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SIMULAÇÃO CLÍNICA



Este e-book surgiu como produto da dissertação intitulada CONSTRUÇÃO E
VALIDAÇÃO DE CENÁRIO DE SIMULAÇÃO CLÍNICA NO MANEJO DA
PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA e tem como objetivo auxiliar
educadores que buscam trabalhar com simulação clínica. 

 
A construção dos cenários de simulação clínica acerca do manejo da parada
cardiorrespiratória foi realizada a partir de situações vivenciadas pela
pesquisadora em seu cotidiano profissional, frente à assistência de
pacientes graves acometidos pela covid-19 e pacientes durante sessão de
hemodiálise. Após levantamento bibliográfico acerca do manejo da PCR
nesses dois contextos mencionados, constatou-se que não havia muitas
publicações acerca desta temática, principalmente em âmbito nacional.
Não foram encontrados instrumentos validados para ensino, avaliação
e/ou treinamento nestas temáticas, sendo esse o disparador para início da
construção dos dois cenários.

 
A construção dos cenários considerou a taxonomia de Bloom (FERRAZ;
BELHOT, 2010) e a teoria da aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2000) a
partir dos itens propostos por Fabri e colaboradores (2017), com potencial
de preparar os profissionais para atuarem frente a essas emergências, por
serem instrumentos construídos com rigor e embasamento científico.

 
Aqui você encontrará os principais conceitos da estratégia de ensino,
bem como os dois cenários validados no manejo da PCR em situações
especiais, sendo elas: a parada cardiorrespiratória - PCR em paciente com
covid-19 em VM na posição prona e durante uma sessão de hemodiálise.

 
A parada cardiorrespiratória – PCR é uma emergência cardiovascular de
grande prevalência com morbimortalidade elevada pela possibilidade de
dano cerebral irreversível e óbito. Tem como definição a ausência da
atividade mecânica ventricular e de movimentos respiratórios (KALIL
FILHO et al., 2019). 
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Nesse sentido, a American Heart Association (AHA) destaca que a
ressuscitação cardiopulmonar - RCP é um procedimento de emergência que
salva vidas na ocorrência de uma PCR, podendo dobrar ou triplicar as
chances de sobrevivência da vítima, tanto em ambiente extra como intra-
hospitalar, ao passo que a cada minuto que a pessoa em PCR fica sem
receber as manobras de RCP, há diminuição de 10% das chances de
sobrevida (AHA, 2020).

 
Entretanto, para alcance das competências necessárias para realização da
RCP de qualidade não é apropriado o treinamento assistido com
pacientes reais pelo elevado risco de desfechos desfavoráveis. A
simulação é uma excelente estratégia de ensino para essa finalidade e
vem sendo bastante utilizada, visto que possui atividades estruturadas
em que o aprendiz entra em contato com situações semelhantes às da
vida real, em um ambiente seguro e controlado que possibilita desde o
treinamento de habilidades especificas até a resolução de casos clínicos
complexos (LIMA, et al., 2021).

 
Sendo assim, é importante para o treinamento de profissionais de saúde,
que se utilizam da estratégia da simulação, dispor de cenários
construídos com rigor metodológico, adequada estruturação e,
principalmente, estarem validados por especialistas da área, o que irá
conferir a confiabilidade necessária para sua aplicação em diversos
meios de ensino (NASCIMENTO et al., 2021). 



Nos últimos anos, com o crescente aumento do uso de tecnologias pelos
alunos, o ensino na saúde vem se modificando e a forma de aprender e
ensinar vem sofrendo importantes transformações, tanto no ambiente
acadêmico como nas instituições de saúde. O modelo tradicional de
ensino focado na figura de um professor ou de um instrutor, como
transmissor de informações e um aprendiz receptor destas, vem
perdendo espaço e novas metodologias de ensino se fazem necessárias
para que o processo de ensino e aprendizagem alcance seu objetivo e
fomente a formação de profissionais críticos-reflexivos (BATISTA;
VILLELA; BATISTA, 2015).

 
Para tanto, algumas metodologias tem ganhado força ao longo dos anos.
As metodologias ativas de ensino e aprendizagem vêm ocupando espaço
importante na formação profissional da área de saúde, por se tratar de
uma metodologia capaz de tirar o aprendiz da passividade, ou seja, de
receptor das informações para torná-lo protagonista na produção do seu
conhecimento. O mesmo é estimulado a desenvolver iniciativa, espírito
crítico, criatividade, conhecimento da realidade, entre outros atributos
pertinentes a um profissional competente, ou seja, aquele apropriado
dos conteúdos, habilidades e atitudes esperadas (BATISTA; VILELA;
BATISTA, 2015).

 
Lima e colaboradores (2021) ressaltam que nos últimos anos o ensino
através da simulação vem ganhando destaque, por ser uma estratégia
de ensino que utiliza atividades estruturadas, em que o aprendiz
entra em contato com situações análogas a realidade e permite o
desenvolvimento ou aprimoramento das competências em um
ambiente seguro e artificial. 

O ensino na saúde 
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É importante destacar que o ensino baseado em simulação está apoiado
em algumas teorias de aprendizagem.

Teoria da aprendizagem de adultos: A simulação está centrada nos seis
pressupostos da teoria: 

 
    1.Os adultos possuem uma necessidade intrínseca de saber;
     2.Os adultos possuem responsabilidade própria;
     3.Os adultos possuem experiências de vida inteira;
     4.Os adultos têm uma prontidão inata para aprender;
     5.Os adultos têm uma orientação para a aprendizagem centrada na vida;
      6.Os adultos têm motivações internas (LIMA, et al., 2021).

 
Construtivismo: A simulação está apoiada em três conceitos da teoria: 

 
     1.Cada pessoa traz a sua própria experiência (única) e um conjunto      
     de conhecimentos prévios para a situação, empregando‑os durante a
      simulação; 
      2.A aprendizagem ocorre por meio da exploração ativa, quando o     
      conhecimento não se ajusta à experiência vivida, levando o participante
      a reconstruir esse conhecimento com base em novas informações; 
     3.A aprendizagem requer interação dentro de um contexto social, sendo     
      relevante que a simulação ocorra em equipe (LIMA, et al., 2021).

O ensino com simulação 
clínica
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Aprendizagem significativa: A nova informação precisa ser adquirida
mediante um esforço deliberado do aprendiz, para ligá‑la a conceitos ou
proposições preexistentes ou prévias. Com essa influência, a simulação
promove uma aprendizagem significativa, incentivando o estudante para
aprender e buscar significados lógicos (natureza dos cenários) e psicológicos
(experiência individual) no processo de ensino e aprendizagem (LIMA, et al.,
2021).

 
Aprendizagem experiencial: componentes principais:

        1.Experiência ativa, na qual o participante interage com o               
            ambiente de aprendizagem;
      2.Processo reflexivo, que analisa as ações da experiência e identifica áreas     
        para melhoria (LIMA, et al., 2021).

 
Aprendizagem baseada no cérebro: Trata‑se de um metaconceito que
mistura alguns elementos ecléticos, necessários para a aprendizagem e
aplicáveis à simulação:

 
        1.A exposição a diferentes ambientes promove a plasticidade neural e,
        consequentemente, o aprendizado; 
        2.O cérebro humano é modulado pela repetição de estímulos; 
        3.O estresse moderado, ao provocar desafios, estimula a aprendizagem;
        4.O cérebro é social e desenvolve‑se melhor em contato com outros
        cérebros (LIMA, et al., 2021).

 
Taxonomia de Bloom: Muito utilizada para o desenvolvimento dos objetivos
educacionais nas atividades de simulação, pois esses verbos fornecem
estrutura e comunicam as competências que o participante deve alcançar
como resultado da participação na atividade de simulação (LIMA, et al., 2021).
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Simulação clínica - conceitos 
básicos 

Simulação Clínica é uma
metodologia de ensino na qual
características análogas a prática
clínica do profissional são
reproduzidas em ambiente
controlado e seguro, com a
utilização de simuladores e/ou
atores que podem desempenhar
o papel do paciente ou de outro
profissional de saúde,
permitindo o treinamento de
diversos procedimentos
realizados no cotidiano dos
profissionais de saúde, que vão
desde o treinamento de
habilidades técnicas até
resolução de casos clínicos
complexos (MAZZO et al, 2017). 

Não é apropriado que o
aprendiz tenha seu primeiro
contato com o objeto de
aprendizado em pacientes
reais. Isso porque, não é
adequado que a realização de
uma RCP seja feita por um
aluno ou profissional que
nunca treinou compressões
torácicas em um ambiente
simulado. A simulação pode ser
realizada desde o treinamento
de habilidades técnica, como a
compressão adequada do tórax
até a participação em um
cenário de alta fidelidade de
manejo da PCR (MAZZO et al,
2017). 
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A simulação pode ser desenvolvida sob diversas perspectivas com o uso de 
simuladores de baixa, média ou alta fidelidade nos mais diversos cenários 
de complexidade, garantindo que eventuais prejuízos à assistência sejam 
diminuídos ou até mesmo eliminados, uma vez que o aluno pode errar e 
corrigir seus erros, entender porque errou, onde errou e repetir a técnica 
quantas vezes se faça necessário (MAZZO et al, 2017). 

 
É fundamental um planejamento criterioso da atividade simulada, sendo 
imprescindível a adoção de parâmetros bem delineados que aproximem a 
prática educativa da realidade e assim os objetivos de aprendizagem sejam 
alcançados (MAZZO et al, 2017). 

Desenvolvimento 
de competências 
comportamentais 

Desenvolvimento 
de competências 

técnicas 

Avaliação do 
conhecimento 
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Pré-simulação: Fase de preparo
do participante sobre o tema que
será abordado na simulação com
disponibilização de materiais e
treino de habilidades. Realizada
geralmente 15 dias antes da
realização da simulação
(NASCIMENTO et al., 2021).

Briefing ou Pré-briefing: Constitui-se
por uma sessão informativa que ocorre
imediatamente antes do início de uma
atividade de simulação, na qual
acontecem as instruções ou informações
preparatórias aos participantes. O
propósito do pré-briefing é acordar com
os participantes as bases para o cenário
e ajudar os mesmos na execução dos
objetivos. Sugere-se como atividades no
pré-briefing as orientações para a
equipe, sobre os manequins e
simuladores, o ambiente, funções,
prazos e tempos, objetivos e situação do
paciente (NASCIMENTO et al., 2021).

Etapas da simulação clínica
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Simulação: Fase de desenvolvimento da cena
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Debriefing: Etapa considerada como a mais importante da simulação. Trata-
se de uma técnica especifica de feedback que ocorre após a finalização a
simulação com o objetivo de facilitar a reflexão, promover aprendizagem,
facilitar a conceptualização e contextualização entre a simulação e a prática
real, consistindo-se em:
      Processo interativo;
      Bidirecional;
     Reflexivo 
É uma etapa essencial da simulação. É a base para fixação e correção dos
comportamentos, em que um facilitador ajudará na reflexão do que foi
vivenciado. Pode se considerar três fases para o debriefing:
1.Reação emocional – Permitir que o participante diminua a tensão e
verbalize os sentimentos;
2.Análise – Para descobrir o que aconteceu e o por quê;
3.Generalização – Integrar a experiência da simulação com o mundo real e
melhorar o desempenho (FRANCO; FRANCO, 2021).
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Simulação clínica para treinamento de
habilidades: chamada de aula simulada,
refere‑se ao preparo de ambientes
simulados para que os participantes
tenham a oportunidade de praticar
habilidades psicomotoras, cognitivas e/ou
afetivas. 

Utiliza-se de casos simples para prática
de técnicas pré-determinadas;
      Importante para estimular a discussão
dos passos técnicos e esclarecimentos
das dúvidas;
  Possibilita que a mesma técnica ou
procedimento seja repetido diversas, vezes
desenvolvendo competências de
menor nível de complexidade;
       Possibilidade de utilização de              
       simuladores de partes do corpo (LIMA,    
       et al., 2021).

Simulação clínica com o uso de
simuladores de diferentes tipos: é uma
das formas mais utilizadas como estratégia
de ensino prático na área da saúde.

Simuladores de baixa ou média
tecnologia: treinamento de habilidades

técnicas específicas; 
Simuladores de alta tecnologia:
treinamentos para o desenvolvimento
de raciocínio clínico, tomada de
decisão, habilidades técnicas, atuação
da equipe multiprofissional ou outras
competências mais amplas, a partir de
casos clínicos complexos (LIMA, et al.,
2021).

Tipos de simulação 
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Role‑play, ou “troca de papéis”:
os estudantes são convidados a assumir o

papel de outras pessoas por meio de
dramatização, com objetivo de

compreenderem um fenômeno partindo de
uma perspectiva diferente da sua.

Simulação clínica com paciente
simulado (simulação cênica): utiliza
pessoas para representar sintomas ou
problemas clínicos. Nessa modalidade de
simulação, é obrigatória a construção de
um caso clínico que deverá ser
interpretado pelo participante simulado,
seguindo um roteiro de encenação
(script), favorecendo uma maior
interação durante a aplicação do cenário.            
     Paciente simulado: representa o papel
de um personagem ou pessoa. Essa
atuação pode ser desempenhada
por atores devidamente treinados ou
improvisada entre os participantes
da simulação.  
      Paciente padronizado (standardized
patients) diferencia‑se do paciente
simulado pela capacidade de se
comportar de uma maneira consistente e
precisa, que pode ser igualmente
repetida, a fim de dar a cada aluno uma
chance justa e igual
de aprendizagem, permitindo ainda uma
avaliação das habilidades aprendidas em
um ambiente clínico
simulado (LIMA, et al., 2021).
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Prática deliberada em ciclos
rápidos (PDCR): uma das
formas mais recentes de
simulação, em que um caso
clínico é construído e aplicado a
um grupo de participantes ou
equipe, que repete o mesmo
cenário diversas vezes, até o
momento em que a competência
desejada seja aprendida (LIMA,
et al., 2021).

Simulação híbrida: combinação
de mais de uma modalidade de
simulação em um único
treinamento, como a associação
de um paciente simulado
com um simulador de qualquer
nível de tecnologia.
     Permite o desenvolvimento de 
habilidades processuais e de 
comunicação;
      Aumento do realismo; 
  É uma opção de simulação
financeiramente acessível e 
eficaz (LIMA, et al., 2021).
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Simulação virtual: simulação
baseada em computador ou
realidade virtual, que foi
proposta a partir das inovações
tecnológicas e envolve a
criação da realidade de um ou
mais cenários de simulação
na tela do computador (LIMA,
et al., 2021).

Simulação in situ: é uma
estratégia que amplia a
fidelidade, pois leva a atividade
simulada diretamente ao local
onde a assistência à saúde
ocorre.

Permite que a equipe realize 
práticas simuladas em seu 

próprio ambiente de 
trabalho. 
      Promove tanto a
aprendizagem individual 

quanto em equipe (LIMA, et 
al., 2021).
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Telessimulação:  definida como um processo pelo qual recursos
de telecomunicação e simulação são utilizados para fornecer
educação, treinamento e avaliação de participantes em local
externo, muitas vezes remoto e de difícil  acesso, possibilitando
o ensino e a aprendizagem a um grupo maior de participantes
(LIMA, et al. ,  2021).

Assista o vídeo: Simulação realística: metodologia de
ensino para a formação e qualificação profissional
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CENÁRIO

Ocorre obrigatoriamente 

interação dos 

participantes com a 

ferramenta didática 

(NEVES; IGLESIAS; 

PAZIN-FILHO, 2017, 

p.98).

CASO 
CLÍNICO

Pode ser empregado de 

modo estático, como 

disparador em uma 

abordagem teórica 

(NEVES; IGLESIAS; 

PAZIN-FILHO, 2017, 

p.98).

O treinamento com simulação, utilizando cenários simulados bem

desenvolvidos e, de preferência, validados por especialistas da área,

tem se mostrado bastante efetivo na formação dos profissionais de

saúde por corroborar com a estruturação das competências

necessárias para o atendimento em saúde, que foi projetado na

construção do cenário (NEVES; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2017). 

O cenário para simulação pode ser definido como "relato de uma

situação clínica que possibilita o desenvolvimento dos objetivos

específicos da aprendizagem" e deve ser capaz de fomentar o

raciocínio crítico, a tomada de decisão e a solução do problema. Para

conseguir a adesão do aprendiz ao cenário proposto, o mesmo deve

conter características relevantes, envolventes, realísticas e

instrutivas (NEVES; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2017, p.98).

Construindo bons cenários 
para simulação clínica 
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Para desenvolver cenários simulados relevantes é necessário

responder três perguntas:

1.Qual problema será abordado por esse cenário?

  O problema abordado deve estar integrado com as atividades

teóricas do curso do aprendiz ou ser condizente com a atividade

laboral do profissional. 

2.Qual o público-alvo dessa atividade?

     Adequação do cenário ao nível de conhecimento e vivência do

participante. 

3.Quais os objetivos de aprendizagem? 

     Esta etapa é frequentemente negligenciada e se trata da

elaboração dos objetivos de aprendizagem, que facilita a

organização da atividade de ensino (NEVES; IGLESIAS; PAZIN-

FILHO, 2017). 

A construção criteriosa de um cenário favorece a fidelidade do

mesmo, que pode ser definida como a semelhança na aparência e

comportamento do ambiente simulado em relação ao mundo real.

Deve-se considerar três aspectos complementares e interligados

para alcançar a fidelidade do cenário conforme figura abaixo

(NEVES; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2017). 

 Imagem retirada do livro Simulação realística e habilidades na saúde 
Tipologia de fidelidade em simulação

Fidelidade 
ambiental

Fidelidade 
psicológica

Fidelidade de 
equipamento
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O conjunto da fidelidade ambiental e de equipamento é denominado

FIDELIDADE FÍSICA. Não adianta ter um simulador com elevada

tecnologia se este for empregado em uma sala de aula. É necessário

investimento na fidelidade física, se o cenário é sobre manejo da

PCR em uma UTI-covid, é indispensável que o treinamento seja

realizado em um ambiente semelhante a uma UTI-covid. 

Mesmo com o investimento na fidelidade física é imprescindível que

todos os envolvidos na simulação se comportem como numa situação

real para garantir a fidelidade psicológica e favorecer a imersão dos 

participantes no atividade proposta.

Fidelidade ambiental

Fidelidade psicológica

Fidelidade de equipamento
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Reconhecimento do problema a ser
abordado: Ao iniciar a estruturação
de um cenário é importante definir o
problema a ser trabalhado e o pú-
blico alvo da simulação. O problema
deve estar relacionado aos conteúdos
curriculares da graduação e
pós‑graduação ou às situações ligadas
ao trabalho. Importante identificar os
conheci mento prévio dos
participantes, pois o cenário simulado
deve ser adequado ao seu nível de
conhecimento e vivências (LIMA, et
al., 2021).

Definição dos objetivos de
aprendizagem: É uma etapa
essencial para a construção do
cenário de simulação, pois são as
ferramentas de orientação para
facilitar a obtenção de resultados e a
marca re gistrada de um projeto
educacional sólido (LIMA, et al.,
2021).

Etapas para construção de
cenários simulados 

Planejamento 
da simulação 
clínica 
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Levantamento de recursos: É
importante para determinar as
necessidades do cenário simulado
considerar os objetivos de apren-
dizagem e os resultados esperados,
incluindo recur sos materiais e
humanos e considerando o cenário de
prática que vai ser simulado, (LIMA,
et al., 2021).

Identificação das competências a
serem trabalhadas: As
competências são domínios
construídos e adqui ridos em
situações cotidianas que
necessariamente envolvem a
compreensão da ação empreendida e
do uso a que essa ação se destina
(LIMA, et al., 2021).

Definição do formato da
simulação: Uma vez definidos os
objetivos de aprendizagem e o
público‑alvo da prática simulada, é
importante selecionar a modalidade
apropriada para a experi ência
baseada em simulação (LIMA, et al.,
2021).
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Contexto e detalhamento do
cenário simulado: O contexto deve
incluir a elaboração da documenta
ção para condução das atividades, a
presença de relógios para controlar o
tempo, scripts e informa ções a serem
oferecidas aos participantes durante
o aquecimento da atividade (briefing)
(LIMA, et al., 2021).

Orientações para o facilitador: Devem estar descritas as ações críticas que
serão observadas pelo facilitador, as quais sinalizam se os objetivos foram
contemplados pelos participantes. Frequentemente são utilizados
instrumentos objetivos, como as listas de tarefas (checklists), que
possibilitam a padronização da observação e aumentam a sua
reprodutibilidade (LIMA, et al., 2021).
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Cenário simulado para manejo da 
PCR em paciente confirmado para 
covid-19 em VM na posição prona. 

Antes de acessar os
cenários simulados, que tal
uma pausa para relaxar um
pouco? Acesse o link e
aproveite 
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Tema

Conhecimento 
prévio do 
aprendiz

Objetivos da 
Aprendizagem

Fundamentação 
Teórica

Nome do 
responsável pela 
elaboração

Erika Patricia Rodrigues de Melo

Estudantes de enfermagem e/ou medicina que tenham
concluído a disciplina de urgência e emergência;
Profissionais de enfermagem e/ou medicina em
treinamento de educação permanente.

Manejo da parada cardiorrespiratória em paciente confirmado 
para covid-19 em VM na posição prona.

Serão disponibilizadas previamente, de forma online, as
seguintes referências:

 
https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-
files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_portuguese.pdf;

https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/ma
rco/22/RCP_ABRAMEDE_SBC_AMIB-4__210320_21h.pdf;

 
http://www.revenf.bvs.br/pdf/tce/v29/pt_1980-265X-tce-29-
e20200262.pdf;

Geral: Prestar assistência ao paciente confirmado para covid-
19 em VM na posição prona que apresentar PCR.
 
Objetivos secundários: 
        Manter adequada vigilância, prevenção e tratamento de
quadros clínicos pré-PCR;
        Utilizar princípios de biossegurança para a covid-19; 
         Reconhecer imediatamente a PCR e acionar o SME;      
         Realizar RCP precoce com ênfase nas compressões
torácicas; 

Realizar algoritmo adequado para o ritmo cardíaco da PCR;
        Realizar cuidados pós-PCR;
        Realizar adequada comunicação em equipe;
        Exercer liderança;
        Desenvolver trabalho em equipe.

O cenário de manejo da PCR em paciente confirmado para covid-19 em VM na posição prona foi 
construído por Erika Patricia Rodrigues de Melo e validado por banca de especialistas.
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Documentação

Complexidade 
do cenário 

     Intervenções esperadas / resultados esperados
É esperado que o participante reconheça a PCR e inicie a RCP
de acordo com os protocolo AHA, 2020.

 
      Nível complexidade/fidelidade
Alta fidelidade

     Checklist
Vide páginas 36-40

      Data elaboração
11 /12 / 2020
      Data revisão
1ª revisão: 02/03/2021
2ª revisão: 21/03/2021 
3ª revisão: 12/05/2021

      Descrição do cenário para o instrutor
Paciente João Alfredo, sexo masculino, 69 anos, no 6º dia de
internação hospitalar, deu entrada na unidade hospitalar
referindo dor de garganta, febre, anosmia, ageusia e
dispneia. Relata falta de apetite, dificuldade para dormir e
dificuldade de respirar. Ao exame: T: 38.7ºC, P. A.
190X100mmHg, R: 24mrp, P: 100bpm, saturação de 94% em
ar ambiente. É encaminhado para internação em um leito de
enfermaria destinado a pacientes confirmados ou suspeitos
para covid-19. 
No segundo dia de internação, o paciente apresenta 90% de
saturação em ar ambiente e inicia O2 suplementar com cateter
nasal iniciando com 06 litros por minuto. No terceiro dia de
internação, após atingir limite de oferta de O2 sob cateter nasal
sem melhora significativa da saturação, optou-se pela oferta de
O2 sob máscara não-reinalante, que chegou a 88%. Iniciou-se
oferta de O2 com 10 litros por minuto chegando a 15 litros por
minutos sem melhora significativa do quadro. Diagnostico foi
confirmado com exame RT-PCR positivo. Paciente começou a
apresentar episódios de desorientação e irritabilidade. Após
discussão da equipe multidisciplinar, paciente foi encaminhado
para UTI destinada à pacientes confirmados ou suspeitos para
covid-19. 
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Documentação 

Durante os dois primeiros dias, permaneceu consciente com
episódios de desorientação e irritabilidade, em uso de máscara
não-reinalante sem melhora significativa do nível de saturação
que se mantém inferior a 92%. Para possibilitar maior conforto
do paciente, optou-se por uso de ventilação não invasiva (VNI)
por períodos. 
Contudo, a equipe médica decide pela ventilação mecânica por
uma baixa significativa da saturação que chegou a 84%. Após
intubação saturação chega a 95%. Sinais vitais T: 38.7ºC, P. A.
90X40mmHg, R: 10mrp, P: 100bpm. Feito passagem de SNE
para alimentação. Instalado acesso central em jugular direita
para administração das medicações. Foi prescrito para o
paciente:

 
      Dieta enteral – contínua;
      Omeprazol 40mg - cada 24 horas; 
      Dipirona sódica 500 mg/ml, ampola com 2 ml – 6/6 horas; 
      Propofol 10mg/ml, frasco com 20 ml – contínuo; 
      Citrato de fentanila 0,05 mg/ml, frasco com 10 ml –
contínuo;
      Cloridrato de cetamina 50 mg/ml, frasco com 10ml –
contínuo; 
      Noraepinefrina 2 mg/ml, ampola com 4 ml – contínuo.
Paciente apresenta diminuição do nível de saturação, 88%,
a equipe multiprofissional decidiu realizar um ciclo de 24
horas de pronação para melhora dos parâmetros
respiratórios. Sinais vitais T: 38.9ºC, P. A. 80X40mmHg, R:
10mrp, P: 100bpm, Saturação 95%.
Na quarta hora do ciclo de pronação paciente apresenta uma
PCR com ritmo TVSP. 

 
       Descrição do cenário para o participante / aluno
Você é enfermeiro (a) / médico (a), da UTI covid-19 e foi
chamado para atender o paciente João Alfredo, 69 anos, no 6º
dia de internação hospitalar confirmado para covid-19.
Paciente fez uso de cateter nasal, máscara não-reinalante e
VNI. Contudo, os níveis de saturação não se mantiveram em
níveis adequados e optou-se pela VM, mesmo após intubação o
mesmo ainda apresenta instabilidade na saturação e é colocado
em posição prona por um ciclo de 24 horas. Paciente está
portando PVC em jugular direita e SNE e foi prescrito:
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Documentação 

      Dieta enteral – contínua;
      Omeprazol 40mg - cada 24 horas; 
      Dipirona sódica 500 mg/ml, ampola com 2 ml – 6/6 horas; 
      Propofol 10mg/ml, frasco com 20 ml – contínuo; 
      Citrato de fentanila 0,05 mg/ml, frasco com 10 ml –
      contínuo;
      Cloridrato de cetamina 50 mg/ml, frasco com 10ml –
      contínuo; 
      Noraepinefrina2 mg/ml, ampola com 4 ml – contínuo. 
Paciente apresenta os seguintes parâmetros: T: 38.9ºC, P. A.
80X40mmHg, R: 10mrp, P: 130bpm, Saturação 85%, com um
ritmo cardíaco de alterado na quarta hora do ciclo de
pronação quando a equipe lhe chama. Diante desse cenário
realize atendimento ao paciente. 

 
       Descrição do roteiro para os atores
Médico: Seu nome é Rodolfo e você é o intensivista
responsável pelo plantão e será o responsável por conduzir a
equipe durante a RCP realizada em um paciente confirmado
para covid-19 em VM na posição prona. Seu papel será dar
pistas para equipe que está sendo treinada. O participante deve
reconhecer e acionar a equipe para a ocorrência de uma PCR no
paciente. Caso ele não reconheça a PCR e acione a equipe, você
deve se dirigir a cena e sugerir que o paciente pode estar em
PCR com a seguinte fala: “Este paciente pode estar em PCR,
favor verifiquem os sinais vitais”. A equipe deve identificar a
PCR e realizar a paramentação e iniciar a RCP. Se a equipe não
identificar a PCR você deve afirmar que se trata de uma PCR e
solicitar que a equipe inicie os procedimentos para RCP no
paciente confirmado para covid-19 com a seguinte fala:
“Equipe, proceder paramentação adequada para inicio da RCP”.
Quando a RCP tiver sido iniciada você deve verificar se a
sequência do checklist (Página 36-40) está sendo seguida e
sinalizar caso seja necessário de acordo com fluxo de tomada
de decisão do cenário (Página 32-35). 

 
      Diagnóstico médico
PCR em paciente confirmado para covid-19 em VM na posição
prona.
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Recursos 
Materiais

Caracterização 
dos 
simuladores/ 
atores

Espaço 
físico/ambiente

Tempo estimado 
para o cenário

20 minutos

Ambiente que simule uma UTI

Recursos materiais e simuladores
     Simulador de compressão torácica;
      Simulador de monitor cardíaco;
      Simulador de ventilador mecânico;
      Carrinho de parada cardiorrespiratória;
      Maca;
      Escada de apoio;
      Cadeiras (examinador, vídeomaker, Instrutor);
      Pranchetas, canetas;
      Relógio;
      Câmera para gravação; 
      EPI’s (óculos, face shild, touca, máscara N95, máscara
      simples, avental, luvas de procedimento, luva estéril);
      Tubo endotraqueal;
      SNE;
      Equipo;
      Bomba de infusão;
      Cateter de PVC;
      Esparadrapo;
      Seringa de 3 ml preenchida com 1 ml identificada como
       1 mg epinefrina (3 seringas); 
      Seringa de 20 ml preenchida como 300 mg amiodarona;
      Seringa de 20 ml preenchida como 150 mg de
      amiodarona; 

Seringa de 20 ml preenchida identificada como solução
       para flush.

Atores e simuladores serão caracterizados com roupas da
instituição de treinamento. O simulador de compressões
torácicas será caracterizado com tubo endotraqueal, eletrodos
de monitorização cardíaca, cateter de acesso central, bomba de
infusão e soro montado ligado ao acesso central, curativo de
acesso central.
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Recursos 
humanos

Avaliação

Debriefing

Validar cenário

Tempo estimado 
para atividade
simulada

Treino da equipe 
para a atividade

Desenvolvimento 
do cenário

Pré-briefing: 10 minutos 
Atividade simulada: 20 minutos 
Debriefing: 30 minutos

Cenário foi validado virtualmente por peritos da área.

     Público-alvo
Mínimo de três participantes e máximo de cinco. 

      Atores
Médico simulado. 

     Colaboradores
Entre dois e três responsáveis pelo preenchimento do
checklist.

É recomendado testar o cenário previamente à aplicação do
treinamento e realizar treinamentos dos instrutores, atores e
das pessoas responsáveis pelo preenchimento do checklist.

O debriefing realizado de forma estruturada:
        Solicitar para que os participantes descrevam o cenário
        que participaram;
        Pedir que os participantes descrevam os sentimentos e     
 reações sobre a prática simulada;
   Potencializar os pontos positivos ocorridos durante a
realização do cenário e reflexão sobre os pontos a serem
melhorados;
       Discutir as possibilidades de aplicação do conteúdo na
prática profissional.
Tempo estimado para debriefing: 30 minutos.

Desenvolvimento de acordo com fluxo de tomada de 
decisão (Página 32-35).

Escala de Satisfação e Autoconfiança no aprendizado; 
Escala de Satisfação com as Experiências Clínicas 
Simuladas;
Avaliação teórica com questões objetivas.
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Sim 

Sim          Não

Realizou os 
procedimentos 

conforme 
checklist?

Encerra o     Médico
cenário        simulado 

informa que 
                    trata-se de           

                    paciente 
COVI-19 (+)

Participante se 
paramentou? 

Médico simulado solicita 
           Sim          Não                        que participante se 
                                                                      paramente

 

Preparou leito para realização da RCP?
     Colocar cama 0º;
     Retirar coxins e travesseiros;
     Colocar prancha rígida. 

Participante identificou a PCR do paciente? Não 

Sim           Não

FLUXO DE TOMADA DE DECISÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO CENÁRIO COM 
EVOLUÇÃO DA PCR EM PACIENTE CONFIRMADO PARA COVID-19 EM VM NA 

POSIÇÃO PRONA

PISTA 2: Médico 
simulado afirma se 
tratar de uma PCR

PISTA 1: Médico 
simulado sinaliza 
possibilidade de 

uma PCR

Participante identificou 
a PCR do paciente?

PACIENTE CONFIRMADO PARA 
COVID-19 EM VM NA POSIÇÃO PRONA

COM TVSP 
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Sim          Não

Sim          Não

Sim          Não

Preparou acessos
do paciente para
realização do RCP?
      Pausar 
sedação;
     Deixar uma via 
do acesso 
venoso 

exclusivo para 
administrar
medicação;

       Abrir SNE.

Participante aproximou 
carrinho de emergência 
e rompeu lacre?

Participante ajustou parâmetros
do VM?
       Volume controlado – 6 ml/kg;
       Fio2 – 100%;
       Ti – 1 segundo;  
       PEEP – 0-5; 
       FR – 10; 

Gatilhos menos sensíveis; 
       Liberar alarmes. 

Médico simulado 
solicita preparo 

do leito

Médico simulado solicita 
preparo dos acessos do 

paciente

Médico simulado solicita que 
parâmetros sejam ajustados 
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Sim          Não

Sim         Não

Sim Não

Participante administrou
medicações de acordo com
o ritmo da PCR? 
     Antes do 4º ciclo: 
adrenalina;
     Antes do 6º ciclo 
amiodarora

Participante colocou pás
adequadamente, posição
póstero- lateral e realizou
desfibrilação precoce (antes
do 2º ciclo), se necessário? 

Participante realizou
compressões torácicas 
efetivas?
       Até dois seguimentos 

vertebrais abaixo do ângulo 
inferior da escápula entre 
T7 e T10;
       100 a 120 compressões por 
minuto;
       Pelo menos 5 cm de 
profundidade;
       Manter ritmo.

Médico simulado solicita 
aproximação do carrinho 

Médico simulado solicita que seja 
realizada desfibrilação 

Médico simulado estimula participante 
a realizar compressões de maneira 

adequada 
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Encerra 
cenário

Sim         Não

Sim         Não

Sim         Não

Participante realizou 
cuidados pós-PCR? 

Participante considerou 
causas reversíveis? 

Médico simulado 
solicita administração 

de medicações

Médico simulado solicita 
que sejam realizados 
cuidados pós-PCR 

Médico simulado solicita que 
seja monitorizado e considera 
possíveis causas reversíveis 
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3. Chamou 
ajuda da 
equipe?

6. Retirou 
coxins e 
travesseiros?

4. Paramentou- 
se 
adequadamente 
para iniciar 
RCP?

5. Posicionou 
a cama em 
zero grau?

Competências e Habilidades técnicas 

1.Tomou 
providências 
para adequada
vigilância, 
prevenção e 
tratamento de 
quadros clínicos 
pré-PCR?
2. Identificou 
imediatamente 
a PCR?

Parcialmente 
Realizado
realizado

Não 
realizado

Não se 
aplica

Comentário

CHECKLIST PARA TREINAMENTO SIMULADO DE MANEJO DA PCR EM 
PACIENTE CONFIRMADO PARA COVID-19 EM VM NA POSIÇÃO PRONA

 
Grupo avaliado

Nome do avaliadorData
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9. Pausou 
sedação?

8. Abriu SNE?

12. Aproximou 
carrinho de 
emergência e 
rompeu lacre?

7. Colocou 
superfície ou 
prancha rígida?

10. Deixou uma 
via do acesso 
venoso 
exclusiva para 
medicações da 
RCP?

11. Programou
ventilador
mecânico para
modo PCR?

 Volume 
controlado 

– 6 ml/kg;
Fio2 – 100%;
TI – 1S; 
PEEP – 0-5; 
FR – 10; 
Gatilhos 

menos 
sensíveis; 

      Liberar 
alarmes. 
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19. Administrou 
choque 
precocemente 
(se ritmo 
chocável)? 

13.Realizou
compressão
torácica em até
dois 
seguimentos
vertebrais 
abaixo do 
ângulo inferior
da escápula, 
entre T7 e T10? 

14. Realizou 
frequência de 
compressão de 
100 a 120 
compressões por 
minuto?

15. Realizou 
compressão 
torácica de pelo 
menos 5 cm de 
profundidade?

16. Manteve 
ritmo adequado 
das 
compressões?

17. Utilizou 
corretamente as 
pás do DEA ou 
pás do 
cardioversor, na 
posição póstero- 
lateral?

18. Parou as 
compressões 
para análise do 
ritmo? 
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24. Trocou de 
função a cada 
dois minutos de 
RCP?

23. Verificou o 
ritmo cardíaco a 
cada dois 
minutos? 

25. Administrou 
adrenalina (1 
mg) em ciclos 
alternados?

26. Administrou 

amiodarona
(300 mg -1ª
dose- e 150 mg
-2ª dose) 

ou 
      lidocaína 
(1-1,5 mg/kg -1ª
dose- e 0,5-0,75
mg/kg), se ritmo
chocável? 

20. Pediu para as 
pessoas se 
afastarem do 
paciente antes 
de administrar o 
choque?

21. Voltou 
imediatamente 
as compressões 
após aplicação 
do choque?

22. Monitorizou 
adequadamente 
o paciente?
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2. Houve 
liderança?

3. Houve 
trabalho em 
equipe?

28. Realizou 
cuidados pós 
PCR?

27. Considerou 
causas 
reversíveis (5 H e 
5 T)?

Competências e Habilidades não 
técnicas 

1. Houve 
comunicação?

SE CHEGAMOS ATÉ AQUI, QUER
DIZER QUE TODOS OS PASSOS PARA
UMA RCP DE QUALIDADE FORAM
REALIZADOS. PARABÉNS! QUE TAL
UMA PAUSA PARA RELAXAR UM
POUCO ANTES DO DEBRIEFING?

Parcialmente 
Realizado      realizado

Não 
realizado

Não se 
aplica

Comentário
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CENÁRIO SIMULADO PARA MANEJO
DA PCR DURANTE SESSÃO DE 

HEMODIÁLISE
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Conhecimento 
prévio do 
aprendiz

Objetivos da 
Aprendizagem

Fundamentação 
Teórica

Estudantes de enfermagem e/ou medicina que tenham 
concluído a disciplina de clinica médica e/ou urgência e 
emergência;
Profissionais de enfermagem e/ou medicina em 
treinamento de educação permanente.

Serão disponibilizadas previamente, de forma online, as
seguintes referências:

 
      https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-

files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_portuguese.pd
        f;

 
      https://ercguidelines.elsevierresource.com/european-
      resuscitation-council-guidelines-resuscitation-2015-
      section-4-cardiac-arrest-
      special#BSPECIALENVIRONMENTS;

 
      http://scielo.isciii.es/scielo.php?
      script=sci_arttext&pid=S2254-28842020000300007

Geral: Prestar assistência ao paciente que apresentar PCR
durante sessão de hemodiálise. 

 
Objetivos secundários: 
       Manter adequada vigilância, prevenção e tratamento de
quadros clínicos pré-PCR;
       Reconhecer imediatamente a PCR e acionar o SME; 

Realizar procedimentos específicos para pacientes em PCR
durante sessão de hemodiálise;
       Realizar RCP precoce com ênfase nas compressões
torácicas; 

Realizar algoritmo adequado para o ritmo cardíaco da PCR; 
       Realizar cuidados pós-PCR;
       Realizar adequada comunicação em equipe;
       Exercer liderança;
       Desenvolver trabalho em equipe.

O cenário simulado de manejo da PCR durante sessão de hemodiálise foi construído por Erika 
Patricia Rodrigues de Melo e validado por banca de especialistas 

48



Tema

Documentação

Complexidade 
do cenário 

Nome do 
responsável pela 
elaboração

Manejo da parada 
hemodiálise.

Erika Patricia Rodrigues de Melo

cardiorrespiratória durante 

     Intervenções esperadas / resultados esperados
É esperado que o participante reconheça a PCR e inicie a RCP
de acordo com os protocolo AHA, 2020.

 
     Nível complexidade/fidelidade
Alta fidelidade

sessão de

     Checklist
Vide páginas 53-56

      Data elaboração
11 /12 / 2020
      Data revisão
1ª revisão: 02/03/2021
2ª revisão: 21/03/2021 
3ª revisão: 12/05/2021

     Descrição do cenário para o instrutor
Paciente Ana Amélia, 59 anos, sexo feminino, na primeira
sessão semanal de hemodiálise, portadora de doença renal
crônica em estágio terminal. Possui insuficiência cardíaca e faz
uso de 50 mg/dia de losartana potássica. É diabética e faz uso
de 10 UI de insulina NPH a noite. É sedentária e está acima do
peso IMC de 40. 
Paciente chega ao setor de tratamento e refere para
profissional de saúde que a recepciona para pesagem que se
sentiu mal no dia anterior e não dormiu bem. Paciente
apresenta seis quilos acima do seu peso seco. 
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Documentação 

Paciente é instalada na máquina de hemodiálise pelo
enfermeiro (a). Na instalação, a paciente relata o ocorrido do
final de semana, que durante o almoço de domingo se sentiu
mal com dor no estômago e nas costas, que após algum tempo
do início dos sintomas começou a irradiar para o pescoço e ao
levantar da mesa apresentou náuseas e tontura, precisando ser
amparada, mas depois melhorou dos sintomas. 
Paciente é instalada na máquina de hemodiálise com os
seguintes parâmetros: P.A. 189X120, P. 112bpm, R. 25mrpm. A
paciente dorme após inicio do tratamento. Na segunda hora de
tratamento a máquina de hemodiálise começa a alarmar
apresentando elevação da pressão venosa no sistema de
circulação extracorpórea. Paciente apresenta PCR com ritmo
FV.

 
     Descrição do cenário para participante/aluno
Você é enfermeiro (a) / médico (a) no centro de hemodiálise e
será chamado para atender a paciente Ana Amélia que veio
para primeira sessão semanal de hemodiálise. Paciente
possui insuficiência cardíaca e faz uso de 50 mg/dia de
losartana potássica. É diabética e faz uso de 10 UI de insulina
NPH a noite. É sedentária e está acima do peso IMC de 40 e
chega pra tratamento com seis quilos acima do seu peso
seco. Paciente relata que no almoço de domingo se sentiu
mal com dor no estômago e nas costas e após algum tempo
do inicio dos sintomas, começou a irradiar para o pescoço e
ao levantar da mesa apresentou náuseas e tontura precisando
ser amparada, mas depois melhorou dos sintomas. Paciente é
instalada na máquina de hemodiálise com os seguintes
parâmetros: P.A. 189X120, P. 112bpm, R. 25mrpm. A
paciente dorme após inicio do tratamento. Na segunda hora
de tratamento a máquina de hemodiálise começa a alarmar
apresentando elevação da pressão venosa no sistema de
circulação extracorpórea. Paciente não responde estímulo
verbal. Diante desse cenário realize atendimento ao paciente 
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Documentação 

     Descrição do roteiro para os atores
a) Paciente simulado: Seu nome é Ana Amélia, 59 anos,
casada com João Alfredo, tem dois filhos, uma menina de 20
anos e um menino de vinte e sete anos. Seu marido é corretor
de imóveis e você professora. Durante o almoço de domingo,
você se sentiu mal com dor no estomago e nas costas, que após
algum tempo do início dos sintomas começou a irradiar para o
pescoço. Ao levantar da mesa, apresentou náuseas, tontura e
precisou ser amparada. Você é portadora de doença renal
crônica terminal e de insuficiência cardíaca, faz uso de 50
mg/dia de losartana potássica. É diabética e faz uso de 10 UI de
insulina NPH a noite. É sedentária e está acima do peso, IMC de
40. Você irá referir para o profissional de saúde o mal estar do
domingo e que está com muita tontura. Após iniciar o
tratamento dialítico você irá simular que dormiu. Você será
substituída por um simulador de compressões assim que for
levada para sala de estabilização. 
b)Médico: Seu nome é Jéssica e você é a nefrologista
responsável pelo plantão e será a responsável por conduzir a
equipe durante a RCP realizada em um paciente que está na
primeira sessão semanal de hemodiálise. Seu papel será dar
pistas para a equipe que está sendo treinada. O participante
deve acionar a equipe quando perceber que o paciente pode
está em PCR. Caso ele não acione a equipe, você deve se dirigir
a cena e sugerir que o paciente pode estar em PCR com a
seguinte fala: “Este paciente pode estar em PCR, favor
verifiquem os sinais vitais”. A equipe deve identificar a PCR e
iniciar a devolução do volume sanguíneo para o paciente. Se a
equipe não identificar a PCR você deve afirmar se tratar se uma
PCR e solicitar que a equipe inicie a devolução do volume
sanguíneo para o paciente e iniciar os procedimentos para RCP
com a seguinte fala: “Equipe, devolver volume sanguíneo do
paciente e iniciar RCP”. Quando a RCP tiver sido iniciada, você
deve verificar se a sequência do checklist está sendo seguida e
sinalizar caso seja necessário.

 
      Diagnóstico médico
PCR em paciente durante sessão de hemodiálise.
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Recursos 
Materiais

Caracterização 
dos 
simuladores/ 
atores

Espaço 
físico/ambiente

Tempo estimado 
para o cenário

20 minutos.

Ambiente que simule uma clínica de hemodiálise.

Atores e simuladores serão caracterizados com roupas da 
instituição de treinamento. 

Recursos materiais e simuladores
     Simulador de compressão torácica;
      Simulador de monitor cardíaco;
      Carrinho de parada cardiorrespiratória;
      BVM;
      Agulhas de hemodiálise; 
      Fita crepe;
      Esparadrapo; 
      Sistema de circulação extracorpórea hemodialítico;
      Sangue artificial;
      Cadeira para paciente de hemodiálise;
      Máquina de hemodiálise;
      Leito hospitalar;
      Escada de apoio;
      Cadeiras (examinador, vídeomaker, instrutor)
      Pranchetas, canetas;
      Relógio;
      Câmera para gravação;
      Seringa de 3 ml preenchida com 1 ml identificada como
      1 mg epinefrina ( 3 seringas);
      Seringa de 20 ml preenchida como 300 mg amiodarona;
      Seringa de 20 ml preenchida como 150 mg de
      amiodarona;
      Seringa de 20 ml preenchida identificada como solução
para flush.
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Recursos 
humanos

Avaliação

Debriefing

Validar cenário

Tempo estimado 
para atividade
simulada

Treino da equipe 
para a atividade

Desenvolvimento 
do cenário

Pré-briefing: 10 minutos 
Atividade simulada: 20 minutos 
Debriefing: 30 minutos

Cenário foi validado virtualmente por peritos da área.

     Público-alvo
Mínimo de três participantes e máximo de cinco. 

     Atores
Paciente simulado e médico simulado. 

     Colaboradores
Entre dois e três responsáveis pelo preenchimento do
checklist.

O debriefing realizado de forma estruturada:
       Solicitar para que os participantes descrevam o cenário
que participaram;
      Pedir que os participantes descrevam os sentimentos e
reações sobre a prática simulada;
  Potencializar os pontos positivos ocorridos durante a
realização do cenário e reflexão sobre os pontos a serem
melhorados;
      Discutir as possibilidades de aplicação do conteúdo na
prática profissional.
Tempo estimado para debriefing: 30 minutos

Desenvolvimento de acordo com fluxo de tomada de 
decisão (Página 49-52).

É recomendado testar o cenário previamente à aplicação do
treinamento, realizar treinamentos dos instrutores, atores e
das pessoas responsáveis pelo preenchimento do checklist. 

Escala de Satisfação e Autoconfiança no aprendizado;
Escala de Satisfação com as Experiências Clínicas
Simuladas;
Avaliação teórica com questões objetivas.
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Sim 

Sim         Não

Realizou os 
procedimentos 

conforme 
checklist?

Sim           Não

Participante 
parou 

hemodiálise?

Encerra o      Médico
cenário       simulado 

pede que seja 
                     acionado 
                         SME

Participante verificou pulso e 
respiração em no máximo 10s?

Médico simulado solicita 
que pare tratamento 

hemodialítico
 

Participante identificou a PCR do paciente? Não 

FLUXO DE TOMADA DE DECISÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO CENÁRIO COM 
EVOLUÇÃO DA PCR DURANTE SESSÃO DE HEMODIÁLISE 

PISTA 2: Médico 
simulado afirma se 
tratar de uma PCR

PISTA 1: Médico 
simulado sinaliza 
possibilidade de 

uma PCR

Participante identificou
a PCR do paciente

chamando-o pelo nome
e tocando os ombros do

paciente?
 
 

     Sim            Não

PACIENTE EM PCR DURANTE SESSÃO 
DE HEMODIÁLISE 
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Sim          Não

Sim          Não

Sim           Não

 Sim         Não

Participante 
iniciou devolução 
de volume 
sanguíneo pela via 
arterial e
posteriormente via
venosa?

Participante Lavou 
lúmen da FAV ou CDL?

Participante providenciou
liberação de espaço para 
transporte do paciente para 
sala reservada a 
procedimentos de 
estabilização, caso cadeira 
não seja ideal para realizar 
RCP? 

Participante desconectou 
sistema, pinçou agulhas ou lúmen 
do CDL e protegeu acesso?

Médico simulado solicita que seja 
lavado lúmen da FAV ou CDL

Médico simulado solicita que seja 
verificado pulso e respiração em no 

máximo 10s

Médico simulado solicita que seja iniciada 
a devolução de volume sanguíneo pela via 

arterial e posteriormente via venosa

Médico simulado solicita que seja 
desconectado sistema, pinçado agulhas ou 

lúmen do CDL e protegido acesso
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Sim          Não

Sim          Não

Sim          Não

Sim         Não

Participante 
colocou superfície 
ou prancha rígida?

Participante realizou
compressões torácicas 
e ventilações efetivas
(cinco ciclos)?

Frequência de 30 
compressões para 

duas ventilações;
Pelo menos 5 cm de 

profundidade;
Manteve ritmo;

        Evitou ventilações 
excessivas.

Participante aproximou carrinho 
de emergência e rompeu lacre?

Médico simulado solicita que seja 
aproximado carrinho de emergência e 

rompido lacre

Médico simulado que seja colocado superfície 
ou prancha rígida

Médico simulado estimula participante a realizar 
compressões torácicas e ventilações de maneira adequada 

Médico simulado solicita que seja liberado espaço para 
transporte do paciente para sala reservada a procedimentos de 

estabilização, caso cadeira não seja ideal para realizar RCP
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Encerra o caso

Sim           Não

Sim         Não

Sim         Não

Sim         Não

Participante realizou 
cuidados pós-PCR?

Participante 
monitorizou paciente 
adequadamente e 
considerou causas 
reversíveis (5t's e 
5H's)?

Participante administrou 
medicações de acordo com o 
ritmo da PCR? 

Antes do 4º ciclo: adrenalina; 
Antes do 6º ciclo amiodarora.

Participante realizou rápida desfibrilação
(Antes do inicio do 2º, 3º 5º ciclos de
compressão)? 
       Pás aplicadas na posição correta;

Parar compressões para análise do ritmo;
Pedir para as pessoas se afastarem antes 

       de aplicar choque.

Médico simulado solicita que sejam realizados 
cuidados pós-PCR 

Médico simulado solicita que seja monitorizado e 
considerado possíveis causas reversíveis 

Médico simulado solicita administração de medicações

Médico simulado solicita que seja realizada desfibrilação
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Grupo avaliado 

Nome do avaliador Data

CHECKLIST PARA TREINAMENTO SIMULADO DA PCR DURANTE 
SESSÃO DE HEMODIÁLISE

3. Chamou 
ajuda da 
equipe?

4. Parou 
hemodiálise?

5. Verificou 
pulso e 
respiração em 
no máximo 
10s?

6. Iniciou 
devolução de 
volume 
sanguíneo pela 
via arterial e 
posteriorment 
e via venosa?

2. Chamou 
paciente pelo 
nome tocando- 
lhe os ombros?

Competências e Habilidades técnicas 

1. Vigilância, 
prevenção e 
tratamento de 
quadros clínicos 
pré-PCR?

Parcialmente 
Realizado
realizado

Não 
realizado

Não se 
aplica

Comentário
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11. Aproximou 
carrinho de 
emergência e 
rompeu lacre?

8. Lavou lúmen 
da FAV ou CDL?

12. Realizou 
frequência de 
30 compressões 
para duas 
ventilações?

13. Realizou 
compressão 
torácica de pelo 
menos 5 cm de 
profundidade? 

14. Manteve 
ritmo adequado 
das 
compressões?

7. Desconectou 
sistema, pinçou 
agulhas ou 
lúmen do CDL e 
protegeu 
acesso? 

9. Providenciou 
liberação de 
espaço para 
transporte do 
paciente para 
sala reservada a 
procedimentos 
de estabilização, 
caso cadeira não 
seja ideal para 
realizar RCP? 

10. Colocou 
superfície ou 
prancha rígida?



15. Evitou 
ventilações 
excessivas?

16. Utilizou 
corretamente as 
pás do DEA ou 
pás do 
cardioversor?

17. Parou as 
compressões 
para análise do 
ritmo a cada dois
minutos? 

18. Administrou 
choque 
precocemente 
(se ritmo 
chocável)? 

22. Trocou de 
função a cada 
dois minutos de 
RCP?

23. Administrou 
adrenalina (1 
mg) em ciclos 
alternados?

19. Pediu para as 
pessoas se 
afastarem do 
paciente antes 
de administrar o 
choque?

 

20. Voltou 
imediatamente 
as compressões 
após aplicação 
do choque?

21. Monitorizou 
adequadamente 
o paciente?
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2. Houve 
liderança?

3. Houve 
trabalho em 
equipe?

26. Realizou 
cuidados pós 
PCR?

1. Houve 
comunicação?

24. Administrou 

amiodarona
(300 mg -1ª
dose- e 150 mg
-2ª dose) 

ou 
     lidocaína 
(1-1,5 mg/kg -1ª
dose- e 0,5-0,75
mg/kg), se ritmo
chocável? 

25. Considerou 
causas 
reversíveis (5 H e 
5 T)?

Competências e Habilidades não 
técnicas 

SE CHEGAMOS ATÉ AQUI, QUER
DIZER QUE TODOS OS PASSOS PARA
UMA RCP DE QUALIDADE FORAM
REALIZADOS. PARABÉNS! QUE TAL
UMA PAUSA PARA RELAXAR UM
POUCO ANTES DO DEBRIEFING?

Parcialmente 
Realizado
realizado

Não 
realizado

Não se 
aplica

Comentário
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