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RESUMO: Introdução: A mortalidade materna é um desafio mundial, dentre as causas
evitáveis estão as complicações das síndromes hipertensivas. É necessário que os serviços de
saúde e, especialmente, as instituições de ensino adotem estratégias que minimizem os riscos
e fortaleçam as práticas seguras em saúde. Essa prática em saúde quando desenvolvida sob a
perspectiva das metodologias ativas, contribui na (res)significação da prática em saúde.
Objetivo do trabalho: Relatar a experiência de promoção do uso de metodologias ativas nas
ações de ensino em saúde sobre as doenças hipertensivas no ciclo gravídico puerperal.
Metodologia: Na data de 21/04/2021, realizou-se uma atividade de educação em serviço em
um hospital universitário de referência materno-infantil, localizado no interior do estado do
Rio Grande do Norte. Houve a participação dos profissionais residentes, preceptores e
assistenciais dos campos dos saberes da enfermagem, medicina, serviço social e fisioterapia.
Nesta ação foram utilizadas as tecnologias de informação e comunicação – TICs, como
celulares dos participantes (smartphones e iphones), computadores, internet e um serviço
digital de quizz gratuito. Neste último item, todos foram convidados a responder
questionamentos sobre a temática de forma anônima, introduzindo o tema e trazendo
reflexões sobre a temática. A seguir, realizou-se a leitura dinâmica comentada da literatura
pertinente, favorecendo o feedback positivo. Ao término da atividade, os presentes receberam
post it para escrever sua reflexão sobre: a) o que ele pode contribuir no diagnóstico. b) em
uma palavra o que ele pode atribuir ao conceito de doença hipertensiva na gestação e
puerpério. Resultados: Os registros das reflexões foram colocados em um mural construído de
forma colaborativa resultando em um painel visual de reflexões positivas. Trabalho
multiprofissional na detecção precoce das síndromes hipertensivas. Conclusões: As
metodologias ativas podem ser utilizadas em atividades que promovam o trabalho
multidisciplinar e que necessitem de reflexão sobre a prática. Transforma a aquisição do
conhecimento em construção de competências colaborativas e específicas, numa busca
incessante pela excelência na qualidade do atendimento prestado a população.
PALAVRAS-CHAVE: metodologias ativas; educação em serviço; síndromes hipertensivas
na gestação e puerpério.
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