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Introdução: As metodologias ativas de ensino mostram-se efetivas porque permitem o 

empoderamento do aluno, estimulando a apropriação do aprendizado, facilitando o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. Frente a necessidade da inclusão 

transversal do tema sobre segurança do paciente nas disciplinas do currículo da graduação de 

Enfermagem, metodologias ativas podem aprimorar o processo e oferecer práticas mais 

construtivas e contextualizadas sobre o tema. Objetivo: Desenvolver materiais didáticos para 

abordagem da segurança do paciente com aplicação de metodologias ativas como estratégias 

de ensino-aprendizagem na graduação em Enfermagem. Metodologia: Pesquisa de 

intervenção educativa fundamentada no modelo de design instrucional. Esse modelo é 

tradicionalmente vinculado à produção de recursos didáticos e estrutura o planejamento do 

ensino-aprendizagem em cinco diferentes estágios: análise, que abrange a identificação da 

necessidade de aprendizagem; design, planeja a instrução didática ou concepção pedagógica 

que promoverá a aprendizagem; desenvolvimento, que consiste na elaboração dos materiais 

didáticos escolhidos a partir da análise e do design; implementação, efetiva a realização dos 

eventos de ensino-aprendizagem propriamente ditos; e avaliação, envolve o acompanhamento, 

revisão e a manutenção do processo sugerido. O campo de ação foi uma disciplina sobre a 

assistência de Enfermagem ao paciente clínico/cirúrgico, adulto e idoso, da graduação em 

Enfermagem, de uma Universidade Federal de Porto Alegre, ocorrida no primeiro semestre de 

2019. A amostra foi constituída por 24 acadêmicos regularmente matriculados no 5º semestre 

da graduação em Enfermagem. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da instituição proponente sob o CAEE: 09004419.9.0000.5345 Resultados: Foram planejadas 

as intervenções educativas contemplando a abordagem das seis metas de segurança do 

paciente, traçados os planos de cada aula e implementadas em seis aulas. Os temas abordados 

foram: prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS); cirurgia segura; 

identificação do paciente; comunicação efetiva; segurança com medicamentos; prevenção de 

quedas e lesão por pressão. Utilizou-se jogos educacionais, recursos didáticos digitais por 

meio das plataformas Kahoot!® e Mentimeter®, além do emprego de vídeos. Realizou-se 

simulação clínica, com elaboração, implementação e validação de quatro cenários sobre a 

assistência de enfermagem perioperatória, com ênfase na cirurgia segura. Para a avaliação das 

habilidades clínicas dos acadêmicos foi realizado o exame clínico objetivo estruturado 

(OSCE). A avaliação dos alunos ocorreu antes e depois das intervenções educativas e, 

feedback sobre a percepção do conteúdo e efetividade das metodologias ativas através de 

questionários pré/pós-testes. Obteve-se 19 questionários válidos para comparação, com cinco 



perdas constatadas por ausência de alunos na primeira ou na última aula. A proporção de 

respostas concordantes com as declarações sobre as percepções e atitudes dos acadêmicos, 

antes e após a execução da pesquisa, evidenciou aumento da concordância. Para análise da 

experiência dos discentes com as aulas, obteve-se 18 avaliações completas de feedback, todas 

as questões relativas à percepção sobre o conteúdo das aulas obtiveram porcentagem acima de 

94,4% de pontuações máximas. Os cenários foram validados por especialistas e docentes da 

instituição, a partir da Escala do Design da Simulação. Conclusões: Os materiais didáticos 

desenvolvidos foram quatro cenários de simulação sobre a assistência de enfermagem 

perioperatória, com ênfase nos aspectos de segurança; jogo educacional sobre IRAS; uma 

matriz de construção e aplicação do exame clínico objetivo estruturado (OSCE), com duas 

estações sobre prevenção de IRAS, comunicação efetiva e segurança com medicamentos. Um 

E-book sobre experiências com metodologias ativas aplicadas na Enfermagem foi organizado 

e publicado com acesso livre no link: https://www.ufcspa.edu.br/documentos/editora/019-

full.jpg. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Enfermagem. Materiais de Ensino. Segurança do 

Paciente. 
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