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Resumo
Objetivo: identificar a satisfação e a autoconfiança de estudantes de enfermagem após participação
num cenário simulado sobre comunicação de notícias difíceis relacionadas à infecção pelo
HIV/AIDS. Método: estudo exploratório e descritivo, realizado com estudantes do terceiro ano do
curso de Enfermagem de uma instituição de ensino superior privada em São Paulo, Brasil. Os dados
foram coletados de mar/2019 a jun/2021. Para a coleta de dados utilizou-se a escala de Satisfação
de Estudantes e Autoconfiança na Aprendizagem, criada pela National League for Nursing,
traduzida, adaptada e validada para o Brasil. Os dados foram analisados por estatística descritiva.
Resultados: 59 estudantes participaram da pesquisa, sendo a maioria do sexo feminino (57; 96,7%)
com idade média de 26 anos (mín 25; máx 29; DP=3). Relataram elevada satisfação (mediana= 4,0)
e autoconfiança (mediana=4,5) com a estratégia simulada. Conclusão e implicação para a prática
de enfermagem: sugere-se a utilização de cenário simulado sobre comunicação de notícias difíceis
na infecção pelo HIV para fomentar as mudanças de atitude e comportamento dos estudantes em
suas futuras experiências profissionais.
Descritores: Simulação; Ensino de Enfermagem; Revelação da verdade; HIV

Abstract
Objective: to identify the satisfaction and self-confidence of nursing students after participating in
a simulated scenario about communicating difficult news of HIV/AIDS infection. Method:
exploratory and descriptive study, conducted with third-year nursing students from a private higher
education institution in São Paulo, Brazil. Data were collected from Mar/2019 to Jun/2021. For data
collection, the Student Satisfaction and Self-confidence in Learning scale created by the National
League for Nursing was used, translated, adapted and validated for Brazil. Data were analysed by
descriptive statistics. Results: 59 students participated in the survey, being the majority female (57;
96.7%) with a mean age of 26 years (min 25; max 29; SD=3). They reported high satisfaction
(median = 4.0) and self-confidence (median = 4.5) with the simulated strategy. Conclusion and
implication for nursing practice: the use of simulated scenario on communication of difficult
news of HIV infection is suggested to foster students' attitude and behavioral changes in their future
professional experiences.
Descriptors: Simulation; Nursing education; Trust disclosure; HIV
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Resumen
Objetivo: identificar la satisfacción y la autoconfianza de los estudiantes de enfermería después de
participar en un escenario simulado sobre la comunicación de noticias difíciles sobre la infección
del VIH/SIDA. Material y método: estudio exploratorio y descriptivo, realizado con estudiantes de
tercer año de enfermería de una institución privada de enseñanza superior de São Paulo, Brasil. Los
datos se recogieron de marzo de 2019 a junio de 2021. Para la recolección de datos, se utilizó la
escala de Satisfacción y Autoconfianza del Estudiante en el Aprendizaje creada por la Liga
Nacional de Enfermería, traducida, adaptada y validada para Brasil. Los datos se analizaron
mediante estadísticas descriptivas. Resultados: 59 estudiantes participaron en la encuesta, siendo la
mayoría mujeres (57; 96,7%) con una edad media de 26 años (mínimo 25; máximo 29; SD=3).
Informaron de una alta satisfacción (mediana = 4,0) y confianza en sí mismos (mediana = 4,5) con
la estrategia simulada. Conclusión e implicación para la práctica de la enfermería: se sugiere el
uso de un escenario simulado sobre la comunicación de noticias difíciles de la infección por el VIH
para fomentar la actitud y los cambios de comportamiento de los estudiantes en sus futuras
experiencias profesionales.
Descriptores: Simulación; Enseñanza de Enfermería; Revelación de la verdade; VIH

INTRODUÇÃO

As pessoas que vivem com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) ainda enfrentam

discriminação e estigma de variadas formas em nossa sociedade. Constata-se que apesar dos

avanços na prevenção e no manejo clínico, a revelação do diagnóstico de HIV ainda afeta

profundamente a vida do usuário, podendo ser considerada uma comunicação de notícia difícil1.

Notícias difíceis ou más notícias, como anteriormente conhecidas, são informações de

conteúdo desagradável que afeta negativamente a perspectiva de futuro e a expectativa de vida do

paciente1-2. Trata-se de um grande desafio para as habilidades comunicacionais dos profissionais de

saúde, pois são conteúdos relacionados a sentimentos de ansiedade, desconforto e receio quanto às

possíveis reações do paciente.

A simulação clínica com paciente padronizado - pessoa treinada para atuar como paciente em

um cenário clínico – tem sido uma das estratégias de ensino-aprendizagem mais utilizadas para o

ensino da comunicação de notícias difíceis. Tal ferramenta pedagógica proporciona a imersão numa

experiência autêntica, dentro de um ambiente seguro e controlado, auxiliando na consolidação do

conhecimento e das habilidades comunicacionais por meio de vivências práticas com diferentes

graus de complexidade, considerando a especificidade de um determinado tema3-4.

Estudos internacionais evidenciam que profissionais e estudantes que fazem treinamento

sobre o estigma do HIV demonstram atitudes menos estigmatizantes5-6. Ademais, a Organização

Mundial de Saúde (OMS) ressalta que a educação baseada em simulação melhora o conhecimento,

a satisfação, a autoconfiança e as habilidades comunicacionais dos profissionais e dos estudantes de

enfermagem4.



Em face do exposto, o objetivo do presente estudo foi identificar a satisfação e a

autoconfiança de estudantes de enfermagem após participação num cenário simulado sobre

comunicação de notícias difíceis relacionadas à infecção pelo HIV/AIDS.

MÉTODOS

Estudo exploratório e descritivo, cuja coleta de dados ocorreu no período de março de 2019 a

junho de 2021, com estudantes do curso de bacharelado em Enfermagem de uma instituição de

ensino superior (IES) privada do estado de São Paulo, Brasil. A redação do manuscrito foi pautada

pelo roteiro Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE). A

seleção dos participantes ocorreu por conveniência. Foram convidados a participar 110 estudantes

matriculados na disciplina de Enfermagem em Doenças Transmissíveis, ofertada no terceiro ano do

curso. Os estudantes foram abordados presencialmente, durante o oferecimento da disciplina. A

amostra final foi composta 59 estudantes, que preencheram os critérios de inclusão, ou seja,

regularmente matriculados na disciplina, que aceitaram participar voluntariamente do estudo e que

permaneceram integralmente na atividade simulada. Foram excluídos 51 estudantes que

participaram do cenário, mas não preencheram os instrumentos de coleta de dados.

O presente estudo adotou como orientação teórica o modelo SKIPES para o ensino de

habilidades comunicacionais. O protocolo parte do pressuposto que as notícias difíceis são mais

bem recebidas quando entregues como um evento planejado em seis etapas, a saber: S – Setting up:

apropriar-se da história do paciente e escolher um local privativo e acolhedor para transmitir a

informação; P – Perception: perceber o que ele sabe sobre o tema a ser discutido; I – Invitation:

convidar o paciente para o diálogo, dando espaço para o esclarecimento de possíveis

questionamentos; K – Knowledge: transmitir a notícia difícil por meio de palavras claras e

adequadas ao nível de compreensão do paciente; E – Emotions: demonstrar empatia e dar apoio ao

paciente; S – Strategy and Summary- resumir o que foi comunicado e estabelecer os próximos

passos1-2.

A fim de mensurar a percepção e as reações dos participantes em cenários simulados,

utilizou-se o Student Satisfaction and Self Confidence in Learning Scale6 desenvolvido pela

National League Nursing - Jeffries Simulation Framework que já foi traduzido e validado para uso

no Brasil7.

O cenário simulado foi elaborado e implementado pelas pesquisadoras no centro de simulação

da IES privada, a partir do modelo proposto pela National League for Nursing (NLN) - Jeffries

Simulation Theory7. Esse cenário foi orientado pelo relato de caso de um jovem de 20 anos, sexo

masculino, estudante de Marketing numa instituição de ensino superior privada, que habitualmente

faz sexo com homens, reside num bairro de classe média alta, frequenta muitas festas e eventos



tanto para lazer quanto para trabalho e, que procura um Centro de Teste e Aconselhamento (CTA)

porque teve relação sexual desprotegida e refere não ter o hábito de usar preservativo.

Foram realizadas 14 sessões de simulação, com no máximo uma hora e 10 minutos de

duração. Cada grupo de estudantes respeitou o limite máximo de oito participantes.

Voluntariamente, um estudante assumia o papel de enfermeiro simulado no cenário e, os demais

eram orientados para observar o atendimento, com o auxílio de um checklist. O papel de facilitador

coube a um professor da disciplina de Enfermagem em Doenças Transmissíveis, que conduziu as

etapas de prebriefing, briefing, debriefing, além da aplicação do instrumento de coleta de dados.

Um estudante de outro ano do curso, com treinamento prévio, atuou como paciente padronizado.

O prebriefing durou em média dez minutos, proporcionando aos estudantes a oportunidade de

se familiarizarem com o ambiente simulado de um ambulatório. O cenário, propriamente dito, teve

duração de quinze minutos e, o debriefing, de no máximo 40 minutos, fomentou a reflexão e o

debate sobre as ações realizadas no ambiente de assistência simulado.

Após o debriefing, os estudantes preencheram dois instrumentos de coleta de dados: 1)

caracterização dos participantes, elaborado pelas autoras; 2) escala de satisfação de estudantes e

autoconfiança na aprendizagem, traduzida, adaptada e validada para uso no Brasil8.

A escala de satisfação e autoconfiança na aprendizagem8 é composta por 13 itens, sendo cinco

itens sobre satisfação e oito itens sobre autoconfiança, e são apresentadas em uma escala Likert com

cinco opções de respostas de (1 = “discordo fortemente da afirmação”, 2 = “discordo da afirmação”,

3 = “não concordo nem discordo da afirmação”, 4 = “concordo com a afirmação” e 5 = “concordo

fortemente com a afirmação”).

Os dados foram inseridos no programa Microsoft Office Excel® 2016 e analisados por meio

da estatística descritiva (percentual, média, mediana, desvio-padrão, valores mínimos e máximos).

A pesquisa seguiu os preceitos éticos do Conselho Nacional de Saúde, por meio da resolução CNS

466/12 e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa referência para a IES em que o estudo foi

desenvolvimento, sob o protocolo CAAE: 23982919.6.0000.5479.

RESULTADOS

Cinquenta e nove estudantes participaram da pesquisa. Dentre os participantes, 57 eram do

sexo feminino (96,7%), com idade média de 26 anos (mín= 25; máx= 29; DP=3). Cinquenta e seis

(96%) participantes declararam-se solteiros e vinte e cinco (42,3%) declararam trabalhar atualmente

na área da enfermagem.

A estratégia transcorreu em três etapas, segundo a figura 1:



Figura 1. Estratégia para desenvolvimento da habilidade comunicacional em notícia difícil sobre

HIV, São Paulo, Brasil, 2022.

A análise dos resultados mostrou que os estudantes ficaram satisfeitos (mediana= 4,0) e

autoconfiantes (mediana= 4,5) com a estratégia simulada (Tabela 1).

Na escala de Satisfação, os itens que apresentaram maior concordância (mediana=4,5) foram

os relacionados ao método, materiais didáticos e didática do professor. Cinquenta e nove estudantes

(100%) concordaram ou concordaram totalmente que o método da simulação foi útil e eficaz; 55

(93,2%) concordaram ou concordaram totalmente que a simulação forneceu uma variedade de

materiais didáticos e atividades para promover a aprendizagem; e 58 (98,3%) concordaram ou

concordaram totalmente que a forma como o professor ensinou por meio da simulação foi adequada

para a aprendizagem.

No tocante à escala de Autoconfiança, os itens que obtiveram maior concordância

(mediana=5,0) foram a utilização de recursos úteis para ensinar a simulação e usar atividades de

simulação para aprender habilidades. Cinquenta e oito estudantes (98,3%) concordaram ou

concordaram totalmente que o professor utilizou recursos úteis para ensinar a simulação; 49

(83,0%) concordaram ou concordaram totalmente que sabem usar as atividades de simulação para

aprender habilidades; e 46 (77,9%) concordaram ou concordaram totalmente que se sentem

confiantes após a atividade simulada (mediana=2,5).



Tabela 1. Satisfação do estudante e autoconfiança com a aprendizagem dos participantes do estudo (n=59). São Paulo, Brasil, 2022.

ITEM
Respostas n (%)

Mediana DT* D† IN‡ C§ CT||

Escala de Satisfação 4,0

1. Os métodos de ensino utilizados nesta simulação foram

úteis e eficazes.
4,5  0  0 0  39 (66,1%) 20 (33,9%) 

2. A simulação forneceu-me uma variedade de materiais

didáticos e atividades para promover a minha

aprendizagem

4,5  0  0  4 (6,8) 32 (54,2) 23 (39,0)

3. Eu gostei do modo como meu professor ensinou através

da simulação
3,5  0  0 3 (5,1)  34 (57,6) 22 (37,3) 

4. Os materiais didáticos utilizados nesta simulação foram

motivadores e ajudaram-me a aprender
3,5  0  1 (1,7) 3 (5,1) 36 (61,0) 19 (32,2) 

5. A forma como o meu professor ensinou através da

simulação foi adequada para a forma como eu aprendo.
4,5  0  0 1 (1,7)  36 (61,0) 22 (37,3) 

Escala de Autoconfiança 4,5

6. Estou confiante de que domino o conteúdo da atividade

de simulação que meu professor me apresentou.
3,0 0 2 (3,4)  

 11

(18,6)
 29 (49,2)  17 (28,8)

7. Estou confiante que esta simulação incluiu o conteúdo

necessário para o domínio do currículo
4,0  0 1 (1,7)  3 (5,1) 42 (71,2)  13 (22,0)

8. Estou confiante de que estou desenvolvendo

habilidades e obtendo os conhecimentos necessários a
4,0  0 0 7 (11,9)  43 (72,9) 9 (15,2) 



partir desta simulação para executar os procedimentos

necessários em um ambiente clínico.

9. O meu professor utilizou recursos úteis para ensinar a

simulação.
5,0 0 1 (1,7) 0 49 (83,1) 9 (15,2)

10. A minha responsabilidade como o aluno aprender o

que eu preciso saber através da atividade de simulação.
4,0 0 1 (1,7)  2 (3,4)  40 (67,8) 16 (27,1) 

11. Eu sei como obter ajuda quando eu não entender os

conceitos abordados na simulação.
4,5  2 (3,4)  7 (11,9)  36 (61,0) 14 (23,7) 

12. Eu sei como usar atividades de simulação para

aprender habilidades.
5,0  1 (1,7)  9 (15,2)  35 (59,4)  14 (23,7)

13. É responsabilidade do professor dizer-me o que eu

preciso aprender na temática desenvolvida na simulação

durante a aula.

3,0 3 (5,1)  9 (15,2) 29 (49,2) 12 (20,3) 6 (10,2) 

Nota: *DT= discordo totalmente; †D= discordo; ‡IN= indiferente; §C= concordo; ||CT= concordo totalmente



DISCUSSÃO

Este estudo identificou a satisfação e a autoconfiança de estudantes de enfermagem após

participação num cenário simulado sobre comunicação de notícias difíceis relacionadas à infecção

pelo HIV/AIDS. Segundo a literatura, avaliar a satisfação e a autoconfiança é um aspecto

fundamental das estratégias de ensino-aprendizagem, pois permite identificar pontos de

aprimoramento, a fim de melhorar a experiência do estudante4,8-9.

Tanto em termos teóricos como práticos, conteúdos relacionados à comunicação de notícias

difíceis persiste como aspecto pouco abordado durante a graduação, embora em situações reais, o

enfermeiro, junto aos demais profissionais da equipe multidisciplinar, tenha papel preponderante

nesses processos3,10. Nesse sentido, assim como o apontado em estudos internacionais, o

desenvolvimento de competências em comunicação deve ser iniciado desde a formação, sendo a

simulação realística uma importante metodologia de ensino a ser empregada3,5-6.

A simulação permite replicar experiências da vida real em um ambiente seguro e controlado,

o que gera benefícios para o aprendizado e oferece ao estudante a possibilidade de desenvolver

habilidades práticas, raciocínio crítico, tomada de decisão e trabalho em equipe4. Verificou-se na

presente pesquisa que a simulação com paciente padronizado é um recurso valioso para ensinar e

avaliar as habilidades de comunicação, pois permite uma experiência autêntica, feedback imediato e

enriquece o processo de ensino-aprendizagem3.

De maneira geral, os resultados desse estudo são compatíveis com pesquisas prévias que

utilizaram as mesmas escalas, em diferentes contextos, no Brasil e no exterior9,11-12. Observa-se que

a satisfação dos sujeitos foi maior no que se referiu ao método, materiais didáticos e didática

docente. Ressalta-se, em estudos anteriores sobre o ensino de habilidades não-técnicas que a

satisfação não está relacionada somente aos aspectos materiais e instrumentos, mas também à

experiência do facilitador, acessibilidade e comunicação5. Estudos apontam que elevados níveis de

satisfação favorecem o aprendizado, aumentam a motivação, e minimizam sentimentos de medo e

ansiedade frente à futura profissão4,9,12.

No que se refere à autoconfiança, os itens que obtiveram maiores índices de concordâncias

foram a utilização de recursos úteis para ensinar a simulação e saber usar atividades de simulação

para aprender habilidades, o que é semelhante a estudos prévios14,16,20. A participação contínua em

experiências simuladas aumenta a autoconfiança dos estudantes, tornando-os mais habilidosos em

responder às necessidades dos pacientes, minimizando a ocorrência de erros durante a assistência4.

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA

Os resultados desse estudo indicam contribuições da simulação realística para o aprendizado

da comunicação de notícias difíceis relacionadas à infecção pelo HIV e, como a satisfação e a



autoconfiança podem influenciar as mudanças de atitude e comportamento dos estudantes de

enfermagem em suas futuras experiências clínicas reais.

Os resultados revelaram elevados níveis de satisfação e autoconfiança com a estratégia

proposta, o que traz otimismo em adensar a simulação de comunicação de notícias difíceis como

uma atividade pedagógica recorrente no ensino do tema enfermagem em doenças transmissíveis.

São limitações do estudo a amostragem por conveniência, a realização de atividades prévias

em contexto remoto, o baixo número de participantes e o fato da estratégia ter sido realizada em

apenas uma IES, o que dificulta a generalização dos resultados. Pesquisas futuras são necessárias

para compreendermos em que medida o impacto da simulação de notícias difíceis no contexto da

infecção por HIV pode repercutir na prática clínica, no que se refere, principalmente, à percepção

do usuário/ paciente.
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