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INTRODUÇÃO A Segurança do Paciente constitui um atributos da qualidade do
cuidado, e tem adquirido, em todo o mundo, grande importância para os pacientes, famílias,
gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência segura. No
que se refere a estratégia de ensino-aprendizagem a simulação realística (SR) faz parte de
uma nova possibilidade que engloba não somente as habilidades técnicas, mas o
gerenciamento de crises, liderança, trabalho em equipe, raciocínio clínico em situações
críticas. OBJETIVO Identificar e analisar a literatura cientifica nacional e internacional sobre
a utilização da simulação realística no ensino da segurança do paciente na área da saúde.
MÉTODOS: Revisão integrativa de literatura, com busca na biblioteca virtual em saúde,
utilizando os descritores “educação em saúde, simulação realística e segurança do
paciente.” Foram incluídos artigos originais disponíveis na íntegra no formato online, nos
idiomas português, inglês ou espanhol, no período entre 2013 e 2017. O conteúdo dos
artigos foi analisado a partir da análise temática. RESULTADOS: A maioria dos artigos
relatam a importância da simulação realística como estratégia de ensino e aprendizagem
para a segurança do paciente e auxílio dos recursos tecnológicos em agregar melhorias à
SR como estratégia educacional no ensino na área da saúde. A associação de metodologias
ativas com a evolução acelerada da tecnologia e da informática em saúde busca a cada dia
melhorar o conteúdo de habilidades técnicas e não técnicas, replicando de forma segura e
muito próxima da real situações críticas que poderão ser enfrentadas na vida real destes
profissionais de acadêmicos da área da saúde, visando assim, garantir melhorias na
qualidade da assistência e na segurança do paciente: CONCLUSÃO: O desenvolvimento de
metodologias ativas de ensino aprendizagem que utilizam a (SR) proporcionam condições
de integração dos conhecimentos e se propõem a formar profissionais mais críticos,
reflexivos e preparados para a atuação real em prol da segurança do paciente.
DESCRITORES: Educação em Saúde, Simulação Realística, Segurança do Paciente.

