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Introdução: O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é uma instituição pública, 

vinculada academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É acreditado 

pela Joint Comission International (JCI) desde 2013. A Instituição busca 

permanentemente a melhoria da qualidade assistencial e o estímulo à adoção das 

melhores práticas de educação em serviço, assistenciais e de gestão. O Serviço de 

Educação em Enfermagem (SEDE) desenvolve ações de educação permanente para os 

trabalhadores desse segmento com interfaces multiprofissionais, em processos que 

envolvem a equipe de saúde. As ações têm como foco a qualidade e segurança da 

assistência ao paciente e são desenvolvidas por meio de metodologias participativas, 

simulação realística, entre outras tecnologias de ensino. Objetivos: Descrever a 

construção e validação de cenários de simulação realística para uso em capacitações 

para os profissionais de enfermagem da instituição. Metodologia: os cenários foram 

construídos com base em eventos adversos relacionados ao processo de preparo e 

administração de medicamentos ocorridos na instituição. Anteriormente foi realizada 

pelo SEDE uma pesquisa com as equipes de enfermagem sobre as fragilidades neste 

processo, sendo eleito o item leitura e interpretação da prescrição médica como foco de 

atuação para melhorias. Os cenários foram validados em laboratório no SEDE com o 

grupo de educadores, farmacêuticos e enfermeiros assistenciais. Após essa fase, foi 

realizado piloto com a equipe de enfermagem de uma unidade clínica no Laboratório de 

Simulação Realística da Unidade Álvaro Alvim. Os participantes responderam a 

questionário estruturado, que posteriormente foi analisado pelos facilitadores dos 

cenários. Resultados: A técnica de simulação utilizando situações do cotidiano do 

trabalho da enfermagem contribuiu para a reflexão sobre o desempenho profissional de 

habilidades, atitudes e tomada de decisão. Na avaliação dos participantes, essa ação 

educativa de fato, promoveu a reflexão crítica sobre como as etapas do processo são 

realizadas, e o reconhecimento da pertinência do tema abordado.   Conclusão: A 

simulação como técnica educativa, abre espaço para a discussão teórico-prática, 

problematizando os conhecimentos prévios dos trabalhadores e atualização a partir das 

boas práticas em saúde. Reconhecemos a relevância dessa atividade para o 

desenvolvimento de uma assistência segura, com base nos padrões de qualidade.  
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