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Introdução

Resultados

▪ O desenvolvimento de um curso online é desafiador pela
premissa de manter o aluno engajado no processo de
educativo no ambiente virtual de aprendizagem (AVA).
▪ O objeto de aprendizagem (OA) utilizado no curso tem
que ser capaz de produzir impactos significativos no
conhecimento para a atuação profissional do aluno.
▪ Evidencia-se a escassez de cuidados de enfermagem
em saúde mental nos registros do processo de
enfermagem em unidades de internação clínicocirúrgicas adultas (UICCAs);
▪ Promover o cuidado individual e integral em saúde
mental ao paciente hospitalizado contribui para o retorno
ao ambiente familiar e laboral, assim como a redução da
permanência e custos hospitalares.

▪ O OA foi organizado em:

Objetivo
▪ Descrever o desenvolvimento de um OA para abordagem
da assistência em saúde mental no aprimoramento de
enfermeiros nas UICCAs.

Métodos
▪ Pesquisa aplicada no desenvolvimento de um OA;
▪ O conteúdo do OA foi elaborado sobre a temática da
atenção de enfermagem em saúde mental para
pacientes hospitalizados em UICCA.
▪ Foi utilizado a literatura científica e o produto
denominado de “árvore de saúde mental”. Com base
nesse produto, o enfermeiro realiza o registro eletrônico
do processo de enfermagem na instituição.
▪ Contato: alexia.g.maciel@gmail.com

Pré Curso

Curso

Pós Curso

▪ Storyboard do conteúdo no Power Point da Microsoft®;
▪ Validação do conteúdo por um Comitê de Especialistas
com experiência na área de conhecimento em saúde
mental, sistematização de assistência em enfermagem e
saúde do adulto;
▪ Os conteúdos e atividades validados foram migrados
para o software Articulate Storyline®, para tornar o OA
mais dinâmico e interativo no AVA-Moodle®;
▪ 120 horas de desenvolvimento para obter o produto final.

Pré e Pós Curso
▪
▪
▪
▪

Casos clínicos expressam a realidade das UICCAs;
Questionários dos casos clínicos;
Feedback sobre o desempenho do participante;
Índice de aproveitamento gerado ao final do curso.

Curso
▪ Simulações de casos clínicos em Podcast e telas
interativas, que o participante escolhe a ordem dos
itens do exame do estado mental conveniente para o
estudo;
▪ A imagem da enfermeira Glória, uma das personagens
disponíveis no software, foi utilizada para dar instruções
e facilitar a comunicação com o participante.

Conclusão
▪ O uso do software promoveu dinamicidade, interatividade
e facilitou a construção do OA antes do tempo previsto.
▪ A proposta do curso contribui para um aprendizado
significativo dos enfermeiros que possibilita estabelecer
os diagnósticos e intervenções de enfermagem em
saúde mental aos pacientes hospitalizados nas UICCAs.

