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Introdução: A utilização da atividade simulada no ensino da Enfermagem vem 

tomando o espaço das metodologias tradicionais, uma vez que proporciona o 

desenvolvimento da autoconfiança, amplia os níveis de satisfação dos 

discentes e melhora a qualidade da assistência prestada ao paciente. A 

“satisfação” é entendida como sentimento de prazer ou de desapontamento 

resultante do desempenho obtido em relação às expectativas da pessoa. 

Entende-se por “autoconfiança” a capacidade em realizar ou fazer algo, 

traduzida pela competência do sujeito em atingir seus objetivos. Avaliar os 

níveis destes constructos em estudantes que vivenciam experiências clínicas 

simuladas tem sido objeto de interesse de pesquisadores. Objetivo: Avaliar os 

níveis de “satisfação” e de “autoconfiança” em estudantes de Enfermagem que 

vivenciaram experiências clínicas simuladas no ensino de semiologia e 

semiotécnica. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo realizado em uma 

universidade pública federal do interior de Minas Gerais. A amostra foi de 45 
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estudantes do terceiro ano do curso de Enfermagem, que estavam cursando as 

disciplinas de Semiologia e Semiotécnica. Os dados foram coletados entre 

agosto de 2016 e junho de 2017. A simulação foi adotada como metodologia de 

ensino em todos os conteúdos ministrados. A avaliação dos constructos 

“satisfação” e “autoconfiança” com a atividade simulada se deu pela utilização 

das escalas “Escala de Satisfação de Estudantes e Autoconfiança com a 

Aprendizagem” e a “Escala de Satisfação com as Experiências Clínicas 

Simuladas”. Os dados foram analisados no Microsoft Office Excel 2016, 

utilizando estatística descritiva e inferencial. A existência de correlação entre os 

constructos “satisfação” e “autoconfiança” foi avaliada utilizando o teste de 

correlação de Spearman. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade competente. Resultados: os alunos apresentaram-

se mais satisfeitos (média geral = 4,18) do que autoconfiantes (média geral = 

4,12). Identificou-se pelo teste de correlação de Spearman uma associação 

positiva entre os constructos “satisfação” e “autoconfiança” (r = 0.457, p = 

0.002). Conclusão: Os alunos se sentem autoconfiantes e satisfeitos com o 

uso da simulação como metodologia ativa de ensino-aprendizagem, 

destacando-se que quanto maior o nível de satisfação, maior a autoconfiança 

do aluno. 
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