Simulação Realística em Saúde: Manifestações de Ansiedade e Motivação em um
Grupo de Alunos de Medicina
A simulação realística é uma metodologia ativa de ensino que permite aos participantes
desenvolverem suas habilidades em diferentes níveis (cognitivo, atitudinal e afetivo),
em ambiente seguro e controlado, por meio de cenários que replicam situações da vida
real. A alta fidelidade psicológica dos cenários é capaz de desencadear nos participantes
as mesmas reações psicológicas existentes em atendimentos reais, como estresse e
manifestações de ansiedade, que podem interferir no desempenho da equipe. O
objetivo desse trabalho foi descrever os sintomas de ansiedade, sintomas positivos e a
motivação de alunos do curso de medicina durante as atividades de simulação realística.
Trata-se de estudo descritivo, realizado com alunos do 9º, 10º e 11º períodos de
medicina da universidade CEUMA, em São Luís – MA, no período de fevereiro a maio de
2017. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário adaptado do Guia
Metodológico para Simulação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa
Catarina. Foram ainda analisadas as variáveis sociodemográficas da amostra estudada.
Os dados foram organizados e analisados por meio dos softwares Bioestatic 3.5 e Excel
2013. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade CEUMA,
com número da CAAE 62409416.7.0000.5084. No período de fevereiro a maio de 2017,
127 graduandos de medicina responderam os questionários, dos quais 122 foram
analisados. Sessenta por cento da amostra eram do sexo feminino e a média de idade
foi de 26 anos; 28% tinham graduação anterior e 95% informaram não ter experiência
prévia com simulação realística. Quanto às manifestações de ansiedade durante as
atividades em simulação realística, 60% dos alunos relataram sempre sentir ansiedade,
51% tensão, 31% taquicardia, 30% medo e vergonha. Já em relação aos sentimentos
positivos, 51% relataram sempre sentir determinação, 38% paciência, 27% coragem e
23% autoconfiança. Finalmente, ao se analisar a motivação dos alunos, 44% sentiramse motivados para participar das atividades, 98% consideraram que a simulação
possibilitou colocar em prática o aprendizado teórico e para 97% deles o método é
importante para o treinamento da relação médico-paciente. Conclui-se então, que a
despeito das frequentes manifestações de ansiedade e tensão durante as atividades em
simulação realística, os discentes sentem-se determinados e motivados para participar
das mesmas, considerando o método importante para a fixação do conhecimento
teórico.
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