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RESUMO: 

O cuidado paliativo é uma abordagem que tem como objetivo a promoção da qualidade de vida e de morte, em sua 

integralidade, e o alívio do sofrimento humano. Pacientes com câncer avançado em cuidados paliativos apresentam 

sobrevida reduzida. Em casos de infecção por contágio como o COVID-19, experimentarão, provavelmente, uma 

redução ainda mais expressiva. Nos serviços de saúde, os profissionais de saúde precisam lançar mão de competência 

necessária para atuar diante do curso da doença, para além do universo dos cuidados paliativos. Objetivo: Analisar a 

segurança da equipe de enfermagem quanto a sua paramentação e desparamentarão de EPIs frente a assistência de 

enfermagem a pacientes em tratamento paliativo oncológico acometidos pelo COVID -19 através da metodologia da 

simulação realística in situ. Método: Trata-se de Pesquisa Convergente-assistencial (PCA) com abordagem qualitativa, 

que consiste em manter, durante o processo investigativo, uma estreita relação entre a prática da pesquisa e a 

assistência. Uma situação a ser estudada e observada para compreender neste processo, o aumento da confiança do 

profissional ao prestar assistência de enfermagem aos pacientes em cuidados paliativos acometidos pelo COVID-19. 

Produto: projeto de educação continuada utilizando a simulação realística, para os profissionais inseridos no 

processo de cuidado a pacientes acometidos pelo COVID 19 e que estão em cuidado paliativo oncológico.  

PALAVRAS-CHAVE: Pandemia, Educação Continuada, Cuidados Paliativos, Equipamento de Proteção Individual 

OBJETIVO GERAL: Analisar a habilidade no uso dos Equipamentos de proteção individual (EPI) pela equipe de 
enfermagem quanto a sua paramentação e desparamentarão na assistência de enfermagem a pacientes em 
tratamento paliativo oncológico acometidos pelo COVID-19 ou casos suspeitos, a partir da metodologia da simulação 
realística in situ. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Implantar a metodologia de simulação realística durante a pandemia por COVID -19 no que se refere a 
paramentação e desparamentarão da equipe de enfermagem bem como lidar com EPIs contaminados.  
- Conhecer a percepção dos profissionais de enfermagem sobre a metodologia da simulação. 
- Avaliar se houve melhora na segurança a partir do uso da simulação, no contexto do atendimento de enfermagem 
ao paciente com suspeita ou casos positivos de COVID-19.  
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Uma iniciativa: 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: 
O uso da simulação realística in situ no processo de paramentação e desparamentarão bem como lidar com os EPIs 

contaminados após a assistência de enfermagem em pacientes acometidos pelo COVID-19 e em cuidados paliativos 

oncológicos, oferece maior confiança e segurança ao profissional de enfermagem , para uma melhor assistência de 

enfermagem, sendo ao mesmo tempo um dispositivo de educação continuada para a equipe de enfermagem. 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: 

Os participantes do estudo, serão os membros da equipe de enfermagem (técnicos de enfermagem e enfermeiros) 

que prestam assistência de enfermagem na unidade de internação hospitalar em uma unidade de cuidados paliativos 

oncológicos. Para a seleção destes participantes, será empregado como critérios de inclusão: profissionais de 

enfermagem da unidade de cuidados paliativos oncológicos e que queiram participar da atividade por concordarem 

em assinar o termo livre e esclarecido. Como critérios para não participação no estudo: Profissional de enfermagem 

que estejam de licença médica no momento da aplicação do treinamento. O número de participantes, será a 

totalidade de técnicos e enfermeiros lotados na internação hospital, visto que há vários casos de pacientes suspeitos 

mesmo em andares que não estão destinados exclusivamente a paciente como caso suspeito e confirmado de COVID 

19.  Todo profissional de enfermagem que não esteja de licença médica e que aceite participar, será treinado. 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS) 

CONTATO PÚBLICO: 
NOME:  ANA LÚCIA ABRAHÃO 
E-mail: ANAABRAHAO@ID.UFF.BR 
 

Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador 
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