e profissional

1

25.0

4

100.0

0.125

Md

p (2)

90.91

0.063

Performance: Comunicação em Situações de Emergência
(1)

x

Md

x

11.36

9.09

88.64
(2)

Teste McNemar

Teste Wilcoxon

Tabela 12. Observação de Performance: Liderança em Situações de Emergência
Cumpre

Antes

Itens / Dimensão / Global

n

%

n

%

Identificar claramente o(s) líder(es)

3

75.0

4

100.0

0.500

Brief: Partilhar o Plano - Identifica os membros da equipa

4

100.0

4

100.0

---

Brief: Partilhar o Plano - Identifica objetivos claros e
garante que todos membros compreendem e concordam

1

25.0

3

75.0

0.250

Brief: Partilhar o Plano - Define e comunica o plano de
cuidados

0

0.0

3

75.0

0.125

Brief: Partilhar o Plano responsabilidades equitativamente

1

25.0

4

100.0

0.063

Huddle: Monitorização e Modificação do Plano Monitoriza o plano de cuidados

0

0.0

4

100.0

0.063

Huddle: Monitorização e Modificação do Plano Identifica e verbaliza os próximos passos

1

25.0

4

100.0

0.125

Huddle: Monitorização e Modificação do Plano Verbaliza o tempo esperado para intervenções específicas

0

0.0

4

100.0

0.063

Huddle: Monitorização e Modificação do Plano - Modifica
o plano e comunica alterações

0

0.0

3

75.0

0.125

Huddle: Monitorização e Modificação do Plano - Revê o
desempenho da equipa e fornece feedback

1

25.0

4

100.0

0.125

Huddle: Monitorização e Modificação do Plano - Gere e
(re)distribui tarefas e responsabilidades

1

25.0

4

100.0

0.125

Huddle: Monitorização e Modificação do Plano - Encoraja
os membros da equipa a ajudarem-se

2

50.0

4

100.0

0.250

Atribui

tarefas

e

Após

p (1)
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Huddle: Monitorização e Modificação do Plano - Facilita
a resolução de conflitos

1

25.0

4

100.0

0.125

Debrief: Rever o desempenho da equipa - Analisa se a
comunicação foi clara e eficaz

1

25.0

4

100.0

0.063

0

0.0

4

100.0

0.063

0

0.0

4

100.0

0.063

Debrief: Rever o desempenho da equipa - Analisa se a
distribuição de responsabilidades foi equitativa

1

25.0

3

75.0

0.250

Debrief: Rever o desempenho da equipa - Analisa se
foram cometidos ou evitados erros

1

25.0

4

100.0

0.125

Debrief: Rever o desempenho da equipa - Questiona e
analisa o que correu bem

1

25.0

4

100.0

0.125

Debrief: Rever o desempenho da equipa - Questiona e
analisa o que deve melhorar

1

25.0

4

100.0

0.125

Md

p (2)

Debrief: Rever o desempenho da equipa - Analisa se os
papéis e
responsabilidades foram compreendidos
Debrief: Rever o desempenho da equipa – Analisa se a
consciência
da situação foi mantida

x

Md

x

Performance: Liderança em situações de Emergência

25.00

17.50

95.00

95.00

0.063

Performance Global

20.16

12.90

92.74

93.55

0.063

(1)

Teste McNemar

(2)

Teste Wilcoxon

Autoconfiança
Relativamente à autoconfiança dos enfermeiros para intervenção em emergência, os
resultados apresentados na tabela 13 evidenciam a existência de diferenças
estatisticamente significativas em quase todos os itens, em todas as dimensões, em todas
as áreas e no global.
Da análise comparativa dos resultados observados para as médias e medianas podemos
afirmar que a autoconfiança dos enfermeiros aumentou significativamente após a
participação em práticas clínicas simuladas com recurso a SAF. Tal facto leva-nos a
afirmar que os dados corroboram a Hipótese 3 – “A autoconfiança dos enfermeiros do
serviço de urgência para atuar em situação de emergência com recurso às competências
não técnicas (comunicação e liderança), aumenta após a participação em práticas
clínicas simuladas com recurso a simulação de alta fidelidade”.
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Tabela 13. Autoconfiança para intervenção em emergências
Autoconfiança

Antes

Itens / Dimensões / Áreas / Global

Após

p

x

Md

x

Md

Quão confiante está de ser capaz de reconhecer sinais e
sintomas e um evento cardíaco?

3.05

3.00

3.55

3.50

0.001

Quão confiante está de ser capaz de reconhecer sinais e
sintomas de um evento respiratório?

3.40

3.00

3.75

4.00

0.031

Quão confiante está de ser capaz de reconhecer sinais e
sintomas de um evento neurológico?

2.80

3.00

3.45

3.00

< 0.001

Quão confiante está de ser capaz de avaliar com precisão
um indivíduo com dor torácica?

3.25

3.00

3.65

4.00

0.008

Quão confiante está de ser capaz de avaliar com precisão
um indivíduo com dispneia?

3.55

3.00

3.80

4.00

0.090

Quão confiante está de ser capaz de avaliar com precisão
um indivíduo com alteração do estado mental?

2.75

3.00

3.35

3.00

0.005

Quão confiante está de ser capaz de intervir
apropriadamente num indivíduo com dor torácica?

3.25

3.00

3.60

4.00

0.008

Quão confiante está de ser capaz de
apropriadamente num indivíduo com dispneia?

3.50

3.50

3.75

4.00

0.031

Quão confiante está de ser capaz de intervir
apropriadamente num indivíduo com alteração do estado
mental?

2.65

3.00

3.45

3.00

< 0.001

Quão confiante está de ser capaz de avaliar a eficácia das
suas intervenções num indivíduo com dor torácica?

3.00

3.00

3.60

4.00

< 0.001

Quão confiante está de ser capaz de avaliar a eficácia das
suas intervenções num indivíduo com dispneia?

3.35

3.00

3.75

4.00

0.004

Quão confiante está de ser capaz de avaliar a eficácia das
suas intervenções num indivíduo com alteração do estado
mental?

2.75

3.00

3.40

3.00

< 0.001

Reconhecer Sinais e Sintomas

3.08

3.00

3.58

3.50

< 0.001

Avaliar o doente

3.18

3.00

3.60

3.67

0.003

Intervenção

3.13

3.00

3.60

3.67

< 0.001

Avaliação das Intervenções

3.03

3.00

3.58

3.67

< 0.001

Área cardíaca

3.14

3.00

3.60

3.75

< 0.001

Área respiratória

3.45

3.12

3.76

4.00

0.008

Área neurológica

2.74

2.62

3.41

3.12

< 0.001

Autoconfiança Global

3.11

2.92

3.59

3.54

< 0.001

intervir

Teste Wilcoxon

Satisfação
Como se confirma nos resultados apresentados na tabela 14, atendendo a que os valores
observados para as médias e medianas se situam próximo dos máximos das escalas de
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avaliação (10, para os itens, e 100, para as dimensões e para o global), de um modo
geral, podemos afirmar que a satisfação foi elevada (𝑥̅ 82,35; 0-100), sendo maior nos
itens “Qualidade dos simuladores”, “Interação com os colegas”, “Qualidade do material
utilizado nas práticas”, “Satisfação com a discussão pós cenário (debriefing)” e
“Qualidade do equipamento utilizado nas práticas” e um pouco menor nos itens
“Credibilidade durante o cenário”, “Produtividade durante as aulas práticas”,
“Satisfação global com as aulas práticas”, “Realismo dos cenários desenvolvidos”,
“Interação com os docentes” e “Motivação aquando da vinda para as aulas práticas”. Ao
nível das dimensões, verificamos que a satisfação é um pouco mais baixa na dimensão
prática e algo mais elevada na dimensão cognitiva. Face ao supracitado, os dados
confirmam a Hipótese 4 – “Os enfermeiros do serviço de urgência apresentam elevado
grau de satisfação com as práticas clínicas simuladas de competências não técnicas
(comunicação e liderança), com recurso a SAF, para atuar em situação de emergência”.

Tabela 14. Satisfação com as Experiências Clínicas Simuladas
Satisfação
Itens / Dimensões / Global

x

Md

Satisfação global com as aulas práticas

8.00

8.00

As aprendizagens conseguidas

8.80

9.00

Motivação aquando da vinda para as aulas práticas

8.05

8.00

Dinamismo das aulas práticas

8.25

8.00

Participação ativa nos cenários desenvolvidos

8.30

8.00

Interação com os colegas

9.10

10.00

Interação com os docentes

8.05

9.00

Satisfação com o grau de dificuldade dos cenários

8.10

9.50

Produtividade durante as aulas práticas

8.00

8.00

Realismo dos cenários desenvolvidos

8.05

8.50

Credibilidade durante o cenário

7.55

8.00

Qualidade do material utilizado nas práticas

9.00

9.00

Qualidade do equipamento utilizado nas práticas

8.95

9.00

Qualidade dos simuladores

9.15

9.00

Satisfação com a discussão pós cenário (debriefing)

9.00

9.00

Ligação dos cenários à teoria

8.10

8.00

Adequação às temáticas desenvolvidas nas aulas TP

8.55

9.00

Satisfação com a dimensão prática

81.05

85.18
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Satisfação com a dimensão realismo

83.78

85.56

Satisfação com a dimensão cognitiva

83.89

88.89

Satisfação Global

82.35

87.91

Correlação da Satisfação com o Conhecimento e com a Autoconfiança
Os resultados que apresentamos na tabela 15 foram obtidos ao realizar o estudo de
correlação entre a satisfação dos enfermeiros com o conhecimento e a autoconfiança,
antes e após participação em práticas clínicas simuladas com recurso a SAF.
Como se constata, antes da participação em práticas clínicas simuladas com recurso a
SAF, não se observou qualquer correlação estatisticamente significativa quer com o
conhecimento quer com a autoconfiança. Após a participação, também não se verificou
qualquer correlação estatisticamente significativa com o conhecimento. No entanto,
constatou-se que a satisfação na dimensão prática está significativamente correlacionada
com a autoconfiança na intervenção e na área neurológica. Constatou-se, também, a
existência de correlação significativa entre a satisfação global e a autoconfiança na área
neurológica. Sendo estas correlações positivas podemos afirmar que os enfermeiros com
maior autoconfiança tendem a evidenciar maior satisfação. Podemos, ainda, concluir
que se confirma parcialmente a Hipótese 5 – “A satisfação dos enfermeiros do serviço
de urgência com as práticas clínicas simuladas, com recurso à simulação de alta
fidelidade, está relacionada com o conhecimento e com a autoconfiança para atuar em
situação de emergência, com recurso às competências não técnicas (comunicação e
liderança)”.

Tabela 15. Correlação da Satisfação com o Conhecimento e com a Autoconfiança
Dimensão
prática

Dimensão
realismo

Dimensão
cognitiva

Global

Conhecimento / Autoconfiança

rs

p

rs

p

rs

p

rs

p

Práticas Clínicas Simuladas
e Competências não
técnicas

0.34

0.146

0.42

0.064

0.29

0.220

0.40

0.078

Comunicação

-0.18

0.454

-0.18

0.459

-0.14

0.548

-0.17

0.476

Liderança

0.03

0.906

0.01

0.957

-0.06

0.807

0.05

0.845

Conhecimento Global

0.12

0.600

0.15

0.529

0.01

0.970

0.18

0.437

Reconhecer Sinais e

0.37

0.105

0.16

0.511

0.21

0.365

0.33

0.157

Antes

Satisfação
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Após

Sintomas
Avaliar o doente

0.32

0.173

0.12

0.608

0.26

0.277

0.26

0.258

Intervenção

0.30

0.197

0.16

0.495

0.26

0.271

0.30

0.194

Avaliação das Intervenções

0.22

0.355

0.01

0.969

0.14

0.552

0.17

0.475

Área cardíaca

0.33

0.156

0.17

0.463

0.16

0.512

0.32

0.177

Área respiratória

0.27

0.256

0.06

0.819

0.16

0.496

0.22

0.361

Área neurológica

0.31

0.191

0.06

0.795

0.22

0.345

0.25

0.283

Autoconfiança Global

0.34

0.149

0.11

0.643

0.25

0.294

0.29

0.217

Práticas Clínicas Simuladas
e Competências não
técnicas

0.15

0.538

0.30

0.192

0.32

0.175

0.27

0.258

Comunicação

0.173

0.466

0.25

0.283

0.20

0.399

0.19

0.432

Liderança

-0.01

0.960

-0.01

0.967

-0.19

0.430

-0.03

0.887

Conhecimento Global

0.17

0.463

0.32

0.166

0.24

0.314

0.27

0.253

Reconhecer Sinais e
Sintomas

0.41

0.076

0.20

0.39

0.33

0.159

0.38

0.102

Avaliar o doente

0.40

0.081

0.20

0.396

0.31

0.188

0.37

0.107

Intervenção

0.45

0.044

0.26

0.268

0.34

0.138

0.427

0.060

Avaliação das Intervenções

0.42

0.062

0.23

0.324

0.32

0.173

0.40

0.080

Área cardíaca

0.43

0.057

0.26

0.266

0.29

0.210

0.40

0.082

Área respiratória

0.32

0.169

0.11

0.633

0.31

0.184

0.30

0.199

Área neurológica

0.49

0.027

0.31

0.190

0.358

0.122

0.47

0.038

Autoconfiança Global

0.40

0.085

0.20

0.401

0.30

0.205

0.37

0.111

Correlação de Spearman

Correlação do Conhecimento (antes e após) com a Autoconfiança
Um novo estudo de correlação permitiu-nos avaliar a relação entre a autoconfiança dos
enfermeiros para atuar em situação de emergência e o conhecimento desses mesmos
enfermeiros.
A análise dos resultados que constituem as tabelas 16 e 17 permite-nos verificar que não
se encontrou qualquer correlação estatisticamente significativa. Podemos concluir que
os dados não corroboram a Hipótese 6 - “A autoconfiança dos enfermeiros do serviço de
urgência para atuar em situação de emergência com recurso às competências não
técnicas (comunicação e liderança) está relacionada com o conhecimento antes e após a
participação em práticas clínicas simuladas com recurso a simulação de alta fidelidade”.
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Tabela 16. Correlação do Conhecimento (Antes) com a Autoconfiança
Conhecimento (Antes)

Práticas
Clínicas

Autoconfiança

rs

Comunicação

Liderança

Global

p

rs

p

rs

p

rs

p

0.08

0.726

-0.26

0.263

0.18

0.443

0.16

0.486

Avaliar o doente

-0.15

0.533

-0.04

0.882

0.22

0.361

0.12

0.602

Intervenção

-0.08

0.749

-0.04

0.857

0.31

0.188

0.22

0.341

Avaliação das Intervenções

-0.10

0.663

0.01

0.958

0.25

0.280

0.18

0.439

Área cardíaca

0.01

0.987

-0.21

0.368

0.23

0.332

0.18

0.437

Área respiratória

-0.02

0.941

0.10

0.673

0.09

0.703

0.20

0.403

Área neurológica

-0.02

0.926

0.05

0.837

0.26

0.264

0.26

0.277

Autoconfiança Global

-0.10

0.662

-0.02

0.923

0.16

0.505

0.12

0.598

0.32

0.168

-0.19

0.421

-0.02

0.925

0.17

0.483

Avaliar o doente

0.32

0.173

-0.20

0.401

0.01

0.988

0.20

0.409

Intervenção

0.25

0.297

-0.21

0.366

0.17

0.471

0.26

0.268

Avaliação das Intervenções

0.25

0.284

-0.14

0.471

0.17

0.484

0.27

0.251

Área cardíaca

0.25

0.288

-0.31

0.186

0.04

0.869

0.13

0.577

Área respiratória

0.22

0.344

-0.20

0.392

-0.04

0.875

0.10

0.676

Área neurológica

0.36

0.117

-0.12

0.598

0.18

0.448

0.35

0.128

Autoconfiança Global

0.30

0.206

-0.15

0.536

0.09

0.705

0.26

0.267

Antes

Reconhecer
Sintomas

Após

Reconhecer
Sintomas

Sinais

Sinais

e

e

Correlação de Spearman

Tabela 17. Correlação do Conhecimento (Após) com a Autoconfiança
Conhecimento (Após)

Práticas
Clínicas

Autoconfiança

rs

Comunicação

Liderança

Global

p

rs

p

rs

p

rs

p

-0.18

0.445

-0.06

0.786

0.16

0.487

-0.07

0.755

Avaliar o doente

-0.20

0.394

-0.11

0.647

-0.09

0.697

-0.18

0.458

Intervenção

-0.23

0.334

-0.07

0.780

-0.01

0.981

-0.16

0.489

Avaliação das Intervenções

-0.24

0.317

-0.12

0.629

0.06

0.819

-0.19

0.422

Área cardíaca

-0.24

0.306

-0.18

0.456

-0.02

0.921

-0.24

0.309

Área respiratória

-0.19

0.414

-0.09

0.718

0.17

0.473

-0.09

0.694

Área neurológica

-0.18

0.439

-0.04

0.855

0.03

0.912

-0.12

0.628

Antes

Reconhecer
Sintomas

Sinais

e
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Autoconfiança Global

-0.24

0.301

-0.08

0.753

0.01

0.990

-0.20

0.400

0.02

0.935

0.09

0.705

-0.18

0.434

-0.02

0.948

Avaliar o doente

-0.03

0.895

0.08

0.732

-0.22

0.351

-0.08

0.747

Intervenção

-0.17

0.464

0.01

0.969

0.01

0.969

-0.11

0.632

Avaliação das Intervenções

-0.16

0.509

0.05

0.821

0.01

0.965

-0.10

0.689

Área cardíaca

-0.17

0.464

-0.03

0.905

-0.18

0.455

-0.22

0.352

Área respiratória

0.04

0.850

-0.01

0.966

-0.12

0.608

-0.01

0.988

Área neurológica

-0.10

0.688

0.12

0.615

-0.06

0.815

-0.04

0.870

Autoconfiança Global

-0.10

0.667

0.10

0.677

-0.05

0.822

-0.06

0.805

Após

Reconhecer
Sintomas

Sinais

e

Correlação de Spearman

Relação entre o conhecimento, a autoconfiança e satisfação com as caraterísticas
sociodemográficas e profissionais
Os resultados que apresentamos nas tabelas seguintes foram obtidos ao procurar
eventuais relações do conhecimento, da autoconfiança e da satisfação com as variáveis
sociodemográficas e, assim, testarmos a Hipótese 7 - O conhecimento, a autoconfiança
e a satisfação dos enfermeiros do serviço de urgência, para atuar em situação de
emergência, com recurso às competências não técnicas (comunicação e liderança), estão
relacionados com as caraterísticas sociodemográficas e profissionais.
A análise dos resultados que constituem a tabela 18, permitem-nos constatar que não
existem correlações estatisticamente significativas entre a idade dos enfermeiros, o
conhecimento e a satisfação com as práticas clínicas simuladas com recurso a SAF.
Verifica-se, por outro lado, a existência de correlação significativa entre a idade e a
autoconfiança para intervir em emergências. Atendendo a que neste caso os coeficientes
de correlação apresentam valores positivos podemos afirmar que os enfermeiros mais
velhos tendem a evidenciar maior autoconfiança.
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Tabela 18. Correlação da idade com o Conhecimento, a Autoconfiança e a Satisfação
Idade

---

Após

Antes

Conhecimento / Autoconfiança / Satisfação

rs

p

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

-0.26

0.269

Comunicação

0.02

0.929

Liderança

0.08

0.726

Conhecimento Global

-0.09

0.703

Reconhecer Sinais e Sintomas

0.37

0.108

Avaliar o doente

0.48

0.034

Intervenção

0.56

0.011

Avaliação das Intervenções

0.62

0.004

Área cardíaca

0.47

0.037

Área respiratória

0.62

0.003

Área neurológica

0.49

0.028

Autoconfiança Global

0.57

0.008

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

-0.38

0.134

Comunicação

0.02

0.939

Liderança

0.08

0.728

Conhecimento Global

-0.35

0.135

Reconhecer Sinais e Sintomas

0.44

0.055

Avaliar o doente

0.42

0.066

Intervenção

0.57

0.009

Avaliação das Intervenções

0.59

0.007

Área cardíaca

0.52

0.018

Área respiratória

0.47

0.036

Área neurológica

0.46

0.040

Autoconfiança Global

0.54

0.014

Dimensão prática

-0.03

0.891

Dimensão realismo

-0.13

0.597

Dimensão cognitiva

-0.08

0.721

Satisfação Global

-0.10

0.671

Correlação de Spearman

Observando os resultados da tabela 19 verificamos que, antes da participação em
práticas clínicas simuladas com recurso a SAF, os enfermeiros do sexo masculino
evidenciaram autoconfiança significativamente superior aos do sexo feminino. Após a
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participação nas práticas clínicas simuladas continuamos a observar a mesma tendência,
no entanto, as diferenças só são estatisticamente significativas nas dimensões
intervenção e a avaliação das intervenções e na área cardíaca. Verifica-se, ainda, a
existência de diferença estatisticamente significativa na dimensão prática da satisfação
sendo, novamente, os enfermeiros do sexo masculino que apresentam resultados mais
elevados.

Tabela 19. Comparação do Conhecimento, da Autoconfiança e da Satisfação em função do sexo
Masculino

Conhecimento / Autoconfiança / Satisfação

x

Após

Antes

Sexo

Md

Feminino
x

Md

p
0.430

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

63.33

66.67

70.83

70.00

Comunicação

48.08

46.15

57.69

57.69

0.062

Liderança

56.25

56.25

54.30

56.25

0.884

Conhecimento Global

56.25

56.82

60.94

61.36

0.417

Reconhecer Sinais e Sintomas

3.83

3.83

2.90

3.00

0.004

Avaliar o doente

3.92

4.00

3.00

2.67

0.011

Intervenção

3.75

3.83

2.98

2.67

0.029

Avaliação das Intervenções

3.67

3.67

2.88

2.83

0.029

Área cardíaca

3.75

3.88

2.98

3.00

0.015

Área respiratória

4.25

4.12

3.25

3.00

0.008

Área neurológica

3.38

3.25

2.58

2.25

0.027

Autoconfiança Global

3.79

3.79

2.94

2.75

0.008

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

86.67

86.67

90.42

96.67

Comunicação

57.69

61.54

60.58

61.54

0.577

Liderança

64.06

62.50

62.11

62.50

0.628

Conhecimento Global

69.89

70.45

71.31

71.59

0.561

Reconhecer Sinais e Sintomas

4.00

4.00

3.48

3.33

0.078

Avaliar o doente

4.08

4.00

3.48

3.33

0.065

Intervenção

4.08

4.00

3.48

3.33

0.031

Avaliação das Intervenções

4.08

4.00

3.46

3.33

0.032

Área cardíaca

4.06

4.00

3.48

3.12

0.038

Área respiratória

4.25

4.00

3.64

3.75

0.067

Área neurológica

3.88

4.00

3.30

3.00

0.072

Autoconfiança Global

4.06

4.00

3.47

3.33

0.054

0.515
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---

Dimensão prática

93.83

96.91

77.85

84.57

0.037

Dimensão realismo

92.78

97.78

81.53

83.33

0.106

Dimensão cognitiva

90.74

92.59

82.18

87.04

0.271

Satisfação Global

92.97

96.40

79.70

84.97

0.065

Teste Mann-Whitney

A comparação das mesmas variáveis em função do estado civil (tabela 20) revelou,
apenas, a existência de diferenças significativas em termos de autoconfiança antes e
após a participação em práticas clínicas simuladas com recurso a SAF. Em ambos os
momentos foram os enfermeiros casados ou que viviam em união de facto que
evidenciaram maior autoconfiança.

Tabela 20. Comparação do Conhecimento, da Autoconfiança e da Satisfação em função do
estado civil (agrupado)
Solteiro(a)

Conhecimento / Autoconfiança / Satisfação

x

Após

Antes

Estado civil (agrupado)

Md

Casado(a) ou
União de facto
x

p

Md
0.747

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

67.50

70.00

70.56

66.67

Comunicação

56.73

57.69

55.13

53.85

0.688

Liderança

57.03

56.25

53.12

56.25

0.634

Conhecimento Global

60.51

60.23

59.66

59.09

0.845

Reconhecer Sinais e Sintomas

2.88

2.83

3.22

3.33

0.147

Avaliar o doente

2.83

2.67

3.42

3.67

0.061

Intervenção

2.79

2.67

3.36

3.67

0.047

Avaliação das Intervenções

2.58

2.67

3.33

3.33

0.012

Área cardíaca

2.88

2.88

3.31

3.38

0.067

Área respiratória

3.06

3.00

3.71

4.00

0.019

Área neurológica

2.38

2.25

2.98

3.00

0.060

Autoconfiança Global

2.77

2.75

3.33

3.54

0.033

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

88.33

90.00

90.56

96.67

Comunicação

61.54

61.54

58.97

61.54

0.363

Liderança

63.28

62.50

61.98

62.50

0.860

Conhecimento Global

71.31

70.45

70.83

75.00

0.812

Reconhecer Sinais e Sintomas

3.25

3.00

3.80

4.00

0.037

0.653
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---

Avaliar o doente

3.25

3.00

3.83

3.83

0.043

Intervenção

3.25

3.00

3.83

4.00

0.034

Avaliação das Intervenções

3.21

3.00

3.83

4.00

0.029

Área cardíaca

3.25

3.00

3.83

4.00

0.021

Área respiratória

3.41

3.12

4.00

4.00

0.034

Área neurológica

3.06

3.00

3.64

3.75

0.061

Autoconfiança Global

3.24

3.00

3.83

3.92

0.031

Dimensão prática

81.94

85.18

80.45

85.18

0.817

Dimensão realismo

82.22

83.33

84.81

87.78

0.587

Dimensão cognitiva

81.94

85.18

87.04

88.89

0.390

Satisfação Global

82.03

85.95

82.57

87.91

0.728

Teste Mann-Whitney

Comparando o conhecimento, a autoconfiança e a satisfação em função das habilitações
académicas obtivemos os resultados apresentados na tabela 21. Constata-se que antes da
participação em práticas clínicas simuladas com recurso a SAF os conhecimentos dos
enfermeiros licenciados eram significativamente superiores, em termos de comunicação
e no global, aos evidenciados pelos enfermeiros que possuíam mestrado. No entanto
após o programa de formação não existe relação entre as variáveis.

Tabela 21. Comparação do Conhecimento, da Autoconfiança e da Satisfação em função
das habilitações académicas
Habilitações académicas

Antes

Conhecimento / Autoconfiança / Satisfação

Licenciatura
x

Md

Mestrado
x

Md

p
0.320

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

71.37

66.67

57.78

66.67

Comunicação

57.47

61.54

46.15

46.15

0.042

Liderança

55.51

56.25

50.00

50.00

0.414

Conhecimento Global

61.50

61.36

51.51

54.54

0.037

Reconhecer Sinais e Sintomas

3.00

3.00

3.56

3.67

0.119

Avaliar o doente

3.14

3.00

3.44

3.67

0.478

Intervenção

3.10

3.00

3.33

3.67

0.663

Avaliação das Intervenções

2.98

3.00

3.33

3.33

0.421

Área cardíaca

3.06

3.00

3.58

3.75

0.148

Área respiratória

3.37

3.00

3.92

4.00

0.245
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Após
---

Área neurológica

2.74

2.50

2.75

3.00

1.000

Autoconfiança Global

3.05

2.83

3.42

3.58

0.339

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

90.59

93.33

84.44

80.00

Comunicação

60.63

61.54

56.41

61.54

0.417

Liderança

62.50

62.50

62.50

62.50

0.717

Conhecimento Global

71.52

72.73

68.18

65.91

0.254

Reconhecer Sinais e Sintomas

3.51

3.33

4.00

4.00

0.138

Avaliar o doente

3.53

3.33

4.00

3.67

0.301

Intervenção

3.53

3.33

4.00

4.00

0.154

Avaliação das Intervenções

3.51

3.33

4.00

4.00

0.156

Área cardíaca

3.51

3.25

4.08

4.00

0.062

Área respiratória

3.66

4.00

4.33

4.00

0.087

Área neurológica

3.38

3.00

3.58

3.50

0.401

Autoconfiança Global

3.52

3.33

4.00

3.83

0.257

Dimensão prática

79.59

85.18

89.30

86.42

0.397

Dimensão realismo

82.88

84.44

88.89

91.11

0.558

Dimensão cognitiva

82.79

85.18

90.12

92.59

0.485

Satisfação Global

81.12

86.93

89.32

88.89

0.458

0.501

Teste Mann-Whitney

A comparação do conhecimento, da autoconfiança e da satisfação em função da
categoria profissional revelou a não existência de qualquer diferença estatisticamente
significativa (tabela 22), ou seja, os profissionais que ocupavam a categoria de
Enfermeiro evidenciaram conhecimento, autoconfiança e satisfação semelhantes àqueles
que se encontravam na categoria de Enfermeiro Especialista.

Tabela 22. Comparação do Conhecimento, da Autoconfiança e da Satisfação em função da
categoria profissional
Categoria profissional

Antes

Conhecimento / Autoconfiança / Satisfação

Enfermeiro
x

Md

Enfermeiro
Especialista
x

p

Md
0.855

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

69.33

66.67

69.33

66.67

Comunicação

56.92

61.54

52.31

53.85

0.296

Liderança

55.83

56.25

51.25

56.25

0.622
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Após
---

Conhecimento Global

60.76

61.36

57.73

56.82

0.217

Reconhecer Sinais e Sintomas

3.00

3.00

3.33

3.00

0.231

Avaliar o doente

3.16

3.00

3.27

3.67

0.928

Intervenção

3.13

3.00

3.13

3.00

0.964

Avaliação das Intervenções

3.02

3.00

3.07

3.00

0.929

Área cardíaca

3.13

3.00

3.15

3.00

0.825

Área respiratória

3.40

3.00

3.60

4.00

0.553

Área neurológica

2.70

2.50

2.85

3.00

0.790

Autoconfiança Global

3.08

2.83

3.20

3.17

0.726

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

87.56

93.33

96.00

100.00

Comunicação

60.51

61.54

58.46

61.54

0.718

Liderança

62.08

62.50

63.75

62.50

0.728

Conhecimento Global

70.30

70.45

73.18

75.00

0.210

Reconhecer Sinais e Sintomas

3.56

3.33

3.67

3.67

0.556

Avaliar o doente

3.60

3.67

3.60

3.67

0.857

Intervenção

3.58

3.67

3.67

3.67

0.651

Avaliação das Intervenções

3.56

3.67

3.67

3.67

0.653

Área cardíaca

3.60

3.50

3.60

4.00

1.000

Área respiratória

3.68

3.50

4.00

4.00

0.158

Área neurológica

3.43

3.00

3.35

3.25

0.963

Autoconfiança Global

3.57

3.33

3.65

3.75

0.722

Dimensão prática

78.44

85.18

88.89

86.42

0.275

Dimensão realismo

82.37

82.22

88.00

91.11

0.357

Dimensão cognitiva

81.23

81.48

91.85

100.00

0.077

Satisfação Global

80.09

83.01

89.15

88.89

0.256

0.096

Teste Mann-Whitney

Na tabela 23 apresentamos os resultados dos estudos de correlação do tempo de
exercício profissional e do tempo de exercício profissional no SU, com o conhecimento,
a autoconfiança e a satisfação.
Constata-se a existência de correlação estatisticamente significativa entre o tempo de
exercício profissional e a autoconfiança antes e após práticas clínicas simuladas com
recurso a SAF. Idêntica situação se regista quando a variável interveniente é o tempo de
exercício profissional no SU, mas não em todas as dimensões ou áreas. No entanto,
todas as correlações significativas apresentam valores positivos. Por este motivo,
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podemos afirmar que os enfermeiros com maior tempo de exercício profissional total e
no SU tendem a evidenciar maior autoconfiança.

Tabela 23. Correlação do tempo de exercício profissional e do tempo de exercício profissional
no Serviço de Urgência com o Conhecimento, a Autoconfiança e a Satisfação

---

Após

Antes

Conhecimento / Autoconfiança / Satisfação
Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas
Comunicação
Liderança
Conhecimento Global
Reconhecer Sinais e Sintomas
Avaliar o doente
Intervenção
Avaliação das Intervenções
Área cardíaca
Área respiratória
Área neurológica
Autoconfiança Global
Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas
Comunicação
Liderança
Conhecimento Global
Reconhecer Sinais e Sintomas
Avaliar o doente
Intervenção
Avaliação das Intervenções
Área cardíaca
Área respiratória
Área neurológica
Autoconfiança Global
Satisfação com a dimensão prática
Satisfação com a dimensão realismo
Satisfação com a dimensão cognitiva
Satisfação Global

rs

p

Tempo de
Exercício
profissional no
SU
rs
p

-0.12

0.619

-0.16

0.500

-0.03
0.09
0.01
0.52
0.50
0.60
0.64
0.55
0.70
0.53
0.62

0.901
0.707
0.962
0.019
0.025
0.006
0.002
0.011
0.001
0.016
0.004

-0.02
0.19
-0.02
0.35
0.39
0.58
0.61
0.50
0.52
0.43
0.50

0.923
0.416
0.915
0.134
0.092
0.007
0.004
0.026
0.018
0.059
0.027

-0.41

0.074

-0.14

0.557

-0.02
0.10
-0.29
0.57
0.55
0.71
0.72
0.65
0.64
0.58
0.68
0.02
-0.08
-0.04
-0.02

0.935
-0.10
0.690
0.669
0.03
0.901
0.216
-0.12
0.607
0.008
0.32
0.168
0.013
0.26
0.272
< 0.001 0.45
0.048
< 0.001 0.46
0.040
0.002
0.42
0.068
0.003
0.41
0.071
0.007
0.30
0.197
0.001
0.39
0.089
0.947
-0.08
0.733
0.723
-0.12
0.620
0.876
-0.04
0.882
0.935
-0.07
0.779
Correlação de Spearman

Tempo de exercício
profissional

A comparação do conhecimento, da autoconfiança e da satisfação em função do facto de
o enfermeiro ter realizado, ou não, algum tipo de formação que recorresse às práticas
clínicas simuladas permitiu obter ou resultados que apresentamos a tabela 24 e constatar
que não existe qualquer diferença estatisticamente significativa.
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Tabela 24. Comparação do Conhecimento, da Autoconfiança e da Satisfação em função da
realização algum tipo de formação que recorresse às Práticas Clínicas Simuladas
Realizou algum tipo de formação que recorresse
às Práticas Clínicas Simuladas

---

Após

Antes

Conhecimento / Autoconfiança / Satisfação

Sim
x

Não
Md

x

p
Md
0.421

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

73.33

70.00

66.67

66.67

Comunicação

56.73

57.69

55.13

53.85

0.718

Liderança

54.69

56.25

54.69

56.25

0.905

Conhecimento Global

61.65

62.50

58.90

57.95

0.459

Reconhecer Sinais e Sintomas

3.08

3.00

3.08

3.00

0.937

Avaliar o doente

3.12

2.67

3.22

3.17

0.750

Intervenção

3.17

3.00

3.11

3.00

0.968

Avaliação das Intervenções

3.08

3.00

3.00

3.00

0.814

Área cardíaca

3.22

3.12

3.08

3.00

0.558

Área respiratória

3.38

3.12

3.50

3.50

0.717

Área neurológica

2.75

2.38

2.73

2.88

0.969

Autoconfiança Global

3.11

2.88

3.10

3.00

0.908

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

91.67

96.67

88.33

93.33

Comunicação

58.65

61.54

60.90

61.54

0.219

Liderança

63.28

62.50

61.98

62.50

0.860

Conhecimento Global

71.59

73.86

70.64

69.32

0.722

Reconhecer Sinais e Sintomas

3.58

4.00

3.58

3.33

0.936

Avaliar o doente

3.54

3.83

3.64

3.50

0.937

Intervenção

3.58

3.83

3.61

3.50

1.000

Avaliação das Intervenções

3.54

3.83

3.61

3.50

0.874

Área cardíaca

3.62

4.00

3.58

3.38

0.869

Área respiratória

3.62

4.00

3.85

4.00

0.533

Área neurológica

3.44

3.62

3.40

3.00

0.654

Autoconfiança Global

3.56

3.88

3.61

3.33

0.937

Dimensão prática

82.10

87.04

80.35

84.57

0.589

Dimensão realismo

85.83

91.11

82.41

83.33

0.642

Dimensão cognitiva

85.65

92.59

82.72

83.33

0.754

Satisfação Global

83.82

89.54

81.37

84.97

0.536

0.540

Teste Mann-Whitney

87

Os resultados que constituem a tabela 25 evidenciam que, ao comparar o conhecimento,
a autoconfiança e a satisfação em função do enfermeiro ter realizado, ou não, algum tipo
de formação com recurso a SAF, apenas existe diferença significativa em termos de
conhecimento no primeiro momento. Comparando os valores observados para as
medidas de tendência central podemos afirmar que os enfermeiros que não realizaram
algum tipo de formação com recurso àquela estratégia revelaram o maior conhecimento.

Tabela 25. Comparação do Conhecimento, da Autoconfiança e da Satisfação em função da
realização algum tipo de formação com recurso à Simulação de Alta Fidelidade
Realizou algum tipo de formação com recurso à Simulação
de Alta Fidelidade

Após

Antes

Conhecimento / Autoconfiança / Satisfação

Sim
x

Md

Não
x

p

Md
0.334

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

68.89

66.67

76.00

73.33

Comunicação

48.72

46.15

61.54

61.54

0.030

Liderança

50.00

56.25

57.50

56.25

0.442

Conhecimento Global

56.06

56.82

65.00

65.91

0.036

Reconhecer Sinais e Sintomas

3.22

3.00

3.00

3.00

0.651

Avaliar o doente

3.11

2.67

3.13

2.67

1.000

Intervenção

3.00

2.67

3.27

3.33

0.539

Avaliação das Intervenções

2.89

2.67

3.20

3.00

0.448

Área cardíaca

3.25

3.00

3.20

3.25

0.879

Área respiratória

3.25

3.00

3.45

3.25

0.433

Área neurológica

2.67

2.00

2.80

2.50

0.451

Autoconfiança Global

3.06

2.67

3.15

3.00

0.549

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

95.56

100.0
0

89.33

93.33

Comunicação

58.97

61.54

58.46

61.54

0.860

Liderança

62.50

62.50

63.75

62.50

0.606

Conhecimento Global

72.73

75.00

70.91

72.73

0.634

Reconhecer Sinais e Sintomas

3.56

4.00

3.60

4.00

0.863

Avaliar o doente

3.44

3.67

3.60

4.00

0.522

Intervenção

3.56

3.67

3.60

4.00

0.744

Avaliação das Intervenções

3.44

3.67

3.60

4.00

0.522

Área cardíaca

3.67

4.00

3.60

4.00

0.860

Área respiratória

3.67

4.00

3.60

4.00

0.860

Área neurológica

3.17

3.25

3.60

4.00

0.522

0.427
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Autoconfiança Global

3.50

3.75

3.60

4.00

0.522

Dimensão prática

91.36

87.65

76.54

79.01

0.297

Dimensão realismo

94.81

93.33

80.44

80.00

0.174

Dimensão cognitiva

95.06

92.59

80.00

77.78

0.167

Satisfação Global

93.03

90.20

78.30

79.08

0.297

Teste Mann-Whitney

Analisando os resultados que apresentamos na tabela 26 constata-se que, após a
participação em práticas clínicas simuladas com recurso a SAF, os enfermeiros que
realizaram recentemente alguma formação na área de urgência/emergência tenderam a
evidenciar conhecimentos significativamente superiores em termos de práticas clínicas
simuladas e competências não técnicas e no global. Estes enfermeiros evidenciaram
também autoconfiança significativamente superior na área respiratória.

Tabela 26. Comparação do Conhecimento, da Autoconfiança e da Satisfação em função do facto
de ter realizado recentemente alguma formação na área de urgência/emergência
Realizou recentemente alguma formação
na área de urgência/emergência

Após

Antes

Conhecimento / Autoconfiança / Satisfação

Sim
x

Não
Md

x

p
Md
0.056

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

78.67

73.33

66.22

66.67

Comunicação

53.85

53.85

56.41

61.54

0.440

Liderança

56.25

56.25

54.17

56.25

0.590

Conhecimento Global

63.18

63.63

58.94

59.09

0.354

Reconhecer Sinais e Sintomas

3.47

3.67

2.96

3.00

0.076

Avaliar o doente

3.40

4.00

3.11

3.00

0.417

Intervenção

3.27

3.33

3.09

3.00

0.654

Avaliação das Intervenções

3.27

3.33

2.96

3.00

0.425

Área cardíaca

3.35

3.25

3.07

3.00

0.354

Área respiratória

3.65

4.00

3.38

3.00

0.338

Área neurológica

3.05

3.25

2.63

2.50

0.308

Autoconfiança Global

3.35

3.58

3.03

2.83

0.381

Práticas Clínicas Simuladas e Competências não
técnicas

98.67

100.0
0

86.67

86.67

Comunicação

61.54

61.54

59.49

61.54

0.440

Liderança

65.00

62.50

61.67

62.50

0.232

0.047
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Conhecimento Global

75.45

75.00

69.54

68.18

0.016

Reconhecer Sinais e Sintomas

4.07

4.00

3.42

3.33

0.051

Avaliar o doente

4.00

4.00

3.47

3.33

0.106

Intervenção

4.00

4.00

3.47

3.33

0.135

Avaliação das Intervenções

4.00

4.00

3.44

3.33

0.138

Área cardíaca

4.00

4.00

3.47

3.25

0.148

Área respiratória

4.20

4.00

3.62

3.50

0.048

Área neurológica

3.85

4.00

3.27

3.00

0.117

Autoconfiança Global

4.02

4.00

3.45

3.33

0.100

Dimensão prática

89.38

92.59

78.27

83.95

0.149

Dimensão realismo

88.89

93.33

82.07

82.22

0.273

Dimensão cognitiva

88.89

92.59

82.22

81.48

0.309

Satisfação Global

89.15

92.81

80.09

83.01

0.190

Teste Mann-Whitney

Relativamente à hipótese formulada, julgamos poder afirmar que os dados a
confirmaram parcialmente e sobretudo em termos de autoconfiança. As características,
sociodemográficas e profissionais, dos enfermeiros que evidenciaram influência
estatisticamente significativa foram a idade, o sexo, o estado civil, as habilitações
académicas, o tempo de exercício profissional total e no SU, a realização de formação
com recurso a SAF e de formação na área de urgência/emergência.
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A discussão dos resultados constitui-se como uma etapa fundamental do processo de
investigação. Assim, após concluída a apresentação e análise dos dados, iremos
proceder à sua discussão através da análise e reflexão crítica dos mesmos e confrontálos com a literatura científica nacional e internacional existente neste domínio,
procurando desenvolver nova evidência relativamente ao tema. Neste capítulo
apresentamos ainda as limitações com que nos deparámos, na realização deste estudo.
No sentido de gerar evidência científica sobre o desenvolvimento de competências não
técnicas, nomeadamente sobre comunicação e liderança, o objetivo central deste estudo
foi verificar a influência das práticas clínicas simuladas com recurso à SAF, no
conhecimento, na performance, na autoconfiança e na satisfação dos enfermeiros do
SU.

Caracterização sociodemográfica e profissional da amostra
Neste estudo, o conjunto de enfermeiros do SU de um Centro Hospitalar da Região
Centro de Portugal representa a população acessível, tendo sido obtida uma amostra não
probabilística por conveniência constituída por 20 enfermeiros. De entre os enfermeiros
da amostra, existe uma clara prevalência do sexo feminino (80%). Este dado vai de
encontro às características da própria profissão, onde também se verifica o predomínio
do sexo feminino (82%) sobre o masculino (18%) (OE, 2020). Relativamente à faixa
etária destes enfermeiros, apresentam idades compreendidas entre 25 e 55 anos,
verifica-se que a idade média dos enfermeiros da amostra é 36.10 ± 7.57 anos. De
acordo com a OE (2020), o segundo grupo etário com mais enfermeiros no ativo é o de
“36 a 40 anos”. Quanto ao estado civil verifica-se que 60% dos enfermeiros são casados
ou em união de facto, seguidos de 40% que que indicaram ser solteiros.
Relativamente às características profissionais 75% ocupam a categoria de enfermeiro e
25% a categoria de enfermeiro especialista. Em termos de tempo de exercício
profissional, os enfermeiros referem valores médios de 13.27 ± 7.27 anos e de tempo de
exercício profissional no SU apresentam valor médio de 8.35 ± 8.80 anos.
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Analisando as habilitações académicas constata-se que a maioria possui licenciatura
(85%) sendo que os restantes 15% possuem mestrado. Quanto à formação profissional
35% dos enfermeiros da amostra possuem uma pós-licenciatura de especialização,
sendo que, destes,71.4% referiram a Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem Médico-Cirúrgica. No entanto, 40 % dos enfermeiros eram pós-graduados,
sendo que a pós-graduação mais referida foi a de urgência e emergência (62.5%), e 70%
dos enfermeiros referem formação em SAV. Os resultados encontram-se abaixo do
preconizado pelo Regulamento 743/2019 da OE (2019), que quanto aos enfermeiros que
constituem a equipa de enfermagem dos SU, recomenda que 50 % sejam enfermeiros
especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área da Enfermagem à Pessoa em
Situação Crítica, com formação em SAV, em permanência nas 24 horas. Relativamente
aos enfermeiros que asseguram o posto de trabalho da sala de emergência, o mesmo
regulamento, recomenda que sejam enfermeiros especialistas em Enfermagem MédicoCirúrgica, preferencialmente na área da Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica.
Neste sentido, pode dizer-se que a escolha da área de desenvolvimento profissional dos
enfermeiros representados na amostra vai ao encontro da indicação supracitada, já que a
percentagem mais significativa é a correspondente à área dos cuidados de urgência e
emergência e Enfermagem Médico-Cirúrgica. No entanto, é preocupante que 75% dos
enfermeiros da amostra não fizeram recentemente qualquer formação na área da
urgência e emergência, o que pode ser justificado pela falta de motivação e investimento
pessoal, pelas lacunas da formação em serviço e incentivo das instituições à formação e,
até mesmo, devido à conjuntura atual e constrangimentos causados pela pandemia
COVID-19.
A maioria dos profissionais (60%) nunca realizou qualquer tipo de formação que
recorresse às práticas clínicas simuladas com ou sem recurso a SAF e, dos 40% que
responderam afirmativamente, 75% afirmaram ter sido no contexto da formação em
SAV. Contrariamente a estes resultados, no estudo de Martins et al. (2019) a utilização
da simulação foi considerada como relevante no processo de aquisição e
desenvolvimento de competências não técnicas em situações de emergência,
considerando os enfermeiros que a SAF é a estratégia que melhor responde a esta
necessidade. Também Miranda et al. (2018) afirmam que a SAF em contexto de
urgência e emergência apresenta-se como uma estratégia de ensino que traz inúmeros
benefícios para a formação e capacitação dos profissionais da saúde, para o sistema de
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saúde em termos de ganhos em saúde e redução de custos, e, principalmente, para a
segurança do doente.
Para atingir um nível excelente de trabalho de equipa e, em última análise, reduzir os
erros humanos, é necessário formação e treino em equipa. No estudo de Schepper et al.
(2021) os entrevistados acreditavam que o treino da equipa, com recurso a simulação,
poderia ter um efeito positivo no resultado da situação de emergência (51%), na
segurança do doente (47%), no trabalho em equipa multidisciplinar (44%), na eficiência
do cuidado ao doente (40%), nos erros médicos” (38%) e na satisfação no trabalho
(35%). Em relação ao conteúdo do treino da equipa, os entrevistados apontaram a
comunicação entre médico e enfermeiro como mais importante, seguida pela
distribuição de funções e tarefas e competências de liderança, sendo que a categoria
“outros” foi escolhida apenas por 2% dos entrevistados e foi especificada como a
necessidade de debriefing após situações de emergência na prática clínica real
(Schepper et al., 2021).
Verificou-se ainda que nenhum dos profissionais tinha feito formação sobre
competências não técnicas, nomeadamente comunicação e liderança, o que pode
demonstrar a falta de importância atribuída, pelos enfermeiros, a este tipo de
competências em detrimento das competências técnicas, onde investiram a sua
formação. Estes resultados divergem dos de Martins et al. (2019), num estudo descritivo
e analítico sobre a importância atribuída às competências não técnicas, com uma
amostra por conveniência de 65 enfermeiros que atuam em situações de emergência, na
medida que estes consideram as competências não técnicas muito importantes (𝑥̅
4,11±0,84; 1-5) e que influenciam muito o resultado numa situação de SAV (𝑥̅
3,37±0,71;1-4). Relativamente ao aprofundamento das competências não técnicas, os
enfermeiros referem que se desenvolvem essencialmente pela experiência profissional
(62,9%) mas também pela experiência formativa (19,4%), sendo a simulação
considerada muito importante (𝑥̅ 4,06 ± 0,93;1-5) para o aprofundamento destas.

Conhecimento
No nosso estudo, pelo número de competências não técnicas assinaladas, constata-se
que a média e a mediana, após a realização do programa de formação, são
significativamente superiores (p < 0.001), o que demonstra que os enfermeiros não só
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compreenderam o conceito de competências não técnicas como as conseguiram
identificar, melhorando o seu conhecimento nesta temática.
Os resultados do nosso estudo mostram, ainda, que relativamente à avaliação de
conhecimento, a existência de diferenças estatisticamente significativas em todas as
dimensões: práticas clínicas simuladas e competências não técnicas (𝑥̅ antes 69,33 e 𝑥̅
depois 89,67; p<0,001), comunicação (𝑥̅ antes 55,77 e 𝑥̅ depois 60,00; p0,019) e
liderança (𝑥̅ antes 54,69 e 𝑥̅ depois 62,50; p0,002); e no conhecimento global (𝑥̅ antes
60,00 e 𝑥̅ depois 71,02; p<0,001). Neste sentido, podemos concluir que existem
evidências estatísticas da melhoria do conhecimento dos enfermeiros do SU para atuar
em situação de emergência, com recurso às competências não técnicas (comunicação e
liderança), após a participação em práticas clínicas simuladas com recurso a SAF.
Estes dados, são corroborados por Sok et al. (2020), que no estudo, quasi-experimental
com pré/pós-teste, concluíram que o programa de formação com recurso a simulação
em situações de SAV melhorou significativamente o conhecimento dos enfermeiros (t
4,664; p < 0,001). Também os resultados observados por Baptista et al. (2014), vão ao
encontro dos anteriores, uma vez que evidenciaram a melhoria do conhecimento após a
aplicação de práticas clínicas simuladas, demonstrando uma maior consolidação do
conhecimento através da transferência destes para o contexto prático. De igual forma,
no estudo qualitativo exploratório de Bliss e Aitken (2018) os dados foram colhidos
através de entrevistas semiestruturadas a oito enfermeiros, seguidas de cenários
simulados de situações de emergência. Este estudo concluiu que todos os enfermeiros
afirmaram que a simulação melhorou o seu conhecimento e perceberam que poderiam
transferir tanto o conhecimento quanto as competências adquiridas para a prática,
reconhecendo o importante papel que o ambiente de aprendizagem seguro desempenhou
neste sentido.
Schepper et al. (2021) num estudo com enfermeiros e médicos do SU, Bloco Operatório
e Unidade de Cuidados Intensivos, que frequentemente lidam com situações de
emergência, sobre o conhecimento e a importância das competências não técnicas em
situações de emergência, concluiram que quase um terço (29%) dos entrevistados
afirmou que os erros ocorrem com frequência ou com muita frequência durante
situações de emergência, sendo que a maioria (64%) admitiu já ter estado envolvido
numa situação de emergência em que sentiu que um melhor trabalho de equipa teria
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influenciado positivamente o resultado. No mesmo estudo os entrevistados
consideraram várias competências não técnicas importantes ou muito importantes para
um bom resultado em situações de emergência, sendo que as consideradas mais
importantes foram “comunicação específica” (96%), seguida de “liderança” (95%). A
mesma amostra identificou também as maiores barreiras durante situações de
emergência, sendo estas “problemas de comunicação”, “liderança pouco clara”, “falta
de conhecimento da situação de emergência ou do algoritmo”, “falta de treino em
equipa” e “papel e atribuição de tarefas pouco claros” (Schepper et al., 2021).
Segundo Martins, Coutinho, et al. (2017), vários autores afirmam a contribuição da
simulação para a consolidação de conhecimentos previamente adquiridos, para a
aquisição de novos conhecimentos e para a ligação de ambos com a prática clínica. A
prática simulada, enquanto estratégia pedagógica, é de forma unânime e global muito
satisfatória para os estudantes, que reconhecem que esta experiência os aproxima da
realidade que vão encontrar em contexto clínico, para além de potenciar a transferência
de conhecimentos, favorece o desenvolvimento de competências como trabalho de
equipa e liderança (Freitas et al.,2021) No entanto, o conhecimento, por si só, pode
fornecer uma falsa sensação de confiança e o confronto com a prática ajuda a construir
essa confiança de forma mais realista (Martins, Coutinho, et al., 2017).

Performance (comunicação, liderança)
Quanto à performance os resultados do nosso estudo evidenciam uma melhoria
substancial da performance no particular, na comunicação (𝑥̅ antes 11,36 e 𝑥̅ depois
88,64; p0,063) e na liderança (𝑥̅ antes 25,00 e 𝑥̅ depois 95,00; p0,063), e no global (𝑥̅
antes 25,16 e 𝑥̅ depois 92,74; p0,063), no entanto não se verificaram diferenças
estatisticamente significativas (p0,063).
Estes valores vão ao encontro dos resultados de Sinha e Page (2015) em que verificaram
um efeito positivo na performance dos profissionais com as ECS com valores médios de
57,5% antes, e 94,6% após. Também Amaro (2017) e McLaughlin et al. (2019) referem
melhoria da performance de competências não técnicas, tais como a comunicação e
liderança, de enfermeiros do SU, com recurso ao treino simulado de PCR.
No estudo de Huffman et al. (2021), constituído por médicos das áreas de cirurgia e
emergência, que realizaram formação teórica e de treino de competências não técnicas,
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tais como comunicação, liderança, trabalho de equipa, tomada de decisão e consciência
da situação, e cenários simulados (de trauma) com debriefing os resultados
evidenciaram uma performance com melhoria das competências não técnicas e
mostraram uma diminuição de eventos adversos com o doente. Também, o estudo de
Judd et al. (2019) e o, já anteriormente referido, de Sok et al. (2020) evidenciaram uma
melhoria da performance dos enfermeiros, com significância estatística.
Sousa (2020) no seu estudo quasi-experimental com pré/pós-teste, de grupo único
constituído por enfermeiros, com a realização de cenários de práticas clínicas simuladas,
a performance na comunicação foi a competência não técnica que apresentou um maior,
e estatisticamente significativo, aumento (21,3±12,2 pré-teste; 42,7±8,1 pós-teste, p
0,01). Em relação à liderança, embora se observe um aumento considerável nas médias
das pontuações, este não foi estatisticamente significativo (13,1±7,3 pré-teste; 21,4±7,4
pós-teste, p 0,06).
Almeida et al. (2012), num estudo longitudinal, pré-experimental, com desenho antesapós com grupo único constituído por 22 enfermeiros do SU, aplicou um programa de
SAF para treino de performance clínica, e avaliou as competências técnicas. A
performance na avaliação inicial (pré-formação) com média de 35,16% e média
segunda avaliação (pós-formação) de 59,19%, média em contexto real (terceira
avaliação) foi de 59,96%, verificaram diferenças estatisticamente significativas entre
avaliação inicial e a segunda avaliação (p<0,05), assim como entre a avaliação inicial e
a avaliação realizada em contexto clínico real (p<0,05). Almeida et al. (2012)
concluíram que a implementação de um programa de SAF, com enfermeiros do SU,
permitiu verificar a influência positiva das práticas clínicas simuladas na melhoria da
sua performance clínica, evidenciando, ainda, uma estabilidade temporal das
competências clínicas adquiridas e sua transferibilidade para a prática.
Os estudos supracitados, relativos à performance, apresentam resultados semelhantes
aos do nosso estudo, na medida em que em todos foi observada uma influência positiva
das práticas clínicas simuladas na performance e, consequente, melhoria da mesma. No
entanto, contrariamente a estes, no nosso estudo apesar de melhorias percentuais
maiores relativas ao antes e após os nossos resultados não revelaram uma melhoria
estatisticamente significativa da performance na comunicação ou na liderança. Estes
resultados podem ter sido condicionados pelo tamanho da amostra, uma vez que, face à
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escassez de tempo, houve necessidade de avaliar a performance em grupos (quatro
grupos).
Os resultados do estudo descritivo prospetivo de Cant et al. (2016), realizado em
contexto real com uma amostra de enfermeiros e médicos para avaliar as competências
não técnicas da equipa de emergência revelam que as classificações totais da
performance de competências não técnicas discriminaram entre as situações em que um
doente sobreviveu ou morreu, uma vez que as pontuações médias da situação em que o
doente sobrevive foram significativamente maiores do que para situações em que não
sobrevive.
As competências técnicas e as competências não técnicas são os principais elementos
que garantem a segurança do doente durante o SAV (Peltonen et al., 2020), no entanto a
sua relação ainda não é totalmente compreendida. Estes autores afirmam que a
proficiência técnica individual por si só não é suficiente para um excelente desempenho
geral em situações médicas de alto risco como SAV, portanto, tanto competências
técnicas quanto competências não técnicas são competências enfatizadas no domínio e
gestão de SAV de alta qualidade. Neste sentido, o estudo destes autores, apresenta, pela
primeira vez, uma associação entre competências não técnicas e competências técnicas
em situações reais de SAV intra-hospitalar, pois as equipas de emergência que
demonstraram melhores competências não técnicas também realizaram melhor os
aspetos técnicos, tais como, qualidade das compressões torácicas, qualidade da
ventilação e qualidade da desfibrilação. Estes resultados sugerem que competências não
técnicas e competências técnicas não são um conjunto de competências independentes,
mas têm uma associação positiva entre si, devendo-se enfatizar ambas na educação,
treino e formação em serviço dos profissionais de saúde.

Performance: Comunicação
Abordamos, agora, em particular, aos resultados do nosso estudo da performance na
comunicação, quanto ao recurso a comunicação estruturada e a estratégias e ferramentas
de comunicação.
A comunicação estruturada (ABCDE) no nosso estudo não foi utilizada por nenhum dos
quatro grupos na avaliação inicial (antes) mas foi utilizada por todos na avaliação final
(n antes 0, n após 4; p0.063), demonstrando uma evolução da performance de 0 para 100%.
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No estudo de Olgers et al. (2017), que consistia em estudar se a prioridade da triagem
atribuída ao doente, no SU, estava associada à realização da abordagem ABCDE, os
resultados mostraram que doentes com a maior prioridade após triagem (vermelho) a
abordagem ABCDE foi utilizado em 100% dos casos. Neste sentido, as recomendações
do ERC indicam que a formação dos profissionais de saúde que atuam em contexto de
emergência deve incluir uma abordagem estruturada, do tipo ABCDE, e o uso de
ferramentas de comunicação estruturada, para garantir uma comunicação eficaz (Greif
at al., 2021). Esta informação valida os resultados do nosso estudo que mostram uma
evolução de 100% da comunicação estruturada após formação.
Quanto aos resultados do nosso estudo, na avaliação inicial nenhum grupo utilizou
qualquer ferramenta de comunicação, mas na avaliação final todos recorreram a estas,
em parte ou na totalidade. Especificamente, ao SBAR (n após 4, p 0.063) e ao handoff (n
após

4, p 0.063) demonstrando uma evolução da performance de 0 para 100%, sendo

assim utilizadas por todos os grupos. Quanto ao Call-Out (n
back (closed-loop communication) (n

após

após

2, p0.250) e o Check-

2, p0.250), verificou-se uma evolução da

performance de 0 para 50%, uma vez que apenas metade dos grupos recorreram a estas
na avaliação final.
A revisão de Shahid e Thomas (2018) destaca os desafios da comunicação entre os
profissionais de saúde, afirmando, que a comunicação eficaz é um fator vital na
prestação de cuidados seguros ao doente, na medida em que a sua falha pode levar a
sérios erros médicos. Segundo os autores, também a Joint Commission, a AHRQ, o
Institute for Health Care Improvement e a OMS reconhecem o SBAR como uma
ferramenta de comunicação eficaz e validada que demonstra melhoria da comunicação
entre os profissionais de saúde, nomeadamente no briefing da situação de emergência
ou no handoff, redução de eventos adversos em ambiente hospitalar e promoção da
segurança do doente. A relação entre estas duas ferramentas é também observada no
nosso estudo, uma vez que foram as únicas a serem aplicadas por todos os grupos na
avaliação final.
O call-out funciona melhor quando combinada com o check-back, acontece quando o
líder da equipa fecha o ciclo na comunicação, reconhecendo a mudança na pressão do
evento. Muitos erros de medicação também são evitados quando um membro da equipa
faz um check-back da medicação e da dose solicitada no call-out (AHRQ, 2017).
Curiosamente, e provavelmente dado ao facto de estarem relacionadas e do sentido de
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serem usadas em conjunto, estas foram as estratégias menos utilizadas na avaliação
final, pelo que o nosso estudo mostrou que esta é uma das fragilidades da comunicação
da equipa de emergência. Podemos, ainda, afirmar que é uma das fragilidades que
coloca em causa a segurança do doente uma vez que, segundo Scicchitano et al. (2021),
o check-back (closed-loop communication) está associado à diminuição dos erros
médicos e à melhoria do tempo de conclusão de tarefas durante a reanimação.
Assim, no nosso estudo a diferença de melhoria entre as primeiras duas ferramentas de
comunicação e as últimas pode estar relacionada com a maior prevalência de estudos e
visibilidade sobre estas primeiras. No entanto, Lee e Kim (2020), ao estudarem a
influência da comunicação na performance, em contexto de simulação, afirmam que,
ainda, existem poucos estudos que fazem referências à forma como as ferramentas de
comunicação contribuem para a performance da equipa em situações de emergência.
O estudo de Park (2022) apresenta resultados estatisticamente significativos que
confirmam que o recurso à SAF melhora a competência de comunicação e a satisfação
em cenários de emergência. Do mesmo modo, Miranda et al. (2018) verificaram nos
estudos analisados que após o treino simulado o envolvimento entre os membros da
equipa, enfermeiros e médicos, e a comunicação efetiva, não só melhoraram, como se
relacionaram com melhores resultados clínicos quando regressavam ao ambiente clínico
real, no SU. Neste sentido, também o estudo prospetivo observacional de (Lee & Kim,
2020), recorrendo a cenários de práticas clínicas simuladas em contexto de emergência,
mostrou que a comunicação está diretamente relacionada com o sucesso da performance
da equipa. Estes resultados em de acordo com os do nosso estudo na medida em que a
performance na comunicação melhorou após as práticas clínicas simuladas, mas
divergentes no sentido em que nós não obtivemos uma diferença estatisticamente
significativa. Quanto à melhoria de resultados clínicos quando regressavam ao ambiente
clínico real, no SU, não temos dados que nos permitam essa comparação.
Embora se verifiquem, no nosso estudo, evoluções na performance de 0 para 50 ou
100% estas não foram estatisticamente significativas para a comunicação estruturada ou
para o recurso a qualquer uma das ferramentas de comunicação, provavelmente devido
ao tamanho da amostra. Ainda assim, é uma evolução positiva e favorável, que pode
representar melhoria da qualidade dos cuidados.
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Assim, entende-se que a comunicação eficaz entre os profissionais de saúde é crucial
durante uma situação de emergência. A simulação e a formação sobre o uso de
ferramentas de comunicação padronizadas são essenciais na melhoria das competências
de comunicação dos profissionais de saúde.

Performance: Liderança
Analisando os resultados do nosso estudo relativo à performance na liderança é
evidente o conhecimento dos enfermeiros sobre a importância de “Identificar
claramente o(s) líder(es)”, uma vez que este foi o item na avaliação inicial que foi
cumprido por 75% dos grupos e na avaliação final por 100%. Constatamos que era uma
convicção já existente na avaliação inicial, pela maioria, mas que foi alargada a toda a
população após o programa de formação. Também no estudo de Miranda et al. (2018),
ao analisarem as competências não técnicas os autores referem que os enfermeiros
revelaram um aumento da confiança em identificar a necessidade de um líder em
situações de emergência e de partilhar informações e sugestões, da prestação de
cuidados, entre a equipa.
Em relação à liderança, a investigação de Perry et al. (2018), mostra que muitas vezes
não havia quem se assumisse como líder do SAV e gestor dos cuidados prestados.
Consequentemente, as funções não eram delegadas, o que resultava em membros da
equipa sem nenhuma função atribuída e alguns aspetos do cuidado, como por exemplo,
a contabilização de tempo para as intervenções, a ser esquecidos. Os mesmos autores,
afirmam ainda que, alguns líderes adotaram uma abordagem participativa, e não handsoff, e solicitaram pouco a ajuda dos colegas de equipa, tornando a reanimação
incompleta e ineficiente.
No nosso estudo podemos verificar que, inicialmente, apesar de 75% dos grupos
identificarem o líder os restantes itens da grelha da Observação de Performance de
Liderança obtiveram uma taxa de realização entre 0 a 25%, o que demonstra que é
importante identificar um líder e que este saiba quais as suas funções. Situação que se
confirmou após a formação uma vez que a realização de itens da grelha foi de 75 a
100%. Neste sentido, a liderança eficaz durante a reanimação está associada a uma
melhor performance da equipa (Greif at al., 2021). Esta afirmação pode ser verificada
no estudo de Zern et al. (2020), realizado com 27 médicos, mostra que o treino do team
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leader em SAV e competências não técnicas, como trabalho de equipa e comunicação,
com recurso a simulação in situ em situações de PCR, melhora tanto a performance do
líder, como a da equipa.
O estudo pós-observação e pré-intervenção de Armstrong et al. (2020), com uma
amostra constituída por 15 enfermeiros do SU, consistia no treino de cenários de
reanimação com recurso a práticas clínicas simuladas, mostrou que a melhoria na
liderança foi estatisticamente significativa (p0.0028). Existe evidência que a utilização
da SAF melhora a liderança, enquanto competências não técnicas, como é o caso da
revisão sistemática da literatura, efetuada por Brunette e Thibodeau-Jarry (2017), onde
concluem que esta estratégia formativa oferece um ambiente ideal para avaliação, treino
e otimização da liderança, essencial à gestão de situações de emergência reais. Também
o estudo de Krage et al. (2017) conclui que durante a reanimação a performance da
equipa está relacionada com as competências não técnicas do líder, o pode ter
implicações importantes para o treino desta.
A maioria dos estudos associa a liderança ao médico, no entanto, como já foi referido
anteriormente o líder da equipa de emergência tanto pode ser o médico como o
enfermeiro, deve, deste modo, ser o profissional com mais conhecimento e experiência
em situações de emergência e com competências técnicas e não técnicas adequadas. No
entanto, atualmente, é bastante estudado e cada vez mais aplicado o modelo de liderança
partilhada.
Armstrong et al. (2020) referem que é essencial capacitar o enfermeiro para o modelo
de liderança partilhada, que tem sido proposto como uma configuração mais eficiente
para a equipa de emergência no SU, sendo que neste modelo, um enfermeiro lidera o
algoritmo de SAV, o que permite o off-loading cognitivo do médico, também, líder em
emergência. Este é um conceito relativamente novo, mas que demonstrou melhor
performance da equipa e melhores resultados (Armstrong et al., 2020).
O briefing e o debriefing representam dois aspetos vitais relacionados com a práticas
clínicas simuladas e a prática real de reanimação. Greif at al. (2021) mostram que a
meta-análise do impacto do briefing e do debriefing no desempenho da reanimação
demonstrou efeitos significativos do debriefing baseado em dados da sobrevida até à
alta, retorno da circulação espontânea e profundidade das compressões torácicas.
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Na avaliação inicial do briefing do nosso estudo, apesar de 100% dos líderes
identificarem os membros da equipa, apenas 25% identificaram objetivos claros e
atribui tarefas e responsabilidades claras, mas nenhum definiu e comunicou o plano de
cuidados. O briefing é definido como uma revisão e comunicação de factos pertinentes
sobre a reanimação antes do evento. Este, estabelece uma estrutura para que os
profissionais da equipa de emergência preparem os papéis e tarefas dentro da equipa,
antes do contato com o doente e início da performance (Greif at al., 2021). No entanto
após o programa de formação o cumprimento dos itens do briefing aumentou, variando
entre 75 a 100%.
Quanto ao debriefing, na avaliação inicial deste estudo, nenhum ou apenas um grupo
cumpriu os itens da grelha de observação, no entanto, na avaliação final todos os grupos
cumpriram todos os itens, à exceção do item “analisa se a distribuição de
responsabilidades foi equitativa” que foi cumprido apenas por 3 dos 4 grupos. No
estudo de Martins et al. (2019) sobre competências não técnicas o recurso ao debriefing
e a sua frequência é referida pelos enfermeiros como frequente e considerado muito
relevante (𝑥̅ 3,59 ± 0,50). O debriefing é considerado por muitos como o tempo mais
importante da simulação (que ocorre após o cenário estar concluído) na medida em que
permite promover o desenvolvimento das competências não técnicas capacitando os
formandos a aprender a partir da crítica aos aspetos da sua própria performance. Esta
reflexão sobre a ação foi considerada no estudo de Baptista, Martins, et al. (2014) como
positiva uma vez que permitiu aos formandos ter a consciência das suas dificuldades e
limitações. Assim, durante o debriefing podem emergir outras dimensões no âmbito das
competências não técnicas, das quais se destacam a gestão da situação, a comunicação
assertiva e a liderança, sendo identificado pelos formandos que esta etapa é a mais
benéfica da simulação (Martins et al., 2019).
No global, a maioria dos estudos referidos identificou diferença estatisticamente
significativa na performance no global e em particular, na comunicação e na liderança,
no entanto, no nosso estudo parece existir influência das práticas clínicas simuladas com
recurso a SAF na performance global e particular, de comunicação e de liderança,
apesar de não haver diferença estatisticamente significativa. Esta situação pode dever-se
ao tamanho reduzido da amostra, que dividida em grupos, como no caso da avaliação da
performance, se torna ainda menor.
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Autoconfiança
Diante de uma situação de emergência, um dos fatores que pode influenciar o início
rápido e adequado da intervenção de enfermagem é a autoconfiança do profissional
presente no momento em que ela ocorre (Martins, Baptista, et al., 2014). Neste âmbito
os nossos resultados evidenciaram a existência de diferenças estatisticamente
significativas na autoconfiança global (𝑥̅ antes 3,11 e 𝑥̅ depois 3,59; p<0,001) e nas
áreas respiratória (𝑥̅ antes 3,45 e 𝑥̅ depois 3,76; p0,008), cardíaca (𝑥̅ antes 3,14 e 𝑥̅
depois 3,60; p<0,001), e neurológica (𝑥̅ antes 2,74 e 𝑥̅ depois 3,41; p<0,001), sendo na
área respiratória que os enfermeiros demonstraram mais autoconfiança e a neurológica
em que mostraram menos.
Em consonância com os nossos resultados está o estudo de Martins, Baptista, et al.
(2014), cuja análise descritiva mostra valores de autoconfiança acima do ponto médio
nas diferentes dimensões e no global, com valores mais elevados de autoconfiança na
área respiratória e mais baixos na área neurológica, e com uma média global de 3,32
após práticas clínicas simuladas. Também no estudo de Martins, Coutinho, et al. (2017),
cujo objetivo foi avaliar o impacto de um programa de práticas clínicas simuladas na
construção da autoconfiança, os resultados mostraram um aumento dos scores médios
para a as dimensões e no global (p<0,001), o que revela um impacto positivo das
práticas clínicas simuladas com recurso a SAF na autoconfiança dos alunos de
enfermagem para intervir em situações de emergência. Foi evidente, neste estudo, que a
simulação provou ser uma excelente estratégia para a construção e desenvolvimento de
competências em estudantes de enfermagem, para melhorar a autoconfiança dos
enfermeiros e para responder a situações de emergência.
Os resultados de Bortolato-Major et al. (2020) são consistentes com os do nosso estudo
e com todos os anteriores, na medida em que, num estudo longitudinal do tipo antes e
depois, com uma amostra de 35 estudantes de enfermagem que realizaram práticas
clínicas simuladas em contexto de emergência, a comparação dos resultados
demonstrou significativo aumento (p<0,05) na aquisição de autoconfiança global e nas
áreas respiratória, cardíaca e neurológica.
Tal como no nosso estudo os vários estudos, anteriormente referidos, mostram que a
autoconfiança para resposta em emergências aumenta após formação de práticas clínicas
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simuladas com recurso a SAF, em harmonia com a premissa de que um ambiente seguro
e controlado permite ao formando desenvolver competências replicáveis em contexto
real (Baptista, Martins, et al., 2014). Também Martins, Baptista, et al. (2014) afirmam
que existe transferibilidade para a prática, no que se refere à relação entre a
autoconfiança e os resultados da intervenção em emergências.
O paradigma confiança-competência pressupões que confiança é muitas vezes inferida
como prova da competência dos profissionais, mas isso pode ser um equívoco e os
formadores de simulação necessitam de estar atentos à possível discrepância entre
aprendizagem e confiança auto-relatada (Judd et al., 2019). No entanto, efetivamente, a
melhoria na autoconfiança, é um indicador da importância da SAF na aprendizagem,
especialmente em contexto de emergência, justificando o desenvolvimento de
estratégias organizacionais e de formação continua baseadas neste recurso pedagógico.

Satisfação
Os resultados do nosso estudo demonstraram uma satisfação global elevada (𝑥̅ 82,35; 0100) com o programa de formação de práticas clínicas simuladas, com recurso à SAF,
sobre competências não técnicas (comunicação e liderança) em situações de
emergência. Os valores médios de satisfação foram bastante aproximados nas
dimensões, mas os enfermeiros demonstraram satisfação mais elevada na dimensão
cognitiva (𝑥̅ 83,89), seguida da dimensão realismo (𝑥̅ 83,78), e por último na dimensão
prática (𝑥̅ 81,05). Os itens que apresentaram maior satisfação dos enfermeiros (𝑥̅ ≥ 9; 010), foram: “Interação com os colegas”, “Qualidade do material utilizado nas práticas”,
“Qualidade dos simuladores” e “Satisfação com a discussão pós cenário (debriefing)”.
Baptista, Martins, et al. (2014) verificaram, através da ESECS que os estudantes de
enfermagem estão muito satisfeitos com as práticas clínicas simuladas, com uma
satisfação global de 85,80%, sendo a satisfação cognitiva a que apresenta valores
médios mais elevados (88,63%), em segundo lugar surge a satisfação realismo (88,18%)
e, por último, a satisfação prática é a que apresenta os valores médios mais baixos
(83,53%). De igual forma, Freitas et al. (2021), recorrendo à ESECS, no seu estudo,
mostram que no global os estudantes de enfermagem apresentam satisfação elevada
com as práticas clínicas simuladas com recurso a SAF. Também, tal como no nosso
estudo, foi a dimensão da satisfação cognitiva a que apresentou um valor médio mais
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elevado (88,23±11,86) e a satisfação prática um valor mais baixo (83,92±11,77).
Também Bortolato-Major et al. (2020) no seu estudo obtiveram um score de satisfação
global médio na ESECS que indicou um grau elevado de satisfação (8,4 ± 3,8; 0-10),
maior na dimensão cognitiva (8,5; 0-10), seguida da dimensão realismo (8,5; 0-10) e
menor na prática (8,2, 0-10).
Os resultados do nosso estudo são congruentes, e apresentam valores muito próximos,
dos estudos supracitados, em relação à satisfação no global, e dos quais resulta um grau
elevado de satisfação com as práticas clínicas simuladas, e em relação ao grau de
satisfação com cada uma das dimensões, sendo que a dimensão cognitiva e a dimensão
realismo são as mais apreciadas. Os valores mais baixos obtidos na dimensão prática
poderão estar relacionados com o tempo insuficiente que foi dedicado a esta
componente.
Também os estudos de Dixe e Sousa (2017), Boyde et al. (2018), Guerrero-Martínez et
al. (2020) e Arrogante et al. (2021) apresentam resultados em que os estudantes de
enfermagem e os enfermeiros mostraram uma satisfação elevada com as práticas
clínicas simuladas, indicando a simulação como recurso pedagógico adequado de
aprendizagem no contexto da emergência, em particular, e da Enfermagem, no geral.
É verdade que um elevado grau de satisfação com a prática simulada não é sempre
tradutor de uma boa performance clínica, no entanto, a satisfação dos estudantes é um
indicador cada vez mais adotado para avaliar o ensino, os docentes e a instituição, de
forma a promover melhorias qualitativas no ensino. Neste sentido, a satisfação dos
estudantes é tida em consideração devido à importante ligação entre a satisfação e a
motivação para aprender, uma vez que é indiscutível que um estudante motivado
aprende mais e melhor, acreditando no potencial de utilidade da aprendizagem para a
sua prática futura (Baptista, Martins, et al., 2014).

Correlação da satisfação com o conhecimento e com a autoconfiança
No nosso estudo, nem antes, nem após a participação em práticas clínicas simuladas
com recurso a SAF, não se observou qualquer correlação estatisticamente significativa
da satisfação com o conhecimento ou com a autoconfiança. No entanto, constatou-se
existência de correlação significativa entre a satisfação global e a autoconfiança na área
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neurológica. Contudo, não foram encontrados estudos que correlacionem estas
variáveis, de forma a sustentar ou refutar os nossos resultados.

Correlação do conhecimento com a autoconfiança
Relativamente à correlação do conhecimento com a autoconfiança, tal como no nosso
estudo, Martins, Coutinho, et al. (2017), também não encontraram qualquer correlação
estatisticamente significativa entre conhecimento e autoconfiança.

Relação entre o conhecimento, a autoconfiança e satisfação com as caraterísticas
sociodemográficas e profissionais
No nosso estudo podemos concluir que existe relação, embora parcial, entre o
conhecimento, a autoconfiança e satisfação com as caraterísticas sociodemográficas e
profissionais, uma vez que: enfermeiros mais velhos, do sexo masculino e casados ou
em união de facto evidenciaram maior autoconfiança; os profissionais na categoria de
enfermeiro evidenciaram conhecimento, autoconfiança e satisfação semelhantes àqueles
que se encontravam na categoria de enfermeiro especialista; existe correlação
estatisticamente significativa entre o tempo de exercício profissional e a autoconfiança;
existe correlação estatisticamente significativa entre o tempo de exercício profissional
no SU e a autoconfiança (antes); os enfermeiros que realizaram recentemente alguma
formação na área de urgência/emergência tenderam a evidenciar conhecimento
significativamente superior após a participação em práticas clínicas simuladas com
recurso a SAF.
Em suma, os resultados globais do nosso estudo são congruentes com os de Miranda et
al. (2018) que realizaram uma scoping review onde identificavam quais os ganhos
percebidos pelos enfermeiros no uso de práticas clínicas simuladas com recurso a SAF,
em contexto de urgência e emergência, sendo que se destacaram a melhoria do
conhecimento, no âmbito das competências técnicas e não técnicas, nomeadamente, a
comunicação e a liderança, melhoria das competências em si aquando da performance
da equipa, o aumento da autoconfiança e da satisfação. Esta ideia é corroborada por
Zhu e Wu (2016) que afirmam que a validação do conhecimento associado à
experiencia prática de cenários simulados influencia positivamente a autoconfiança,
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favorecendo o desenvolvimento de competências, com consequente impacto na
performance em situações de emergência.
Contudo, ao desenvolver-se um estudo quantitativo, de carácter pré-experimental, com
desenho antes-após com um grupo único, e tendo em conta a especificidade da amostra,
bem como o método de amostragem não probabilístico por conveniência, os resultados
e conclusões devem ser interpretados com as reservas adequadas a este tipo de estudo,
nomeadamente no que concerne à generalização de dados, uma vez que não existe
garantia da representatividade da população.
A discussão dos resultados deste trabalho de investigação pretende, desde modo,
contribuir para a melhoria continua da prática de cuidados em Enfermagem que motive
a formação de uma equipa de emergência autoconfiante, que consiga dar resposta a
eventos críticos em tempo útil, apoiando-se num líder competente e numa comunicação
eficaz para desenvolver e aplicar o seu conhecimento numa performance de excelência
e baseada em evidência cientifica, sobre a qual deve sempre ser realizada aprendizagem
reflexiva através do debriefing, com o objetivo de prestar cuidados padronizados e de
qualidade que diminuam os erros médicos, promovam ganhos em saúde, reduzam
custos e acima de tudo, promovam a segurança do doente.

Limitações do estudo
Durante a realização do estudo, confrontámo-nos com algumas limitações, que
apresentamos de seguida. A primeira, e principal limitação relaciona-se com o número
de elementos da amostra, uma vez que estamos perante uma amostra reduzida, o que
aumenta o risco de obtermos erros tipo II e de estarmos perante um efeito não
demonstrado pelos testes de hipótese (Marôco, 2014). Ainda relativamente a este facto,
consideramos que a performace ter sido avaliada por grupos (4 grupos de 5 elementos)
e não a cada enfermeiro individualmente, será também uma limitação do estudo, embora
secundária ao tamanho da amostra. A segunda limitação está relacionada, também, com
a amostra e prende-se com o facto de esta incluir apenas enfermeiros do SU de apenas
um Centro Hospitalar da região Centro do país, pelo que os resultados são
representativos da amostra em estudo e a generalização a outros serviços e instituições
deve ser refletida. A terceira limitação foi o tempo disponível para a realização do
programa de formação. Concretamente, devido à limitação de tempo (apenas um dia) e
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face às limitações organizacionais e ao âmbito não financiado deste estudo, não foi
possível realizar um programa de formação com maior carga horária e que permitisse,
por exemplo, uma avaliação individual da performance. Também a conjuntura atual,
relacionada com as condicionantes da pandemia COVID-19, nos limitou no tempo, uma
vez que houve necessidade de adiar o dia de formação, e consequentemente a colheita
de dados, alguns meses, por duas razões: a indisponibilidade de horário dos enfermeiros
por sobrecarga de doentes no SU; e porque frequentemente existiam elementos
participantes a testar positivo para COVID-19. A quarta limitação foi a avaliação da
eficácia do programa de formação apenas numa fase imediata à intervenção, não se
avaliando a eficácia a longo termo, que como concluído em outros estudos pode revelar
alterações. Por fim, uma limitação que não está diretamente relacionada com a
metodologia deste trabalho, mas que acarretou bastante dificuldade para a sua
realização, adveio da desmotivação dos enfermeiros para a participação no estudo. Esta
relacionou-se, maioritariamente, com a falta de reconhecimento dos enfermeiros no que
respeita à importância da investigação como elemento relevante para a prática.
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CONCLUSÃO
Chegou o momento de realizarmos uma reflexão final sobre o desenvolvimento deste
trabalho de investigação, os resultados mais relevantes obtidos, as implicações para a
prática clínica e as sugestões para futuras investigações.
A resposta eficaz a uma situação de emergência requer da equipa competências não
técnicas e treino específico das mesmas, o que implica o desenvolvimento de uma
formação contínua. A comunicação e liderança são competências não técnicas
essenciais da equipa de emergência para um desempenho eficaz e uma prestação de
cuidados seguros e de qualidade à pessoa em situação crítica. As práticas clínicas
simuladas com recurso a SAF têm-se evidenciado como estratégia pedagógica eficaz em
contexto de emergência.
Os principais resultados deste estudo mostram que relativamente à influência das
práticas clínicas simuladas, com recurso a simulação de alta fidelidade, no
desenvolvimento de competências não técnicas (comunicação e liderança) dos
enfermeiros do SU:
- nenhum enfermeiro da amostra tinha formação em competências não técnicas;
- o conhecimento apresentou melhoria estatisticamente significativa em todas as
dimensões e no global (𝑥̅ antes 60,00 e 𝑥̅ depois 71,02; p<0,001);
- na autoconfiança os resultados evidenciam a existência de diferenças estatisticamente
significativas em todas as dimensões, em todas as áreas e no global (𝑥̅ antes 3,11 e 𝑥̅
depois 3,59; p<0,001);
- na performance, embora não havendo diferença estatisticamente significativa
(p0,063), os resultados evidenciam uma considerável melhoria na comunicação (𝑥̅
antes 11,36 e 𝑥̅ depois 88,64; p0,063) e na liderança (𝑥̅ antes 25,00 e 𝑥̅ depois 95,00;
p0,063);
- a satisfação dos enfermeiros no final do programa de formação foi elevada (𝑥̅ 82,35;
0-100), com maior evidência na dimensão realismo e cognitiva;
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- não existe correlação da satisfação (global) com o conhecimento ou com a
autoconfiança (global), existe, no entanto, correlação significativa entre a satisfação
global e a autoconfiança na área neurológica (rs 0,47; p0,038);
- não existe correlação estatisticamente significativa do conhecimento (antes e após)
com a autoconfiança (antes e após);
- os enfermeiros que realizaram recentemente alguma formação na área de
urgência/emergência tenderam a evidenciar conhecimento significativamente
superior;
- os enfermeiros do sexo masculino, com maior idade ou com maior tempo de
exercício profissional total e no SU tendem a evidenciar maior autoconfiança;
- não existe relação entre as variáveis sociodemográficas e a satisfação.
Concluímos, assim, que o treino de competências não técnicas (comunicação e
liderança) em contexto de práticas clínicas simuladas, com recurso a SAF, apresenta
uma melhoria estatisticamente significativa no conhecimento e na autoconfiança e
parece ter influência positiva na performance, tanto na comunicação, como na liderança.
Os enfermeiros do SU revelaram satisfação elevada com as práticas clínicas simuladas
de competências não técnicas (comunicação e liderança), com recurso SAF, para atuar
em situação de emergência.

Implicações para a prática clínica
A investigação desempenha um papel importante no estabelecimento de uma base
científica para guiar uma prática, de cuidados de enfermagem, baseada na evidência. O
Conselho Internacional de Enfermeiros (2012) apresenta um conjunto de estratégias
segundo as quais a prática baseada na evidência pode ser fomentada e implementada,
sendo estas: construção de parcerias (juntando indivíduos, grupos e equipas no
desenvolvimento de uma visão partilhada e num propósito comum); a utilização e
mobilização de agentes de mudança (pessoas chave que promovam mudanças com base
na sua credibilidade entre os pares que se pretendem mobilizar); aplicação de
intervenções formativas e educativas (formação contínua, treino recorrendo à prática
simulada); promoção de práticas padronizadas (orientações partilhadas de cuidados,
auditorias clínicas e checklists). Assim, consideramos como implicações para a prática
clínica as seguintes:
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- educação e formação contínua, com a consciencialização dos enfermeiros em
funções de gestão e instituições para a importância do desenvolvimento e treino de
competências não técnicas em situações de emergência, conforme indicado pelas
guidelines internacionais, tendo em vista a redução de erros e eventos adversos,
melhoria da qualidade dos cuidados e de outcomes no cuidado à pessoa em situação
crítica, maior segurança do doente, redução de custos e ganhos e saúde;
- criação de grupo de trabalho multidisciplinar, médico e enfermeiro, com
competência na área de emergência e cuidado à pessoa em situação crítica, que seja
referência para a equipa, com o objetivo de promoverem práticas padronizadas e
definirem procedimentos organizativos, implementarem normas e checklists,
dinamizarem momentos de formação e treino regular em competências não técnicas,
preferencialmente recorrendo a práticas clínicas simuladas com recurso a SAF;
- incentivar os enfermeiros, e restantes elementos da equipa multidisciplinar, a
realizarem reflexão em equipa e debriefing no final da situação de emergência, no
sentido de constituir estratégia para melhorar o desempenho individual e da equipa.

Sugestões para a investigação
Numa sociedade cada vez mais exigente no que concerne a cuidados de saúde e no
sentido de afirmação da Enfermagem, é importante investir na formação e evolução
profissional e, por conseguinte, no conhecimento e na melhoria das competências dos
enfermeiros. Neste sentido, a investigação referente à evolução da formação em
Enfermagem, seja ela inicial ou contínua, assume atualmente um papel de elevada
importância.
O processo de investigação apresenta-se como um processo dinâmico e fundamenta-se
num continuum de construção de conhecimento. Perante os resultados obtidos com este
trabalho de investigação e face à escassez de estudos, nacionais e internacionais,
publicados neste contexto, surgiram algumas considerações para investigações futuras
de forma a dar continuidade ao desenvolvimento desta temática. Deste modo, com esta
investigação, torna-se evidente a necessidade da realização futura de estudos com as
seguintes características:
- amostra de tamanho superior e, eventualmente, alargada a outras instituições, com
avaliação individual de todos os elementos em todas as variáveis dependentes, que
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permita compreender se existe relação da performance com o conhecimento,
autoconfiança e variáveis sociodemográficas e profissionais;
- realização do estudo com população multidisciplinar, ou seja, constituída por
enfermeiros e médicos, com recurso à simulação in situ, aproximando-se da realidade
da dinâmica da prática de cuidados;
- realização de follow-ups, de forma a compreender o impacto do tempo nas variáveis
em estudo;
- desenvolvimento de um instrumento que permita avaliar as competências não
técnicas dos enfermeiros do SU (em contexto de simulação em laboratório,
simulação in situ ou em situação real);
- realização de estudos nesta área em amostra constituídas por enfermeiros e não só em
estudantes de enfermagem;
- investigar se o conhecimento teórico e as competências técnicas influenciam as
competências não técnicas;
- investigar se existe transferência das competências não técnicas desenvolvidas em
contexto simulado para a prática em contexto real;
- investigar se o treino em competências não técnicas, com recurso a práticas clínicas
simuladas, traz ganhos em saúde ao doente, reduz o custo-efetividade;
- englobar as vantagens de incluir a formação em competências não técnicas,
nomeadamente comunicação e liderança, no plano pedagógico da enfermagem, da
licenciatura à formação pós-graduada.
A realização de estudos no âmbito destas sugestões contribuirá para uma melhor
compreensão da influência das práticas clínicas simuladas, recorrendo à SAF, no
desenvolvimento de competências não técnicas dos enfermeiros do SU, gerando
evidência científica que pode contribuir para o estabelecimento de políticas formativas e
organizacionais neste âmbito.
A comunicação dos resultados no processo de investigação revela o contributo dos
investigadores para o desenvolvimento da Enfermagem, enquanto ciência e profissão,
melhorando a qualidade do exercício profissional do enfermeiro que, em situação de
emergência, exerce uma prática baseada em evidência que promova a excelência e a
segurança dos cuidados, otimizando os resultados em saúde.
Face ao supracitado, consideramos extremamente pertinente a publicação e transmissão
dos resultados deste estudo aos enfermeiros, ao serviço através da formação em serviço,
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e à instituição. Complementarmente, a divulgação dos mesmos à comunidade científica
em geral, através da publicação de artigos ou mesmo da apresentação de pósteres ou
comunicações livres em eventos científicos. Neste sentido, os resultados preliminares
deste estudo foram apresentados nos seguintes eventos científicos: Congresso
SPSim/RIEM 2022, em formato de Póster Científico, que se realizou a 13 e 14 de maio
de 2022, na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa (Portugal); II OpenHouse da
Tecconsae - Grupo de Pesquisa em Tecnologias e Concepções para a Sistematização da
Assistência de Enfermagem, em formato de Comunicação Livre, que decorreu de 2 a 6
de maio de 2022, em formato virtual a partir do Rio de Janeiro (Brasil).
A realização deste trabalho académico contribuiu para a aprendizagem e autoformação
dos investigadores, permitiu a reflexão sobre uma temática de grande relevância no
âmbito da prestação de cuidados à pessoa em situação crítica e que se assume como um
assunto atual e com necessidade de aprofundamento, gerou nova evidência científica
que vale, por si só, na melhoria da qualidade e segurança dos cuidados recorrendo a
uma prática baseada em evidência e conduzindo a melhores resultados e ganhos em
saúde, e enquanto ponto de partida para novos estudos.
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ANEXOS

ANEXO 1 – Escala de autoconfiança para intervenção em emergências, Hicks et al.
(2009) traduzida e validada por Martins, Batista et al. (2014)

Escala de autoconfiança para intervenção em emergências
Self-confidence Scale (Hicks et al., 2009)
Versão Portuguesa – Martins, Baptista et al. (2014)

1. Quão confiante está de ser capaz
de reconhecer sinais e sintomas de
um evento cardíaco?
2. Quão confiante está de ser capaz
de reconhecer sinais e sintomas de
um evento respiratório?
3. Quão confiante está de ser capaz
de reconhecer sinais e sintomas de
um evento neurológico?
4. Quão confiante está de ser capaz
de

avaliar

com

precisão

um

indivíduo com dor torácica?
5. Quão confiante está de ser capaz
de

avaliar

com

precisão

um

indivíduo com dispneia?
6. Quão confiante está de ser capaz
de

avaliar

com

precisão

um

confiante

Extremamente

Muito confiante

Confiante

Pouco confiante

Nada confiante

Para os itens seguintes, assinale o seu nível de autoconfiança.

indivíduo com alteração do estado
mental?
7. Quão confiante está de ser capaz
de intervir apropriadamente num
indivíduo com dor torácica?
8. Quão confiante está de ser capaz
de intervir apropriadamente num
indivíduo com dispneia?
9. Quão confiante está de ser capaz
de intervir apropriadamente num
indivíduo com alteração do estado
mental?
10. Quão confiante está de ser capaz
de avaliar a eficácia das suas
intervenções num indivíduo com
dor torácica?
11. Quão confiante está de ser capaz
de avaliar a eficácia das suas
intervenções num indivíduo com
dispneia?
12. Quão confiante está de ser capaz
de avaliar a eficácia das suas
intervenções num indivíduo com
alteração do estado mental?

ANEXO 2 – Escala de Satisfação com as experiências clínicas simuladas (ESECS) de
Batista, Martins et al. (2014)

Escala de Satisfação com as experiências clínicas simuladas (ESECS)
Batista, Martins et al. (2014)

Instruções: Este questionário pretende avaliar a sua satisfação com as experiências
clínicas simuladas em laboratório. Não existem respostas certas ou erradas. Por favor
classifique os itens abaixo de (1) a (10), assumindo 1 como o valor mais baixo e 10 como
o valor mais alto.

Satisfação com as experiências clínicas simuladas
Dimensão prática
Satisfação global com as aulas práticas
As aprendizagens conseguidas
Motivação aquando da vinda para as aulas práticas
Dinamismo das aulas práticas
Participação ativa nos cenários desenvolvidos
Interação com os colegas
Interação com os docentes
Satisfação com o grau de dificuldade dos cenários
Produtividade durante as aulas práticas
Dimensão Realismo
Realismo dos cenários desenvolvidos
Credibilidade durante o cenário
Qualidade do material utilizado nas práticas

Classificação

Qualidade do equipamento utilizado nas práticas
Qualidade dos simuladores
Dimensão Cognitiva
Satisfação com a discussão pós cenário (debriefing)
Ligação dos cenários à teoria
Adequação às temáticas desenvolvidas nas aulas TP

APÊNDICES

APÊNDICE 1 – Questionário de caracterização sociodemográfico e profissional

Questionário de caracterização sociodemográfica e profissional

O meu nome é Cláudia Sofia Leal Simões, estudante do Curso de Mestrado em
Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
Encontro-me a realizar um trabalho de investigação, sob orientação da Professora
Doutora Verónica Coutinho e do Professor Doutor Luís Oliveira, intitulado “Simulação
de Alta-Fidelidade no desenvolvimento de competências não técnicas dos enfermeiros de
um Serviço de Urgência”, onde pretendo:
-

Analisar se o treino de competências não técnicas (comunicação e liderança) em
contexto de práticas clínicas simuladas, com recurso a simulação de alta fidelidade,
tem influência no conhecimento, na performance e na autoconfiança dos Enfermeiros
do Serviço de Urgência, para atuar em situações de emergência;

-

Analisar qual o grau de satisfação dos enfermeiros do Serviço de Urgência com as
práticas clínicas simuladas de competências não técnicas (comunicação e liderança),
com recurso a simulação de alta fidelidade.

A sua colaboração é essencial, mas voluntária. Este questionário é absolutamente
anónimo e confidencial.
Caso surja alguma dúvida sobre o estudo em qualquer momento, poderá entrar em contato
comigo através do número 917704796 ou através do endereço de correio eletrónico
claudia_sofia_ls@hotmail.com.

Agradeço a sua colaboração.

1. Idade: _____ anos
2. Sexo: Masculino 

Feminino 

3. Estado civil:
Solteiro(a)  Casado(a) 

União de facto 

Divorciado(a) 

Viúvo(a) 

4. Habilitações Académicas:
Bacharelato 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

5. Categoria Profissional:
Enfermeiro 

Enfermeiro Especialista 

6. Formação Profissional:
 Pós-Graduação

Qual? ________________________________________________

 Pós-Licenciatura

Qual? ________________________________________________

 Suporte Avançado de Vida
 Curso Avançado de Trauma
 Outro(s)

Quais? _____________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Tempo de Exercício Profissional

______anos ______meses

8. Tempo de Exercício Profissional no Serviço de Urgência ______anos ______meses
9. Já realizou algum tipo de formação onde tivesse sido utilizada a Simulação de altafidelidade?

 Sim Qual? ___________________________________________________________
 Não
11. Fez recentemente algum tipo de formação na área de urgência/emergência?
 Sim
 Não
11.1 Se sim, há quanto tempo?
 Menos de 1 mês
 Menos de 6 meses
 Menos de 1 ano
12. Fez alguma formação sobre competências não-técnicas?
 Sim
 Não

Qual? _____________________________________________________

APÊNDICE 2 – Teste de avaliação de conhecimentos

Teste de avaliação de conhecimentos
Competências não técnicas em situações de emergência: Comunicação e Liderança
Este teste versa um conjunto de itens relativos à dimensão cognitiva das competências não
técnicas em situações de emergência.
É imprescindível que responda com o máximo de rigor e concentração.
As respostas não serão consideradas para fins de avaliação.
As questões são colocadas de forma fechada, pelo que deve selecionar a resposta que
considerar correta.
Este teste é de natureza confidencial e é assegurado o seu anonimato.

1. Relativamente à importância das práticas clínicas simuladas e das competências não técnicas
assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações:
1. A simulação é um método pedagógico essencial na aquisição de conhecimentos
através da reprodução de cenários pouco realistas em ambiente controlado.
2. A fidelidade refere-se à habilidade de imitar a realidade e existe em quatro níveis: baixa,
média e alta e excelente.
3. Na simulação de alta fidelidade o manequim apresenta um software que permite
respostas fisiológicas realistas em resposta às intervenções realizadas.
4. A segurança do doente do doente crítico é comprometida por uma equipa de emergência
com competências não técnicas deficientes.
5. O treino de competências não técnicas em situação de emergência aumenta a qualidade
da performance da equipa e a segurança do doente, mas diminui a qualidade dos
cuidados.
6. Competências não técnicas deficientes não são a maior causa de erros e eventos
adversos em situações de emergência.
7. As competências não técnicas não são relevantes para um trabalho de equipa eficaz.
8. As competências não técnicas são tão importantes como as competências técnicas em
situação de emergência.
9. Segundo as Guidelines Europeias de Reanimação a formação em competências não
técnicas não é um complemento essencial à formação de competências técnicas.

2. Da seguinte tabela assinale com um (X) as competências não técnicas:

Comunicação

Destreza

Trabalho de Equipa

Pensamento Crítico

Consciência da Situação

Formação académica

Conhecimento científico

Rapidez de raciocínio

Liderança

Tomada de Decisão

3. Relativamente à Comunicação em situação de emergência, assinale com V (verdadeiro) ou F
(falso) as seguintes afirmações:
1. Comunicação ineficaz da equipa de emergência é a causa mais comum de erros
reportados.
2. Em situação de emergência as informações devem ser especificas e detalhadas.
3. A abordagem sistematizada ABCDE não permite o recurso a ferramentas de
comunicação.
4. Nem todas as fontes disponíveis devem ser ouvidas.
5. Eventos adversos podem ser reduzidos mantendo a troca de informações entre a
equipa e o doente e/ou família.
6. Em situação de emergência é importante ouvir e comunicar com o doente.
7. Cada membro da equipa não necessita de declarar verbalmente as suas perceções,
ações e planos à medida que o procedimento avança.
8. Entre os membros da equipa deve ser usado um tom de voz alto e rígido.
9. Os membros da equipa devem ser atualizados, mas não é necessário usar os seus
nomes.

4. Relativamente às ferramentas de comunicação, faça a ligação de cada ferramenta apresentada
à sua função:

A

SBAR

B

Call-Out

C

CheckBack

D

Handoff

Comunicar informações importantes ou críticas a todos os
membros da equipa simultaneamente durante situações
emergentes.
Ajudar a equipa a antecipar os próximos passos.
Direcionar a responsabilidade pela execução da tarefa a um
indivíduo específico.
Comunicar em circuito fechado (closed-loop
communication) para garantir que a informação transmitida
pelo remetente seja entendida pelo recetor como
pretendido.
Transferência de informações (juntamente com autoridade
e responsabilidade) durante transições no atendimento em
todo o continuum. Inclui oportunidade para fazer perguntas,
esclarecer e confirmar.
Comunicar informações críticas que exigem atenção e ação
imediatas sobre a condição de um doente

5. Relativamente à Liderança em situação de emergência, assinale com V (verdadeiro) ou F
(falso) as seguintes afirmações:
1. O líder da equipa de emergência é sempre o médico mais antigo.
2. O líder da equipa de emergência não necessita de estar claramente definido.
3. O líder deve possuir capacidades de comunicação, uma base sólida de conhecimento
técnico-científico e ético, experiência na prática clínica e formação em liderança
4. O líder deve conhecer todos os membros da equipa, bem como as suas competências e
limitações.
5. Durante uma situação de emergência, idealmente, o líder deve ter mais funções para
além da liderança.
6. A liderança em situação de emergência deve dividir-se em três momentos distintos:
partilhar o plano, monitorização/modificação do plano e rever o desempenho da
equipa.
7. A liderança apresenta quatro eventos de equipa distintos: briefing, huddle,
implementation e debriefing.

6. Relativamente à Liderança, faça a ligação de cada Team Event apresentado à sua função:

Sessão informal de troca de informações destinada a melhorar o
A

Huddle

desempenho e a eficácia da equipa através de lições aprendidas e
reforço de comportamentos positivos.
Sessão curta antes de começar a partilhar o plano, discutir a

B

Debrief

formação da equipa, atribuir funções e responsabilidades,
estabelecer expectativas, antecipar resultados e contingências
prováveis.
Reunião ad hoc para restabelecer a consciencialização da

C

Brief

situação, reforçar os planos já em vigor e avaliar a necessidade
de ajustar o plano.

7. Das seguintes alíneas assinale com um círculo as que correspondem ao briefing:
a) Atribuir tarefas e responsabilidades equitativamente.
b) Encorajar os membros da equipa a ajudarem-se.
c) Identificar objetivos claros e garantir que a equipa compreende e concorda.
d) Analisar se a comunicação foi clara.
8. Das seguintes alíneas assinale com um círculo as que correspondem ao huddle:
a) Gerir os recursos de forma eficiente para maximizar o desempenho da equipa.
b) Analisar se a consciência da situação foi mantida.
c) Monitorizar e modificar o plano, comunicando alterações à equipa.
d) Rever o desempenho da equipa e fornecer feedback.

9. Das seguintes alíneas assinale com um círculo as que correspondem ao debriefing:
a) Questionar e analisar o que correu bem e o que deve melhorar.
b) Identificar os membros da equipa.
c) Analisar se foram evitados ou cometidos erros.
d) Verbalizar os tempos esperados para intervenções específicas.

Obrigado pela sua colaboração!

APÊNDICE 3 – Autorização de utilização da Escala de Autoconfiança para intervenção
em emergências, Hicks et al. (2009) traduzida e validada por Martins, Baptista et al.
(2014) e autorização de utilização da Escala de Satisfação com as experiências clínicas
simuladas (ESECS) de Baptista, Martins et al. (2014)

APÊNDICE 4 – Grelhas de observação/avaliação da performance clínica: Comunicação
e Liderança

Grelha de Observação/Avaliação de Performance: Comunicação em Situações de
Emergência

COMUNICAÇÃO

Cumpre

Não
cumpre

Não
se
aplica

1. Fornece informações de forma breve, clara, específica e
oportuna
2. Procura informações em todas as fontes disponíveis
3. Utiliza uma comunicação estruturada (por exemplo:
ABCDE)
4.1. SBAR
4.2. Call-Out

4. Utiliza ferramentas de
comunicação para comunicar

4.3. Check-back

de forma eficaz com os

(closed-loop

restantes membros da equipa

communication)
4.4. Handoff

5. Atualiza a equipa: declara verbalmente as suas
perceções, ações e planos à medida que o procedimento
avança
6. Chama os membros da equipa pelo nome
7. Promove comunicação efetiva com o doente
8. Usa um tom de voz apropriado, calmo e profissional
AHRQ (2013), Martins, Sousa, et al. (2017) e Masters et al. (2018)

Partilhar o Plano

Brief:

1. Identificar claramente o(s) líder(es)
2.

Identifica os membros da equipa

3.

Identifica objetivos claros e garante que
todos

membros

compreendem

e

concordam
4.

Define e comunica o plano de cuidados

5.

Atribui

tarefas

e

responsabilidades

Monitorização e Modificação do Plano

Huddle:

equitativamente
6.

Monitoriza o plano de cuidados

7.

Identifica e verbaliza os próximos passos

8.

Verbaliza

o

tempo

esperado

para

intervenções específicas
9.

Modifica o plano e comunica alterações

10. Revê o desempenho da equipa e fornece
feedback
11. Gere

e

(re)distribui

tarefas

e

responsabilidades
12. Encoraja os membros da equipa a
ajudarem-se
13. Facilita a resolução de conflitos

aplica

Não se

cumpre

LIDERANÇA

Não

Cumpre

Grelha de Observação de Performance: Liderança em Situações de Emergência

14. Analisa se a comunicação foi clara e
eficaz

Rever o desempenho da equipa

Debrief:

15. Analisa se os papéis e responsabilidades
foram compreendidos
16. Analisa se a consciência da situação foi
mantida
17. Analisa

se

a

distribuição

de

responsabilidades foi equitativa
18. Analisa se foram cometidos ou evitados
erros
19. Questiona e analisa o que correu bem
20. Questiona e analisa o que deve melhorar
AHRQ (2013), Martins, Sousa, et al. (2017) e Masters et al. (2018)

APÊNDICE 5 – Plano do Programa de Formação

Programa de Práticas Clínicas Simuladas com recurso a SAF:
Competências não técnicas em Situação de Emergência – comunicação e liderança

Título: Competências não técnicas em Situação de Emergência: Comunicação e
Liderança
Introdução: A resposta a uma situação de emergência requer competências técnicas e
não técnicas e treino específico das mesmas, o que implica o desenvolvimento de uma
formação continua. O programa elaborado pretende que os enfermeiros do Serviço de
Urgência adquiram conhecimentos e desenvolvam competências que, associadas às
práticas clínicas simuladas, melhorem a sua performance, autoconfiança e satisfação em
contexto real de situação de emergência.
Objetivo geral: No final desta formação os formandos deverão ser capazes de integrar,
adaptar e aplicar os conhecimentos adquiridos relativos às competências não técnicas
(comunicação e liderança) em cenários de situação de emergência.
Objetivos específicos:
- Compreender o conceito de competências não técnicas;
- Compreender a importância das competências não técnicas para um trabalho de equipa
eficaz e que promova a segurança do doente e qualidade dos cuidados;
- Compreender a importância das competências não técnicas (comunicação e liderança)
em situações de emergência;
- Adquirir e aplicar estratégias e ferramentas de comunicação e liderança em situação
de emergência;
Destinatários: Enfermeiros do Serviço de Urgência
Duração: 8 horas
Local: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Laboratório de Simulação Dr.
Carlos Magro
Formadores: Docentes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Coordenação: Enfermeira Cláudia Simões e Professora Doutora Verónica Coutinho

Programa:
8.30h

Introdução ao curso com receção de participantes
Avaliação inicial
 Questionário de caracterização sociodemográfica

8.45h – 10h

 Questionário de avaliação de conhecimentos
 Cenário prático – Aplicação de grelhas de observação
(performance)
 Escala de Autoconfiança

10h

Coffee Break
Enquadramento teórico:

10.30 – 11.30

 Competências não técnicas
 Comunicação e Liderança

11.30h – 13h
13h
14h – 15.30h
15.30h

Práticas simuladas: cenários para treino de liderança e comunicação
+ debriefing
Almoço
Práticas simuladas: cenários para treino de liderança e comunicação
+ debriefing
Coffee Break
Avaliação Final
 Questionário de avaliação de conhecimentos

15.45h – 16.30h

 Cenários práticos – Aplicação de grelhas de observação
(performance)
 Escala de Autoconfiança
 Escala de Satisfação

16.30h – 17.30h

Avaliação e Encerramento da Formação

ESQUEMA DE ROTAÇÃO DE CENÁRIOS
Grupo 1 + Grupo 2

Grupo 3 + Grupo 4

Avaliação Inicial

Cenário Inicial

(questionário sociodemográfico,
teste de conhecimentos e escala de
autoconfiança)

8.45h - 9.45h

Sala aula 2.1.

Laboratório Cuidados Intensivos

Enfermeira Cláudia

Professores: Verónica e Rui B.

Grupo 1 + Grupo 2

Grupo 3 + Grupo 4

Cenário Inicial 1

Avaliação Inicial
(questionário sociodemográfico,
teste de conhecimentos e escala
de autoconfiança)

Laboratório Cuidados Intensivos

Sala aula 2.1.

Professores: Verónica e Rui B.

Enfermeira Cláudia

Laboratório Cuidados Intensivos

Laboratório Intermédios

Cenário 4 e 5

Cenário 2 e 3

10.40h - 12.00h

Grupo 1 + Grupo 2

Grupo 3 + Grupo 4

12.00h -13.20 h

Grupo 3 + Grupo 4

Grupo 1 + Grupo 2

Professores: Verónica e Rui B.

Professores: Luís O. e Luis P.

Grupo 1 + Grupo 2

Grupo 3 + Grupo 4

Avaliação Final

Cenário Final

(teste de conhecimentos e escalas
de autoconfiança e satisfação)
14.30h -16. 00h

Enfermeira Cláudia

Professores: Verónica e Rui B.

Grupo 1 + Grupo 2

Grupo 3 + Grupo 4

Cenário Final

Avaliação Final
(teste de conhecimentos e escalas
de autoconfiança e satisfação)

APÊNDICE 6 – Palestra “Competências não técnicas em Situações de Emergência –
Comunicação e Liderança”

APÊNDICE 7 – Parecer da Comissão de Ética da Unidade Investigação em Ciências Da
Saúde: Enfermagem (UICISA: E)

APÊNDICE 8 – Consentimento Informado

CONSENTIMENTO INFORMADO

Exm.ºª Senhor (a) Enfermeiro (a)
Eu, Cláudia Sofia Leal Simões, estou a realizar um trabalho de investigação no âmbito
do Curso de Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra, sob orientação da Professora Doutora Verónica Coutinho e do
Professor Doutor Luís Oliveira, intitulado “Simulação de Alta-Fidelidade no
desenvolvimento de competências não técnicas dos enfermeiros de um Serviço de
Urgência”.
Para realizar a investigação, necessito de colher informação junto dos enfermeiros a
exercer funções num Serviço de Urgência que frequentemente atuem em situações de
emergência na prática de seus cuidados, pelo que peço a sua colaboração.
Este trabalho tem como objetivos:
-

Analisar se o treino de competências não técnicas (comunicação e liderança) em
contexto de práticas clínicas simuladas, com recurso a simulação de alta fidelidade,
tem influência no conhecimento, na performance e na autoconfiança dos Enfermeiros
do Serviço de Urgência, para atuar em situações de emergência;

-

Analisar qual o grau de satisfação dos enfermeiros do Serviço de Urgência com as
práticas clínicas simuladas de competências não técnicas (comunicação e liderança),
com recurso a simulação de alta fidelidade;

Saliento que a privacidade e anonimato dos participantes será garantida e que todas as
informações prestadas apenas serão utilizadas para este trabalho de investigação. A sua
participação é voluntária e confidencial, requerendo a frequência de um programa de
formação com recurso a Simulação de Alta Fidelidade, e duração de 8 horas.
A sua participação é inteiramente voluntária e só deve aceitá-la depois de devidamente
esclarecida, podendo para isso colocar questões. Está salvaguardado o seu direito de não
participar no estudo, desistir a qualquer momento ou recusar responder a alguma questão
sem que daí advenha quaisquer consequências para si.

Se decidir colaborar solicita-se que assine este documento, confirmando o seu acordo em
participar. Se tiver necessidade de informações suplementares ou qualquer preocupação
poderá contactar, agora ou a qualquer momento, a investigadora através do número de
telemóvel: 917704796 ou de endereço eletrónico: claudia_sofia_ls@hotmail.com.

Agradeço desde já a sua colaboração para participar neste trabalho de investigação.

____________________________________________________________________
Cláudia Sofia Leal Simões

TERMO DE CONSENTIMENTO
Declaro que, relativamente à investigação a desenvolver por Cláudia Sofia Leal Simões,
com o título “Simulação de Alta-Fidelidade no desenvolvimento de competências não
técnicas dos enfermeiros de um Serviço de Urgência”, fui informado (a) sobre o âmbito,
finalidade, objetivos, garantia de confidencialidade e carácter voluntário da minha
participação e concordo participar na investigação.
Coimbra, ___/___/20__, __________________________________________________

Coimbra, ____/____/2022, _________________________________________________

APÊNDICE 9 – Autorização da Direção da ESEnfC para utilização de espaço e
equipamento para realização de Práticas Clínicas Simuladas

