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A elaboração de recursos educacionais digitais é instrumento complementar ao ensino teórico e prático
convencional e, para o aprendizado sobre o cuidado de enfermagem ao paciente no centro cirúrgico (CC)
apresenta-se como uma importante alternativa para alunos que queiram ampliar seus conhecimentos
sobre a área. O CC é uma área de alta complexidade, atende procedimentos com diferentes níveis de
gravidade, possui rotatividade de pacientes e conta com número expressivo de profissionais,
principalmente de enfermagem. Por sua especificidade, a atuação do enfermeiro em CC não é contemplada
no currículo do curso de graduação em enfermagem, havendo oportunidades restritas ao aluno para
aproximar-se do campo. Assim, a construção de recursos educacionais promove o conhecimento científico,
possibilitando a autonomia do estudante, por conta da funcionalidade, facilidade e flexibilidade do acesso.
Relatar a experiência da produção de vídeos sobre o CC desenvolvidos como recurso educacional para
discentes de enfermagem. Trata-se de relato de experiência sobre a produção de recursos educacionais
sobre o centro cirúrgico. Iniciou-se com busca bibliográfica atualizada sobre CC, diálogo com profissionais
das áreas para validação condizente com a realidade. Após organização de roteiros para mídia audiovisual,
visualização de vídeos informais em plataforma online e estudo sobre as áreas do CC, os roteiros foram
finalizados para início das filmagens. Foram produzidos dois vídeos educacionais que foram preparados em
cenário simulado, sendo seu desenvolvimento, produção e atuação realizados por professora orientadora e
três alunas. Os temas dos vídeos foram paramentação e escovação cirúrgica. Todo o conteúdo foi filmado,
editado e adicionado locução com o passo-a-passo do que está sendo mostrado em vídeo, e após a
finalização os vídeos foram adicionados ao Youtube pelo Núcleo de Apoio Pedagógico da universidade e
registrados na plataforma Lume. Estão sendo preparados também sobre admissão do paciente submetido a
procedimento cirúrgico, preparo de materiais e instrumentais, fluxos de limpeza no centro de materiais e
esterilização, e check-list da cirurgia segura. Os vídeos produzidos trouxeram grande aprendizado e
aproximação ao trabalho do enfermeiro do CC àqueles que os desenvolveram e irão acrescentar
igualmente aos discentes que poderão utilizá-los como forma de aprendizado contribuindo para formação
de um enfermeiro para o cuidado integral na área.
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