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Introdução 

A capacidade de escuta, necessária ao profissional enfermeiro, pressupõe imparcialidade, o 

respeito à autonomia e direito de decisão dos sujeitos, fundamentando-se no tratamento digno 

e respeitoso, garantindo dessa forma o acesso à assistência e a resolutividade do serviço, 

características essenciais no processo de acolhimento (BRASIl, 2013). O uso da simulação com 

paciente padronizado é importante estratégia de ensino e tem sido cada vez mais incorporada 

no currículo de graduação em enfermagem. Tem se mostrado efetivo para o desenvolvimento 

de competências relacionadas a comunicação, escuta e percepção das reais necessidades das 

pessoas que procuram por atendimento nos serviços de saúde (OLIVEIRA et al., 2018).  

Objetivo: Construir roteiro para o desenvolvimento de Simulação Clínica em Enfermagem, 

com ênfase no acolhimento à adolescente na Atenção Primária. 

 Metodologia: O roteiro foi desenvolvido por um grupo de pós-graduandas, utilizando-se de 

elementos teóricos e práticos trabalhados no decorrer da disciplina de Pós-Graduação 

“Simulação Clínica em Enfermagem”, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. A 

simulação tinha como foco a atuação do enfermeiro no acolhimento à adolescente, no contexto 

da Atenção Primária. Para a construção, foi utilizado roteiro teórico-prático proposto por Fabri 

(2017), assim como protocolos de atendimento à saúde da mulher (BRASIL, 2013). Foi 

contemplado aspectos como: o conhecimento e vivência prévia dos participantes, a fim de 

definir a complexidade do cenário; objetivos da aprendizagem; a fundamentação teórica; 

preparo e desenvolvimento do cenário; debriefing conforme referencial adotado. Após a 

construção, o cenário foi avaliado pelas docentes responsáveis e implementado junto aos 

demais alunos da disciplina. A avaliação do cenário foi realizada por meio da Escala de Design 

de Simulação, validada por Almeida e colaboradores (2014).  

Resultados: A possibilidade de construir cenários clínicos, desde o planejamento à avaliação, 

durante o processo de aprendizado em simulação na pós-graduação, permitiu articular os 

conteúdos teóricos desenvolvidos. Além de evidenciar, a importância do planejamento para o 

desenvolvimento de cenários capazes de aproximar o estudante à realidade da prática 

profissional. 

Considerações finais: A vivência cumpriu seu papel reafirmando a simulação como relevante 

estratégia pedagógica a ser utilizada no desenvolvimento de competências frente às práticas de 



acolhimento no atendimento do enfermeiro à saúde da mulher. Além de que, oportunizou ao 

pós-graduando, experienciar estratégias inovadoras de ensino, subsidiando a construção do “Ser 

professor/facilitador” e seu papel no processo de ensino e aprendizagem. 
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