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Este trabalho tem por objetivo relatar o desenvolvimento do projeto ‘Vídeo educativo para a 

Enfermagem- 3ª fase’ realizado com recursos do Edital 19 da Secretaria de Educação a Distância (SEAD) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os vídeos produzidos pela Escola de Enfermagem da 

UFRGS foram estruturados de forma a apresentarem o material, as etapas, os cuidados com o paciente na 

execução de procedimentos, os quais serão realizados nas práticas curriculares pelos estudantes. Estes materiais 

digitais são disponibilizados ao longo das atividades teórico-práticas em laboratório de práticas, que ocorrem na 

quarta etapa do curso, e futuramente podem ser acessados como apoio à aprendizagem. Em 2014 foi produzido o 

vídeo ‘Punção venosa periférica com cateter’ junto ao Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação a Distância 

(NAPEAD) da SEAD. A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste recurso digital iniciou pela 

delimitação do tema a ser desenvolvido, com revisão bibliográfica das diretrizes atualizadas para realização do 

procedimento da punção venosa com cateter. Na apresentação do projeto o storyboard já estava elaborado, e 

após a aprovação foi discutido conjuntamente com a equipe do NAPEAD (coordenadora, pedagoga e bolsistas 

que iriam desenvolver o projeto) sendo realizados ajustes recomendados. As gravações foram realizadas em sala 

de filmagem do NAPEAD e os materiais necessários foram fornecidos pelo Laboratório de Práticas de 

Enfermagem (LAPENF) desta universidade, inclusive o manequim de simulação para a demonstração do 

procedimento. O ator foi um estudante de enfermagem com experiência na realização da técnica da punção 

venosa. As versões do vídeo foram avaliadas quanto aos aspectos de adequação ao procedimento de 

Enfermagem e nos aspectos técnicos de desenvolvimento do mesmo. Também foram obtidas imagens de 

materiais e realizados desenhos de anatomia do braço pela equipe do NAPEAD, pois além da demonstração do 

procedimento o vídeo apresenta o material utilizado e imagens da anatomia do braço. O vídeo finalizado está no 

repositório do NAPEAD (https://videos.ufrgs.br/sead/napead/puncao-venosa-periferica-com-cateter/view) em 

formato mp4 com 7 minutos e 25 segundos de duração. A produção deste vídeo com a equipe do NAPEAD 

oportunizou uma melhoria na qualidade técnica e uma agilização no processo. 

 

 


