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Introdução: O banho no leito é um procedimento realizado com frequência na enfermagem.
Para que se possa executá-lo de forma correta e segura, os alunos de enfermagem precisam
desenvolver habilidades psicomotoras, que são passíveis de aprendizado e aprimoramento. A
simulação é uma das metodologias ativas, que em conjunto com o vídeo, pode ser utilizada para
aprimorar estas habilidades. Objetivo. Identificar a eficácia do vídeo durante a simulação do
banho no leito no desempenho das habilidades dos alunos de graduação. Metodologia: Tratase de um ensaio clínico randomizado. A amostra foi constituída por 56 alunos do segundo ano
da graduação em enfermagem de uma Universidade Federal e que nunca realizaram o banho
no leito. Os alunos foram randomizados pelo sistema Random.org em dois grupos: grupo
controle (simularam o banho no leito com o auxílio de um tutor) e intervenção (simularam o
banho no leito enquanto assistiam o vídeo sobre o banho no leito). O desempenho dos alunos
foi avaliado em dois momentos antes e após a intervenção, utilizando um instrumento do tipo
checklist previamente validado contendo 56 itens, referentes a orientação de enfermagem, o
preparo do material e a execução do procedimento, cujo escore varia de 0 a 56 pontos. Utilizouse os testes estatísticos t-Student para amostras repetidas e Mann-Whitney. Os valores de
p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Resultados: Observou-se que o
grupo intervenção teve um desempenho significativamente melhor na segunda avaliação ao se
comparar com o grupo controle em todos os tópicos. No tópico orientação, o grupo intervenção
teve um aumento médio no escore de 5,07 pontos e o grupo controle de 2,29 pontos (p=0,001).
No tópico preparo dos materiais o grupo intervenção teve um aumento médio no escore de 5,57
pontos e o grupo controle de 2,71 pontos (p=0,042) e no tópico execução do procedimento, o
grupo intervenção teve um aumento médio no escore de 38,57 pontos e o grupo controle de
22,79 pontos (p=0,011). Ao avaliar o instrumento como um todo, os alunos do grupo
intervenção tiveram um aumento maior no escore ao se comparar com o grupo controle
(p=0,003). Conclusão: Houve melhora no desempenho das habilidades dos alunos após a
simulação e esta melhora foi ainda maior quando utilizado o vídeo durante a simulação. A

simulação e o vídeo devem ser adotados no ensino da Enfermagem, contribuindo para a
segurança do paciente.
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