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RESUMO  

Introdução: A educação em saúde caracteriza-se pelo processo educativo de construção de 

conhecimentos em saúde visando à apropriação temática pela população, e sua inserção na 

formação de estudantes da área de saúde é uma importante ferramenta que potencializa a 

capacidade do cuidar e a utilização desta, capacita os futuros profissionais para intervir de 

forma construtiva, visto que compreende-se como uma prática social que promove a reflexão 

e a consciência crítica das pessoas sobre sua situação de vida e possibilita a autonomia e o 

autocuidado de indivíduos e comunidade. Desse modo, a enfermagem tem papel fundamental 

nas práticas educativas voltadas à saúde da população, baseando suas ações nas necessidades 

sociais da população (MOREIRA et al, 2019). Como estratégias para a educação em saúde, o 

enfermeiro pode utilizar diversos recursos tecnológicos, elaborando materiais que facilitem a 

comunicação e o entendimento, potencializando as práticas colaborativas e a autonomia dos 

participantes. Dentre esses recursos, o vídeo educativo apresenta-se como um instrumento 

didático e tecnológico que proporciona conhecimento, favorece a consciência crítica e a 

promoção da saúde. Os vídeos educativos têm demonstrado relevância na sua aplicabilidade, 

pois combinam vários elementos, tais como imagens, texto e som em um único objeto. 

(DALMOLIN et al, 2016). Os dispositivos eletrônicos usados na educação em saúde referem-

se a tecnologias de comunicação capazes de causar uma mudança comportamental, 

impactando na prática de atividade física e na adoção de hábitos alimentares mais saudáveis 

(BRANDÃO et al, 2019). As ações de educação em saúde para idosos necessitam de 

metodologias que atentem para a complexidade do processo de envelhecimento e relacionem 

os fatores que cercam o indivíduo, como as crenças, valores, modos de vida e condições de 

saúde. Desse modo, deve-se implementar ações condizentes com as necessidades dos idosos. 

(MALLMANN et al, 2015). Objetivos do trabalho: Descrever a experiência de estudantes 

de enfermagem na elaboração de um vídeo de educação em saúde voltado a idosos com 

doenças crônicas, desenvolvido em um grupo de intercâmbio acadêmico. Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência a partir da vivência de um grupo de acadêmicos de 

enfermagem que fazem parte de um convênio de cooperação técnica entre o Instituto Federal 

do Paraná - Campus Palmas  e a Instituição Santa Bárbara em Málaga - Espanha, na 

elaboração de um vídeo de educação em saúde, direcionado para a população idosa com 

doenças crônicas. Resultados: O vídeo de educação em saúde foi elaborado com o intuito de 

informar e capacitar a população idosa com doenças crônicas para o autocuidado em tempos 

de pandemia, em que estão mais isolados, distantes dos serviços de saúde e podem acabar se 

descuidando de sua saúde pela ansiedade e medo da contaminação pela Covid-19. Desse 

modo, auxiliando no autocuidado durante a pandemia, através da apresentação de hábitos 



saudáveis de alimentação e opções de lazer para amenizar a ansiedade. A construção do 

material ocorreu por meio da plataforma online Animaker® a qual permite a criação de 

vídeos animados utilizando diferentes recursos audiovisuais. Para a elaboração e 

desenvolvimento da atividade  foram realizados encontros virtuais entre os alunos, onde 

realizou-se a problematização do tema trabalhado e a definição dos personagens e as falas a 

serem contempladas no vídeo. Referente a problemática em saúde abordada no vídeo, foi 

possível perceber que o uso colaborativo desta ferramenta digital favoreceu o aprendizado do 

conteúdo durante a sua construção, pois ao utilizar diferentes recursos tecnológicos para 

construção do material o processo de ensino tornou-se mais dinâmico e descontraído 

favorecendo a retenção do conhecimento. Além disso, outro ponto positivo observado durante 

a realização da atividade foi o fato de que os alunos tiveram maior aproximação da realidade 

dos indivíduos, uma vez que a estória apresentada no vídeo trazia diversos fatores que 

influenciam no cuidado com a pessoa que possui doenças crônicas durante a pandemia, 

favorecendo aos acadêmicos a compreensão das dificuldades enfrentadas por essa população. 

Após a finalização do material, o vídeo  foi apresentado aos docentes e alunos do IFPR e da 

instituição Santa Bárbara em um encontro realizado durante a atividade de intercâmbio 

acadêmico, sendo posteriormente disponibilizado na plataforma Youtube para acesso livre à 

população. Conclusões: O uso das ferramentas tecnológicas na área da saúde configura-se 

como um importante instrumento que favorece o educar em saúde, pois permite a 

disseminação através das mídias sociais, proporcionando que o material produzido chegue a 

mais pessoas, contribuindo para o conhecimento, a autonomia e o autocuidado da população. 

Através do uso do vídeo como ferramenta de educação em saúde, foi possível constatar que 

este recurso tecnológico mostrou-se eficaz quanto ao compartilhamento de informações e 

orientação da população. Ademais, a construção do material de maneira conjunta com o uso 

de recursos digitais favoreceu o aprendizado ativo, gerando maior interação entre os 

estudantes. 
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