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VIDEOS EDUCATIVOS SOBRE PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM
O desenvolvimento de vídeos educacionais na enfermagem tem por finalidade apoiar atividades em
laboratório de ensino e nas práticas curriculares. Esses objetos educacionais (OE) são integrados a uma
biblioteca de materiais digitais elaborados com apoio dos editais da Secretaria de Educação a Distância
da Universidade. O objetivo do presente relato é descrever a metodologia de desenvolvimento de OE no
formato de vídeo para o ensino de enfermagem. Trata-se de um projeto de desenvolvimento realizado
na Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul junto ao Laboratório de
Práticas de Enfermagem (LAPEnf) nos anos de 2012 e 2013. Foram selecionados assuntos de
procedimentos de enfermagem os quais são referidos pelos estudantes como sendo as dúvidas mais
frequentes quando por ocasião das práticas curriculares. A metodologia utilizada observou os dez
passos para o Desenvolvimento de Recursos Multimídia apresentados por Frey e Sutton (2010), os
quais são: definição dos objetivos de ensino e de aprendizagem a serem alcançados; revisão e análise de
outros materiais disponíveis sobre o tema; determinação do formato e planejamento dos recursos
(custos e tempo para o desenvolvimento); determinação do conteúdo, das atividades e das estratégias de
avaliação; determinação dos critérios e dos instrumentos de avaliação da efetividade do projeto;
desenvolvimento do roteiro/storyboard; desenvolvimento do protótipo; avaliação inicial do material;
conclusão do design; realização de avaliação do produto e do processo. Os aspectos éticos foram
observados obtendo autorização escrita dos atores quanto ao uso de som e imagem. Os resultados são
constituídos pelos produtos digitais os quais foram seis vídeos no ano de 2012 sobre os temas:
cateterismo vesical de alívio masculino, cateterismo vesical de alívio feminino, cateterismo vesical de
demora masculino, cateterismo vesical de demora feminino, lavagem das mãos e identificação do
paciente. Esses vídeos são de curta duração (tempo inferior a 3 minutos) e compatíveis para serem
visualizados em telefonia móvel. Os mesmos foram editados no formato SDVideo 640 X 480 Mp4,
encontrando-se em fase de avaliação da usabilidade da adequação do conteúdo junto a especialistas. Os
vídeos do projeto do ano de 2013 estão em fase de captura de imagens, avaliação da adequação do
conteúdo e início da edição. Serão desenvolvidos seis vídeos. Pretende-se que os OA dinamizem o
ensino de enfermagem incentivando a integração do uso das tecnologias educacionais digitais nas
disciplinas, oportunizando aos professores novos recursos desenvolvidos de acordo com as etapas que
preconizamos nos nossos campos de prática. Aos estudantes será um recurso para a aprendizagem e a
portabilidade trará como benefícios a consulta aos conteúdos durante a realização das práticas
hospitalares.

