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Introdução
O centro cirúrgico (CC) é uma unidade hospitalar crítica onde são realizados procedimentos anestésico-cirúrgicos de
diferentes complexidades com o objetivo de proporcionar benefícios à saúde dos pacientes com segurança e qualidade(1).
Esse setor é de grande relevância para a Enfermagem perioperatória, portanto, acadêmicos de Enfermagem devem ser
preparados para conhecer essa área. A pandemia de COVID-19 impossibilitou a manutenção dos estágios nos hospitais e
as aulas passaram a ser EAD emergencial. Dessa forma, a comunidade acadêmica brasileira precisou buscar métodos
alternativos para aprender a teoria sem vivenciar a prática.
Objetivo
Apresentar um recurso audiovisual, focado na temática do centro cirúrgico, elaborado para contribuir na aprendizagem e
conhecimento prático dos acadêmicos de enfermagem.
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Método
Produção técnica de um vídeo educativo, realizado por um grupo de acadêmicos, em agosto de 2020, direcionado à disciplina denominada Saúde do
Adulto I, do curso de Enfermagem de uma Universidade Pública de Porto Alegre. O conteúdo sobre a estrutura física do CC fundamentou-se por uma
aula teórica ministrada online pela professora. Para a elaboração foi utilizado filmagem de uma visita guiada a um CC de um hospital localizado no
interior do Rio Grande do Sul, além da plataforma online gratuita PowToon, que possibilitou a produção e edição.

Resultados
Optou-se em criar um vídeo como recurso para transmitir a sensação de conhecer pessoalmente um CC aos alunos afastados da prática
hospitalar. A filmagem ocorreu após o encerramento das atividades cirúrgicas diárias, sendo ela realizada por apenas uma acadêmica do
grupo, acompanhada durante todo o período da filmagem pela enfermeira responsável do CC, que apresentou cada espaço e explicou o
funcionamento, particularidades e logística do local.
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Figura 1 – Configuração gráfica do produto. Porto Alegre (RS), Brasil, 2020.

Resultados
A partir dessa filmagem, iniciou-se a edição do vídeo, agregando informações técnicas pertinentes em consonância com a aula teórica
apresentada pela professora. O vídeo permitiu ao aluno conhecer e aprender a estrutura e organização de um CC, transmitindo
informações técnicas de forma segura e eficaz. Observou-se uma avaliação positiva por parte dos alunos, relatando que o vídeo auxiliou
a união da teoria à prática, visto que muitos nunca haviam entrado em um CC. Tanto os alunos que elaboraram o vídeo, quanto os
colegas puderam fazer uma reflexão crítica acerca da diferenças identificadas entre a teoria e a prática. O vídeo encontra-se disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=XrGJsggmVoA.
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Conclusão
O recurso audiovisual elaborado, focado na temática do CC, contribuiu para a aprendizagem e o conhecimento prático e técnico dos acadêmicos, cumprindo
sua função. Métodos de ensino virtuais, considerados secundários até a pandemia de COVID-19, passaram a ser essenciais no ensino de EaD. Atualmente,
recursos audiovisuais se consolidaram como ferramentas de uso permanente, sendo reconhecidos seus benefícios para a classe estudantil, constituída por
uma geração imersa nas tecnologias. O vídeo permitirá alcançar mais pessoas, visto que foi disponibilizado em uma plataforma de amplo alcance, contudo,
vale ressaltar, que a prática hospitalar é primordial para o estudante adquirir experiência e formação completa, sendo esse um método complementar não
restrito à época de pandemia.
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