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INTRODUÇÃO: A percepção dos estudantes sobre satisfação e autoconfiança após 
experiências clínicas simuladas tem sido focos na literatura de enfermagem.  Avaliar a 
satisfação e autoconfiança do estudante com sua aprendizagem é uma importante 
ferramenta educacional, sendo fundamental para traçar estratégias na aquisição de 
conhecimento e prática clínica proporcionando impacto na qualidade do processo 
educativo. OBJETIVO: Identificar e comparar a satisfação, autoconfiança e 
aprendizagem do estudante de enfermagem com o uso da simulação clínica de alta 
fidelidade utilizando paciente simulado versus o simulador de alta fidelidade. 
METODOLOGIA: Estudo com delineamento experimental, quantitativo de intervenção 
do tipo Ensaio Clínico Randomizado Controlado. Os estudantes responderam pré-teste 
para avaliação de conhecimento prévio, após compartilharam uma aula expositiva 
dialogada seguida de treino de habilidades.  Após foram divididos aleatoriamente em 
dois grupos: grupo controle (simulação clínica com simulador de alta fidelidade) e 
grupo intervenção (simulação clínica com paciente simulado). Após a realização do 
cenário simulado, foi realizado o debriefing e os seguintes instrumentos: Escala de 
Satisfação com as Experiências Clínicas Simuladas (ESECS); Escala de Satisfação e 
Autoconfiança no aprendizado (ESAA) e pós-teste para avaliação de conhecimento. 
RESULTADOS: Participaram 150 estudantes de enfermagem, 72 (48%) do grupo 
controle e 78 (52%) o grupo intervenção. Em relação ao sexo, observou-se uma 
prevalência do sexo feminino em ambos grupos . Os scores obtidos no grupo 
intervenção na ESECS foram: Geral: 9,3; Dimensões: Prática: 9,23; Realismo: 9,6; 
Cognitivo: 9,2. ESAA foram: Geral: 4,3; Dimensões: Satisfação: 4,6; Autoconfiança: 4,1.  
Já no grupo controle os scores obtidos na ESECS foram: Geral: 9,2; Dimensões: Prática: 
9,0; Realismo: 9,6; Cognitivo: 9,2. ESAA foram: Geral: 4,4; Dimensões: Satisfação: 4,6; 
Autoconfiança: 4,3.  O conhecimento pré e pós-intervenção não foi estatisticamente 
significante entre os grupos, mas se modificou, evidenciando que houve ganho de 
conhecimento: Grupo controle: nota pré-teste: 5,1; pós-teste: 6,4; valor-p: 0,848. 
Grupo intervenção: nota pré-teste: 4,7; pós-teste: 6,2; valor-p: 0,203. CONCLUSÃO: a 
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simulação clínica de alta fidelidade com uso do simulador ou paciente simulado, 
quando bem projetada demonstra ser efetiva com ambas as estratégias, com potencial 
para promover a satisfação e autoconfiança no estudante.  
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