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Introdução: No ensino em saúde, uma série de métodos e estratégias são adotadas para 

viabilizar a compreensão de diversos conteúdos, de modo que auxilie no embasamento 

teórico-prático de forma segura, visto que faz- se necessário a constante atualização e 

aperfeiçoamento de técnicas, sobretudo formar profissionais competentes, habilidosos, 

despertar o raciocínio crítico e promover o trabalho em equipe [1]. A simulação realística é 

uma metodologia inovadora de treinamento aliada a tecnologia de alto potencial e 

complexidade, por meio de cenários clínicos e reais, possibilitando oportunidades de 

desenvolver habilidades variadas e competências necessárias [2]. No contexto atual onde o 

virtual impera, imergindo os estudantes no mundo digital, muitas vezes distanciando-os das 

relações interpessoais e da interação presencial com o outro, no qual muitos jovens preferem a 

interação através das comunidades virtuais, esta tecnologia auxilia diretamente no seu 

processo de aprendizagem despertando um absoluto interesse pelos conteúdos que serão 

abordados durante a graduação [3]. Permitindo imprecisões e cooperando para o crescimento 

profissional, sem arriscar a segurança do paciente. Deste modo, o uso da metodologia de 

simulação realística surge como um fator importante para resolução de casos futuros, 

sucedendo na redução de erros e aprimorando o desempenho associado a assimilação prática 

dos conteúdos propostos [4]. Objetivos: Demonstrar os benefícios obtidos através do uso da 

simulação realística como recurso dentro do processo de ensino-aprendizagem de acadêmicos 

da área da saúde. Métodos: O presente estudo foi realizado através de uma revisão da 

literatura sobre a simulação realística inserida no processo de aprendizado dos acadêmicos da 

área da saúde. Como recurso para a pesquisa dos materiais foram utilizados os trabalhos 

disponíveis nas principais bases de dados: PubMed, Scielo e Medline. A busca das 

terminologias foi realizada através do banco de dados dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS), sendo empregado os descritores em português: Simulação; Educação em 

Saúde;Tecnologia. A literatura encontrada foi publicada no período de 2016 à 2019, onde os 

critérios de inclusão foram os estudos que abordavam o uso de tecnologias que auxiliam no 

processo de aprendizado dos profissionais da saúde e como os critérios de exclusão os 

trabalhos publicados há mais de três (3) anos e que focavam em outras técnicas de 

aprendizado utilizando outras tecnologias. Ao todo foram encontrados sete (7) artigos, sendo 

utilizados apenas cinco (5) para construção do estudo. Resultados e Discussão: O processo 

durante a troca de conhecimentos entre educador e educando no âmbito da saúde vem 

adquirindo modificações significativas através da inserção de novas tecnologias de 

informação, comunicação e de novos cenários no campo do ensino em saúde. O uso da 

simulação realística propicia que o processo de ensino-aprendizagem seja vivenciado dentro 

de um cenário elaborado pelo facilitador do conhecimento, sendo abordado uma situação 

problema, envolvendo diversos atores, como discentes, docentes e outros profissionais de 

diferentes áreas que podem auxiliar na construção do cenário, sendo criado um contexto 

próximo à situações da realidade recorrentes durante a prática profissional baseado em 
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objetivos estipulados pelos educadores responsáveis, fazendo com que o ensino seja 

repassado de maneira ética e profissional, antes que os educandos entrem em contato com 

pacientes durante de uma situação real do cotidiano . A simulação realística utilizada como 

ferramenta no processo de ensino-aprendizagem demonstra inúmeras vantagens referentes à 

sua utilização, sendo observado resultados satisfatórios e relevantes nos estudos que abordam 

esta temática. Sendo averiguado na literatura os seus benefícios, onde podemos citar a 

correção de erros cometidos pelos acadêmicos, dando oportunidade aos indivíduos envolvidos 

de corrigirem a sua técnica através de uma nova tentativa aplicada durante o procedimento, 

avaliando a sua habilidade em questão dentro do cenário proposto, despertando no aluno a 

reflexão acerca das dificuldades encontradas durante execução de suas habilidades práticas 

em meio ao problema apresentado durante a simulação [5]. A aplicação desta metodologia 

dentro da formação dos discentes permite que os mesmos possam trabalhar todas as 

habilidades referentes ao seus desenvolvimento profissional, como trabalho em equipe 

multiprofissional, desenvolvimento do seu raciocínio na prática clínica, vivenciando 

experiências mais aprofundadas durante a obtenção de conhecimento, permitindo também 

benefícios aos futuros pacientes, pois a mesma dá enfâse durante a sua aplicação para a 

melhora da qualidade e seguraça da assistência dos atendimentos por parte dos acadêmicos 

[3]. Com este contexto, estudos revelam que o uso da simulação realística torna-se uma 

grande estratégia durante o processo de ensino e aprendizagem dos acadêmicos, sendo uma 

ferramenta que propicia o aprimoramento no processo de capacitação, tendo forte influência 

no treinamento, aperfeiçoamento das competências e habilidades dos acadêmicos que estão 

submetidos a vivenciar esta realidade durante a sua formação [2]. Pesquisas referentes a 

qualidade do uso da simulação realística vem sendo realizadas atualmente e estão obtendo 

crescimentos significativos, onde os pesquisadores buscam mensurar e compreender o 

conhecimento construído durante a prática de simulação realística, sendo visto que a mesma 

vem demonstrando ser uma estratégia eficaz durante a obtenção de conhecimentos dos alunos, 

sendo assimilado de maneira integrativa todos os conhecimentos teóricos e práticos durante a 

sua tulização e trazendo permitindo o desenvolvimento da postura profissional perante às 

situações enfrentadas na prática[1]. A autoconfiança é um forte requisito para ser usado como 

aliado durante intervenções em meio a situações durante a prática profissional, onde cada 

segundo é crucial para o bom desempenho do atendimento. A simulação realística pode ser 

trabalhada na autoconfiança, permitindo que o futuro profissional da saúde se sinta confiante 

quanto as suas capacidades e habilidades de maneira adequada, tendo como objetivo 

minimizar o número de erros que possam vir a ser ocasionados no futuro durante processos 

interventivos realizados durante a prestação de assistência em meio a prática clínica. O 

processo de ensino-aprendizagem deve romper as barreiras e avançar cada vez mais para que 

se desvie da troca de conhecimentos de maneira monótona e repetitiva por parte dos 

educadores, procurando sempre estar sempre buscando, se atualizando e usufruindo de novas 

metodologias que favoreçam o aprendizado, criando reflexão e discussões de forma coletiva 

durante o processo de ensino e aprendizagem na construção do conhecimento [4]. 

Conclusão/Considerações Finais: Dado o exposto, é possível averiguar que a simulação 

realística traz inúmeros benefícios em relação ao seu uso durante a formação de acadêmicos 

do campo da saúde. Porém, no Brasil a sua utilização é considerada recente no âmbito da 

educação, sendo necessário mais pesquisas e envolvimento por parte das universidades e dos 

profissionais para a sua consolidação no meio do processo de ensino-aprendizagem para que 

seus benefícios possam ser usufruídos pela comunidade acadêmica em saúde permitindo a 

disseminação coletiva de conhecimentos e aperfeiçoando o aprendizado, formando cada vez 

mais profissionais competentes e habilitados para a sociedade. 
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