NUTES - Vídeos educativos na área da saúde.

Apresentação
Os programas em vídeo aqui reunidos foram desenvolvidos pelo Núcleo de
Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES), unidade acadêmica da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), desde a sua criação em 1972, em parceria com
diferentes departamentos de ensino da própria UFRJ e com órgãos públicos e privados
do país e do exterior.
Os 220 programas, que constituem o nosso acervo, tem como principal
finalidade apoiar ações educativas na área da saúde. Cerca de 100 programas foram
produzidos para o ciclo básico das ciências da saúde e contemplam conteúdos
específicos para alunos principalmente de medicina, odontologia e enfermagem,
servindo como um importante instrumento de apoio para a sua auto-instrução, além, é
claro, de poderem subsidiar atividades em sala de aula.
Os demais títulos contemplam, em geral, temas mais amplos com uma
abordagem multidisciplinar sendo extremamente úteis em práticas educativas de sala de
aula ou de treinamento/atualização em serviço. O profissional de saúde também
conseguirá encontrar programas que lhe permita dinamizar práticas de educação em
saúde voltados para a comunidade leiga.
O presente catálogo está organizado em duas partes: o índice de assuntos (a
partir da página 2) e o índice de referências (a partir da página 23). Para facilitar a
busca do programa de seu interesse selecionamos mais de 200 assuntos para classificar
toda a nossa produção. Alguns títulos poderão ser encontrados em mais de um assunto e
possivelmente ao assistí-los você poderá sugerir uma nova classificação. A nossa
classificação baseou-se nos descritores em ciências da saúde editado pela BIREME,
comumente empregada em bibliotecas, trata-se pois de termos padronizados e
controlados.
No índice de referências você encontrará dados complementares de cada
programa que inclui um breve resumo do seu conteúdo, o nome do autor ou dos autores,
o ano de realização e o tempo de duração de cada vídeo. Nessa seção os títulos estão
organizados pela seqüência numérica da nossa produção com o código VTE. Em caso
de interesse por algum vídeo sugerimos listá-los pelo código e título a fim de permitir a
correta identificação do mesmo.
O pedido deve ser remetido ao Laboratório de Vídeo Educativo através do fax
(0xx21) 562-6360 ou pelo endereço eletrônico video@nutes.ufrj.br podendo ainda ser
enviado pelo correio para o endereço Edifício do Centro de Ciências da Saúde, bloco A,
sala 26, Cidade Universitária - Ilha do Fundão, CEP 21.949-900, Rio de Janeiro/RJ.

Ass. Coordenação do Laboratório de Vídeo Educativo
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Índice de assuntos
Abdome
VTE-120 Anatomia de la cavidad abdominal. Parte I.
VTE-121 Anatomia de la cavidad abdominal. Parte II.
VTE-122 Anatomia de la cavidad abdominal. Parte III.
Aborto
VTE-202 Aborto.
Academias e Institutos
VTE-140 Implantação da Faculdade de Odontologia: entrega da obra.
VTE-265 COPPE : um investimento social.
VTE-274 Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais : 30 anos de atividades.
Acidentes do trabalho
VTE-240 Saúde ocupacional.
Administração hospitalar
VTE-181 Construção de um novo hospital em Curicica.
VTE-216 Construção de um novo hospital geral em Curicica.
Água
VTE-269 Para onde vai a água?
Aleitamento materno
VTE-217 Amamentação : vamos recuperar esta prática?
VTE-266 Alimentação no primeiro ano de vida.
Analgesia
VTE-170 Analgesia relativa.
Anatomia
VTE-030 Anatomia macroscópica da boca e faringe.
VTE-033 Anatomia macroscópica da bexiga.
VTE-055 Coração: relações e morfologia externa.
VTE-057 Coração : morfologia interna, sistema de condução.
VTE-068 Articulação temporomandibular.
VTE-069 Anatomia do esôfago.
VTE-070 Estudo da orelha externa.
VTE-071 Anatomia funcional do reto e canal anal. Parte I.
VTE-072 Anatomia funcional do reto e canal anal. Parte II.
VTE-073 Anatomia macroscópica do estômago.
VTE-074 Anatomia macroscópica do intestino.
VTE-079 Sistema dentário.
VTE-082 Estudo da orelha média. Parte I.
VTE-085 Anatomia macroscópica do fígado e vias biliares.
VTE-086 Estudo da orelha média. Parte II.
VTE-120 Anatomia de la cavidad abdominal. Parte I.
VTE-121 Anatomia de la cavidad abdominal. Parte II
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VTE-122 Anatomia de la cavidad abdominal. Parte III.
VTE-146 Meninges craneanas. Parte I.
VTE-147 Meninges craneanas. Parte II.
VTE-149 Estudio macroscopico del cérebro. Parte I.
VTE-150 Estudio macroscopico del cérebro. Parte II.
VTE-151 Estudio macroscopico del cérebro. Parte III.
VTE-152 Estudio macroscopico del cérebro. Parte IV.
VTE-153 Estudio macroscopico del cérebro. Parte V.
VTE-161 Patologia da inflamação aguda.
VTE-252 Dinâmica da deglutição.
VTE-253 Sistema locomotor.
VTE-254 Vias urinárias.
VTE-255 Vias aéreas.
VTE-256 Sistema circulatório.
VTE-257 Trânsito digestivo.
VTE-258 Videofluoroscopia : o método.
VTE-259 Fígado e vias biliares.
VTE-282 Anatomia: o desafio dos novos tempos.
Anemia falciforme
VTE-040 Encontro clínico.
Anticoncepção
VTE-199 Planejamento familiar.
Aparelho respiratório
VTE-037 Exame do aparelho respiratório.
VTE-063 Aparelho respiratório I : vias aéreas.
VTE-064 Aparelho respiratório II : pulmão.
VTE-097 Trabalhos práticos de microscopia.
Áreas de pobreza
VTE-185 Pedacinho do Rio : Favela da Maré.
Artérias
VTE-060 Vasos sanguíneos : artérias e veias.
VTE-256 Sistema circulatório.
Articulação temporomandibular
VTE-068 Articulação temporomandibular.
Articulações
VTE-253 Sistema locomotor.
Assistência médica
VTE-108 Aspectos não convencionais do atendimento médico.
VTE-156 Analisis crítico de la atención pediatrica.
Assistência odontológica
VTE-243 Odontologia: seu compromisso científico, seu compromisso social.
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Bexiga
VTE-033 Anatomia macroscópica da bexiga.
Biofísica
VTE-024 Bioeletrogênese.
VTE-049 Potencial de ação de um nervo.
Biologia
VTE-276 Eu não troco este lugar por nada.
Biologia marinha
VTE-183 Departamento de Biologia Marinha : treinamento de alunos.
Boca
VTE-030 Anatomia macroscópica da boca e faringe.
Bronquiectasia
VTE-255 Vias aéreas.
Capilares
VTE-059 Vasos sanguíneos : capilares.
Cardiologia
VTE-212 Hipertensão arterial : problema médico-social.
VTE-244 Fala coração.
Cárie dentária
VTE-106 Higiene bucal : técnica de Bass e uso do fio dental.
Cartilagem
VTE-044 Tecido cartilaginoso.
Cavidade peritoneal
VTE-123 Embriologia das cavidades celomáticas.
Cerâmica
VTE-277 Ciclo da cerâmica nas construções : alvenariais e coberturas.
Cérebro
VTE-026 Bases da atividade elétrica cerebral.
VTE-149 Estudio macroscopico del cérebro. Parte I.
VTE-150 Estudio macroscopico del cérebro. Parte II.
VTE-151 Estudio macroscopico del cérebro. Parte III.
Chuva ácida
VTE-278 Chuva ácida.
Ciência
VTE-284 Chagas do Brasil.
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Circulação sanguínea
VTE-256 Sistema circulatório.
Cirurgia
VTE-105 Sutura com pontos separados em ferida superficial.
Clínica geral
VTE-037 Exame do aparelho respiratório.
VTE-058 Função motora do sistema nervoso.
VTE-118 Colheita da história clínica.
VTE-128 Exame oftalmológico pelo clínico.
VTE-129 Exame dermatológico pelo clínico.
VTE-170 Analgesia relativa.
VTE-208 Úlcera péptica : a última que morre.
VTE-209 Exames complementares para a úlcera péptica.
VTE-210 Controle multiprofissional dos pacientes com úlcera péptica : mesa redonda.
VTE-212 Hipertensão arterial : problema médico-social.
VTE-214 Tuberculose: um perigo real.
Cólera
VTE-261 Saúde sim, cólera não.
VTE-262 Cólera não.
Complicações na gravidez
VTE-201 Pré-natal de alto risco.
Comportamento infantil
VTE-283 Desenvolvimento neuro-psicomotor da criança : avaliação no primeiro ano
de vida.
Contração miocárdica
VTE-014 Contratilidade miocárdica.
Coração
VTE-055 Coração: relações e morfologia externa.
VTE-056 Coração : anatomia microscópica.
VTE-057 Coração : morfologia interna, sistema de condução.
Crânio
VTE-146 Meninges craneanas. Parte I.
VTE-147 Meninges craneanas. Parte II.
VTE-152 Estudio macroscopico del cérebro. Parte IV.
VTE-153 Estudio macroscopico del cérebro. Parte V.
Crescimento
VTE-221 Veja como eles crescem e se desenvolvem.
VTE-223 Crescimento e desenvolvimento.
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Cuidado pré-natal
VTE-200 Pré-natal.
Cuidados primários de saúde
VTE-264 Saúde que pede atenção.
Deglutição
VTE-252 Dinâmica da deglutição.
Dengue
VTE-182 UFRJ contra a dengue.
VTE-268 Tele jornal em foco: a dengue
Dente
VTE-079 Sistema dentário
VTE-087 Histologia do dente.
Dermatologia
VTE-129 Exame dermatológico pelo clínico.
Desenvolvimento humano
VTE-221 Veja como eles crescem e se desenvolvem.
VTE-223 Crescimento e desenvolvimento.
VTE-283 Desenvolvimento neuro-psicomotor da criança : avaliação no primeiro ano
de vida.
Desenvolvimento infantil
VTE-283 Desenvolvimento neuro-psicomotor da criança : avaliação no primeiro ano
de vida.
Desidratação
VTE-176 Hidratação oral.
Diafragma
VTE-123 Embriologia das cavidades celomáticas.
Diagnóstico diferencial
VTE-025 Hipotireoidismo na infância.
Diarréia
VTE-176 Hidratação oral.
VTE-218 Diarréia : arma que fere e mata.
Digestão
VTE-257 Trânsito digestivo.
Disfunções psicossexuais
VTE-203 Sexualidade da mulher.
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Distúrbios mentais
VTE-098 Estimulos estesioterápicos. Partes I, II e III.
VTE-099 Estímulos estesioterápicos. Partes IV e V.
VTE-157 Recursos da saúde mental numa comunidade nordestina.
Documentários
VTE-184 Terra queimada de sangue : reforma agrária.
VTE-185 Pedacinho do Rio : Favela da Maré.
VTE-224 Brasis.
VTE-260 Interação Universidade Empresa.
VTE-265 COPPE : um investimento social.
VTE-270 Um Mário.
VTE-274 Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais : 30 anos de atividades.
VTE-276 Eu não troco este lugar por nada.
Doenças sexualmente transmissíveis
VTE-204 Doenças sexualmente transmissíveis.
VTE-285 Atualização em terapia anti-retroviral.
VTE-288 Abordagem sindrômica das DST
VTE-291 A gente da vila pela vida
Educação
VTE-190 Objetivos da educação médica : visão histórica.
VTE-228 Computador na educação.
VTE-239 Projeto EDUCOM.
VTE-281 Vídeo de treinamento dos aplicadores do SAEB/95.
Educação em farmácia
VTE-249 Discutindo a Farmácia.
Educação em odontologia
VTE-243 Odontologia: seu compromisso científico, seu compromisso social.
Educação em saúde
VTE-117 Atenção com o acidentado.
VTE-142 Fiebre en los niños.
VTE-182 UFRJ contra a dengue.
VTE-215 Tuberculose : mesa redonda.
VTE-217 Amamentação : vamos recuperar esta prática?
VTE-218 Diarréia : arma que fere e mata.
VTE-219 Todo mundo tem IRA : só a bailarina que não tem.
VTE-220 Eu vacino. Você vacina?
VTE-221 Veja como eles crescem e se desenvolvem.
VTE-222 Criança brasileira : condições de saúde.
VTE-223 Crescimento e desenvolvimento.
VTE-227 Movimento físico como recurso de saúde.
VTE-231 Cancêr : fundamental é a vida. Parte I.
VTE-232 Câncer : fundamental é a vida. Parte II.
VTE-233 Meu nome é ninguém.
VTE-234 Cancêr : fundamental é a vida. (versão consolidada).
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VTE-235 Um fim sem sentido.
VTE-236 AIDS : normas de biossegurança.
VTE-244 Fala coração.
VTE-247 Raios não conhecem fronteiras.
VTE-248 AIDS : o desafio é nosso.
VTE-251 Radiologia diagnóstica : proteção do paciente e do profissional.
VTE-269 Para onde vai a água?
VTE-279 Desafios da cura.
Educação física e treinamento
VTE-227 Movimento físico como recurso de saúde.
Educação médica
VTE-141 Enseñanza de la pediatria : mesa redonda.
VTE-190 Objetivos da educação médica : visão histórica.
VTE-258 Videofluoroscopia : o método.
VTE-282 Anatomia: o desafio dos novos tempos.
Eletrocardiografia
VTE-015 Fundamentos da eletrocardiografia.
Eletromiografia
VTE-112 Introdução à eletromiografia.
Embriologia
VTE-114 Embriologia da faringe primitiva.
VTE-123 Embriologia das cavidades celomáticas.
Enfermagem
VTE-053 Higiene corporal do bebê.
VTE-098 Estimulos estesioterápicos. Partes I, II e III.
VTE-099 Estímulos estesioterápicos. Partes IV e V.
VTE-100 Técnica de aplicação de injeção intradérmica.
VTE-101 Técnica de aplicação de injeção intravenosa.
VTE-103 Lavar o cabelo.
VTE-131 Técnica de medição da pressão arterial.
VTE-133 Preparo do leito desocupado.
VTE-186 Padronización del método del controle de la pressión arterial.
VTE-194 Uniformização do método de tomada da pressão arterial.
VTE-238 Treinamento para medida e registro da pressão arterial.
VTE-242 Consulta de enfermagem.
Ensino por computador
VTE-228 Computador na educação.
VTE-239 Projeto EDUCOM.
Epidemiologia
VTE-289 Vigilância epidemiológica e SINAN
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Epiglote
VTE-252 Dinâmica da deglutição.
Epitélio
VTE-046 Tecidos epiteliais II.
VTE-047 Tecidos epiteliais III.
VTE-052 Tecidos epiteliais I.
Equilíbrio ácido-básico
VTE-021 Controle da ventilação.
Escolas de odontologia
VTE-140 Implantação da Faculdade de Odontologia: entrega da obra.
Esôfago
VTE-069 Anatomia do esôfago.
VTE-089 Trabalhos práticos de microscopia II.
Estesioterapia
VTE-098 Estimulos estesioterápicos. Partes I, II e III.
VTE-099 Estímulos estesioterápicos. Partes IV e V.
Estômago
VTE-073 Anatomia macroscópica do estômago.
VTE-089 Trabalhos práticos de microscopia II.
VTE-091 Anatomia microscópica do estômago.
Exame neurológico
VTE-023 Função sensitiva do sistema nervoso. Parte I.
VTE-058 Função motora do sistema nervoso.
Exercício físico
VTE-227 Movimento físico como recurso de saúde.
Faringe
VTE-030 Anatomia macroscópica da boca e faringe.
VTE-114 Embriologia da faringe primitiva.
Farmácia
VTE-195 Farmácia hospitalar. Módulo I.
VTE-196 Farmácia hospitalar. Módulo II.
VTE-197 Farmácia hospitalar. Módulo III.
VTE-206 Farmácia hospitalar : mesa redonda.
VTE-249 Discutindo a Farmácia.
VTE-271 Vídeo bula.
Febre
VTE-142 Fiebre en los niños.
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Ferimentos e lesões
VTE-105 Sutura com pontos separados em ferida superficial.
Fígado
VTE-085 Anatomia macroscópica do fígado e vias biliares.
VTE-090 Trabalhos práticos de microscopia III.
VTE-096 Anatomia microscópica do fígado.
VTE-259 Fígado e vias biliares.
Fisiologia
VTE-014 Contratilidade miocárdica.
VTE-015 Fundamentos da eletrocardiografia.
VTE-017 Avaliação da capacidade pulmonar pela espirografia.
VTE-021 Controle da ventilação.
VTE-032 Hemodinâmica.
VTE-252 Dinâmica da deglutição.
VTE-253 Sistema locomotor.
VTE-254 Vias urinárias.
VTE-255 Vias aéreas.
VTE-256 Sistema circulatório.
VTE-257 Trânsito digestivo.
VTE-258 Videofluoroscopia : o método.
VTE-259 Fígado e vias biliares.
Fonação
VTE-068 Articulação temporomandibular.
Frigidez
VTE-203 Sexualidade da mulher.
Gastroenterologia
VTE-208 Úlcera péptica : a última que morre.
VTE-209 Exames complementares para a úlcera péptica.
VTE-210 Controle multiprofissional dos pacientes com úlcera péptica : mesa redonda.
Genética
VTE-083 Genética da Sídrome de Down - Mongolismo.
VTE-084 Síndrome de Down : entrevista com os pais.
Ginecologia
VTE-109 Exame ginecológico.
VTE-198 Introdução à série mulher.
VTE-202 Aborto.
VTE-203 Sexualidade da mulher.
VTE-204 Doenças sexualmente transmissíveis.
VTE-205 Patologias ginecológicas.
VTE-245 Anamnese e exame físico : base do diagnóstico precoce do câncer de mama.
VTE-246 Anamnese e exame físico : base do diagnóstico precoce do câncer cérvicouterino.
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Glândula pituitária
VTE-065 Aspectos histofisiológicos do eixo hipotálamo-hipófise.
Glândula tireóide
VTE-067 Histofisiologia da tireóide.
Glândulas paratireóides
VTE-075 Histologia das paratireóides.
Glândulas salivares
VTE-093 Trabalhos práticos de microscopia IV.
Glândulas supra-renais
VTE-076 Aspectos histofisiológicos das adrenais.
Gonorréia
VTE-204 Doenças sexualmente transmissíveis.
Gravidez
VTE-016 Rubéola: relação médico-paciente.
VTE-186 Padronización del método del controle de la pressión arterial.
VTE-194 Uniformização do método de tomada da pressão arterial.
VTE-200 Pré-natal.
VTE-201 Pré-natal de alto risco.
VTE-242 Consulta de enfermagem.
Hanseníase
VTE-229 Prevenção de incapacidades físicas em hanseníase.
VTE-230 Pra onde é que eu vou?
VTE-279 Desafios da cura.
VTE-292 (des)Mancha Brasil
Hemodinâmica
VTE-032 Hemodinâmica.
Hemorragia uterina
VTE-205 Patologias ginecológicas.
Hidratação
VTE-176 Hidratação oral.
Higiene
VTE-053 Higiene corporal do bebê.
VTE-103 Lavar o cabelo.
VTE-133 Preparo do leito desocupado.
VTE-263 Higiene x Infecção.
Higiene bucal
VTE-106 Higiene bucal : técnica de Bass e uso do fio dental.
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Hipertensão
VTE-212 Hipertensão arterial : problema médico-social.
VTE-244 Fala coração.
Hipotálamo
VTE-065 Aspectos histofisiológicos do eixo hipotálamo-hipófise.
Hipotireoidismo
VTE-025 Hipotireoidismo na infância.
Histologia
VTE-042 Tecido ósseo.
VTE-044 Tecido cartilaginoso.
VTE-045 Ossificação.
VTE-046 Tecidos epiteliais II.
VTE-047 Tecidos epiteliais III.
VTE-048 Tecido nervoso.
VTE-050 Tecido muscular.
VTE-052 Tecidos epiteliais I.
VTE-054 Sangue.
VTE-056 Coração : anatomia microscópica.
VTE-059 Vasos sanguíneos : capilares.
VTE-060 Vasos sanguíneos : artérias e veias.
VTE-063 Aparelho respiratório I : vias aéreas.
VTE-064 Aparelho respiratório II : pulmão.
VTE-065 Aspectos histofisiológicos do eixo hipotálamo-hipófise.
VTE-066 Pâncreas endócrino.
VTE-067 Histofisiologia da tireóide.
VTE-075 Histologia das paratireóides.
VTE-076 Aspectos histofisiológicos das adrenais.
VTE-077 Anatomia microscópica do aparelho urinário.
VTE-080 Noções histofisiológicas do aparelho justaglomerular.
VTE-081 Microscopia óptica do aparelho urinário.
VTE-087 Histologia do dente.
VTE-088 Trabalhos práticos de microscopia I.
VTE-089 Trabalhos práticos de microscopia II.
VTE-090 Trabalhos práticos de microscopia III.
VTE-091 Anatomia microscópica do estômago.
VTE-093 Trabalhos práticos de microscopia IV.
VTE-094 Trabalhos práticos de microscopia V.
VTE-096 Anatomia microscópica do fígado.
VTE-097 Trabalhos práticos de microscopia.
VTE-161 Patologia da inflamação aguda.
Hospitais
VTE-181 Construção de um novo hospital em Curicica.
VTE-216 Construção de um novo hospital geral em Curicica.
Infecção hospitalar
VTE-263 Higiene x Infecção.
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Infecções respiratórias
VTE-219 Todo mundo tem IRA : só a bailarina que não tem.
Inflamação
VTE-161 Patologia da inflamação aguda.
Injeções intradérmicas
VTE-100 Técnica de aplicação de injeção intradérmica.
Injeções intravenosas
VTE-101 Técnica de aplicação de injeção intravenosa.
Insuficiência respiratória
VTE-162 Técnica de respiração boca a boca.
Integração docente-assistencial
VTE-185 Pedacinho do Rio : Favela da Maré.
VTE-187 PROAIDA : análise da integração docente-assistencial.
VTE-188 Análise da proposta de integração docente-assistencial.
VTE-189 Posição do MEC com relação aos programas de IDA.
VTE-207 IDA no Brasil : experiência de Campos.
VTE-211 IDA - análise de alguns aspectos conceituais.
VTE-226 Experiência de integração docente-assistencial na Universidade Federal
Fluminense.
VTE-250 AP 3.1. : construindo a integração.
VTE-265 COPPE : um investimento social.
Intestinos
VTE-074 Anatomia macroscópica do intestino.
VTE-094 Trabalhos práticos de microscopia V.
Lesão numular pulmonar
VTE-255 Vias aéreas.
Literatura
VTE-270 Um Mário.
Locomoção
VTE-253 Sistema locomotor.
Malária
VTE-275 Malária : uma nova estratégia de controle.
Mastigação
VTE-068 Articulação temporomandibular.
Materiais de construção
VTE-277 Ciclo da cerâmica nas construções : alvenariais e coberturas.
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Medicamentos
VTE-196 Farmácia hospitalar. Módulo II.
VTE-197 Farmácia hospitalar. Módulo III.
VTE-206 Farmácia hospitalar : mesa redonda.
VTE-271 Vídeo bula.
Medicina alternativa
VTE-139 Sistemas alternativos de cura no Brasil.
VTE-157 Recursos da saúde mental numa comunidade nordestina.
Medicina esportiva
VTE-227 Movimento físico como recurso de saúde.
Medicina psicossomática
VTE-043 Mesa redonda : relação médico-paciente.
Meninges
VTE-146 Meninges craneanas. Parte I.
VTE-147 Meninges craneanas. Parte II.
Métodos farmacêuticos
VTE-271 Vídeo bula.
Microcirculação
VTE-256 Sistema circulatório.
Modelos moleculares
VTE-267 Modelagem molecular.
Músculos
VTE-050 Tecido muscular.
Néfrons
VTE-077 Anatomia microscópica do aparelho urinário.
Neoplasias
VTE-205 Patologias ginecológicas.
VTE-231 Cancêr : fundamental é a vida. Parte I.
VTE-232 Câncer : fundamental é a vida. Parte II.
VTE-234 Cancêr : fundamental é a vida. (versão consolidada).
VTE-245 Anamnese e exame físico : base do diagnóstico precoce do câncer de mama.
VTE-246 Anamnese e exame físico : base do diagnóstico precoce do câncer cérvicouterino.
Nervos
VTE-049 Potencial de ação de um nervo.
Neurofisiologia
VTE-026 Bases da atividade elétrica cerebral.
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Neurologia
VTE-023 Função sensitiva do sistema nervoso. Parte I.
VTE-058 Função motora do sistema nervoso.
Neurônios
VTE-026 Bases da atividade elétrica cerebral.
Obstetrícia
VTE-016 Rubéola : relação médico-paciente.
VTE-200 Pré-natal.
VTE-201 Pré-natal de alto risco.
VTE-202 Aborto.
Odontogênese
VTE-088 Trabalhos práticos de microscopia I.
Odontologia
VTE-140 Implantação da Faculdade de Odontologia: entrega da obra.
VTE-193 Proteção pulpar.
VTE-237 Prevenção e controle da AIDS e outras infecções virais em odontologia.
VTE-243 Odontologia: seu compromisso científico, seu compromisso social.
Odontologia preventiva
VTE-106 Higiene bucal : técnica de Bass e uso do fio dental.
VTE-193 Proteção pulpar.
Oftalmologia
VTE-128 Exame oftalmológico pelo clínico.
Osso e ossos
VTE-042 Tecido ósseo.
Osteogênese
VTE-045 Ossificação.
Ouvido externo
VTE-070 Estudo da orelha externa.
Ouvido médio
VTE-082 Estudo da orelha média. Parte I.
VTE-086 Estudo da orelha média. Parte II.
Pâncreas
VTE-066 Pâncreas endócrino.
VTE-093 Trabalhos práticos de microscopia IV.
Participação comunitária
VTE-241 Milagre somos nós.
VTE-280 Controle social em saúde: o exercício da cidadania na reinvenção de um
direito.
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VTE-291 A gente da vila pela vida
Patologia
VTE-161 Patologia da inflamação aguda.
VTE-205 Patologias ginecológicas.

Pediatria
VTE-025 Hipotireoidismo na infância.
VTE-083 Genética da Sídrome de Down - Mongolismo.
VTE-084 Síndrome de Down : entrevista com os pais.
VTE-141 Enseñanza de la pediatria : mesa redonda.
VTE-142 Fiebre en los niños.
VTE-156 Analisis crítico de la atención pediatrica.
VTE-217 Amamentação : vamos recuperar esta prática?
VTE-218 Diarréia : arma que fere e mata.
VTE-219 Todo mundo tem IRA : só a bailarina que não tem.
VTE-220 Eu vacino. Você vacina?
VTE-221 Veja como eles crescem e se desenvolvem.
VTE-222 Criança brasileira : condições de saúde.
VTE-223 Crescimento e desenvolvimento.
VTE-233 Meu nome é ninguém.
VTE-266 Alimentação no primeiro ano de vida.
VTE-283 Desenvolvimento neuro-psicomotor da criança : avaliação no primeiro ano
de vida.
VTE-287 Semiologia pediátrica - recém-nascido
Perinatologia
VTE-233 Meu nome é ninguém.
Planejamento familiar
VTE-199 Planejamento familiar.
Política de saúde
VTE-280 Controle social em saúde: o exercício da cidadania na reinvenção de um
direito.
Polpa dentária
VTE-193 Proteção pulpar.
Potenciais de ação
VTE-049 Potencial de ação de um nervo.
Pressão arterial
VTE-131 Técnica de medição da pressão arterial.
VTE-186 Padronización del método del controle de la pressión arterial.
VTE-194 Uniformização do método de tomada da pressão arterial.
VTE-238 Treinamento para medida e registro da pressão arterial.
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Primeiros socorros
VTE-117 Atenção com o acidentado.
VTE-162 Técnica de respiração boca a boca.
VTE-191 Sopro de vida.
Programas nacionais de saúde
VTE-286 Vitória da vacina.
VTE-275 Malária : uma nova estratégia de controle.
Proteção radiológica
VTE-247 Raios não conhecem fronteiras.
VTE-251 Radiologia diagnóstica : proteção do paciente e do profissional.
VTE-273 Proteção radiológica e controle de qualidade em radiologia dentária.
Psicologia médica
VTE-040 Encontro clínico.
VTE-043 Mesa redonda : relação médico-paciente.
VTE-108 Aspectos não convencionais do atendimento médico.
VTE-290 Lição de Anatomia
Psiquiatria
VTE-098 Estimulos estesioterápicos. Partes I, II e III.
VTE-099 Estímulos estesioterápicos. Partes IV e V.
Pulmão
VTE-064 Aparelho respiratório II : pulmão.
VTE-255 Vias aéreas.
Química
VTE-267 Modelagem molecular.
Radiografia dentária
VTE-273 Proteção radiológica e controle de qualidade em radiologia dentária.
Radiologia
VTE-150 Estudio macroscopico del cérebro. Parte II.
VTE-247 Raios não conhecem fronteiras.
VTE-251 Radiologia diagnóstica : proteção do paciente e do profissional.
VTE-252 Dinâmica da deglutição.
VTE-253 Sistema locomotor.
VTE-254 Vias urinárias.
VTE-255 Vias aéreas.
VTE-256 Sistema circulatório.
VTE-257 Trânsito digestivo.
VTE-258 Videofluoroscopia : o método.
VTE-259 Fígado e vias biliares.
VTE-272 Treinamento para inspetores em radiologia diagnóstica.
VTE-273 Proteção radiológica e controle de qualidade em radiologia dentária.
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Reforma agrária
VTE-184 Terra queimada de sangue : reforma agrária.
VTE-224 Brasis.
Reto
VTE-071 Anatomia funcional do reto e canal anal. Parte I.
VTE-072 Anatomia funcional do reto e canal anal. Parte II.
Rubéola
VTE-016 Rubéola : relação médico-paciente.
Sangue
VTE-054 Sangue.
Saúde ambiental
VTE-278 Chuva ácida.
Saúde comunitária
VTE-225 Projeto Papucaia: uma experiência de saúde comunitária.
VTE-241 Milagre somos nós.
VTE-291 A gente da vila pela vida
Saúde infantil
VTE-222 Criança brasileira : condições de saúde.
Saúde materno-infantil
VTE-198 Introdução à série mulher.
VTE-199 Planejamento familiar.
VTE-200 Pré-natal.
VTE-201 Pré-natal de alto risco.
VTE-202 Aborto.
VTE-207 IDA no Brasil : experiência de Campos.
Saúde mental
VTE-157 Recursos da saúde mental numa comunidade nordestina.
Saúde ocupacional
VTE-240 Saúde ocupacional.
VTE-263 Higiene x Infecção.
Saúde pública
VTE-224 Brasis.
VTE-225 Projeto Papucaia: uma experiência de saúde comunitária.
VTE-261 Saúde sim, cólera não.
VTE-262 Cólera não.
VTE-264 Saúde que pede atenção.
VTE-268 Tele jornal em foco: a dengue
VTE-269 Para onde vai a água?
VTE-275 Malária : uma nova estratégia de controle.
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VTE-280 Controle social em saúde: o exercício da cidadania na reinvenção de um
direito.
VTE-284 Chagas do Brasil.
Segurança no trabalho
VTE-236 AIDS : normas de biossegurança.
VTE-237 Prevenção e controle da AIDS e outras infecções virais em odontologia.
VTE-240 Saúde ocupacional.
Serviço de farmácia hospitalar
VTE-195 Farmácia hospitalar. Módulo I.
VTE-196 Farmácia hospitalar. Módulo II.
VTE-197 Farmácia hospitalar. Módulo III.
VTE-206 Farmácia hospitalar : mesa redonda.
Sexo
VTE-203 Sexualidade da mulher.
Sífilis
VTE-204 Doenças sexualmente transmissíveis.
VTE-288 Abordagem sindrômica das DST
Síndrome de Down
VTE-083 Genética da Sídrome de Down - Mongolismo.
VTE-084 Síndrome de Down : entrevista com os pais.
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
VTE-235 Um fim sem sentido.
VTE-236 AIDS : normas de biossegurança.
VTE-237 Prevenção e controle da AIDS e outras infecções virais em odontologia.
VTE-248 AIDS : o desafio é nosso.
VTE-285 Atualização em terapia anti-retroviral.
VTE-288 Abordagem sindrômica das DST
VTE-291 A gente da vila pela vida
Sistema cardiovascular
VTE-014 Contratilidade miocárdica.
VTE-015 Fundamentos da eletrocardiografia.
VTE-032 Hemodinâmica.
VTE-056 Coração : anatomia microscópica.
Sistema digestivo
VTE-030 Anatomia macroscópica da boca e faringe.
VTE-068 Articulação temporomandibular.
VTE-069 Anatomia do esôfago.
VTE-071 Anatomia funcional do reto e canal anal. Parte I.
VTE-072 Anatomia funcional do reto e canal anal. Parte II.
VTE-073 Anatomia macroscópica do estômago.
VTE-074 Anatomia macroscópica do intestino.
VTE-079 Sistema dentário.

19

NUTES - Vídeos educativos na área da saúde.
VTE-085 Anatomia macroscópica do fígado e vias biliares.
VTE-087 Histologia do dente.
VTE-088 Trabalhos práticos de microscopia I.
VTE-089 Trabalhos práticos de microscopia II.
VTE-090 Trabalhos práticos de microscopia III.
VTE-091 Anatomia microscópica do estômago.
VTE-093 Trabalhos práticos de microscopia IV.
VTE-094 Trabalhos práticos de microscopia V.
VTE-096 Anatomia microscópica do fígado.
VTE-114 Embriologia da faringe primitiva.
VTE-120 Anatomia de la cavidad abdominal. Parte I.
VTE-121 Anatomia de la cavidad abdominal. Parte II
VTE-122 Anatomia de la cavidad abdominal. Parte III.
VTE-123 Embriologia das cavidades celomáticas.
VTE-257 Trânsito digestivo.
Sistema endócrino
VTE-065 Aspectos histofisiológicos do eixo hipotálamo-hipófise.
VTE-066 Pâncreas endócrino.
VTE-067 Histofisiologia da tireóide.
VTE-075 Histologia das paratireóides.
VTE-076 Aspectos histofisiológicos das adrenais.
Sistema gastrointestinal
VTE-259 Fígado e vias biliares.
Sistema justaglomerular
VTE-080 Noções histofisiológicas do aparelho justaglomerular.
Sistema nervoso
VTE-023 Função sensitiva do sistema nervoso. Parte I.
VTE-058 Função motora do sistema nervoso.
Sistema nervoso central
VTE-149 Estudio macroscopico del cérebro. Parte I.
VTE-150 Estudio macroscopico del cérebro. Parte II.
VTE-151 Estudio macroscopico del cérebro. Parte III.
VTE-152 Estudio macroscopico del cérebro. Parte IV.
VTE-153 Estudio macroscopico del cérebro. Parte V.
Sistema respiratório
VTE-014 Contratilidade miocárdica.
VTE-017 Avaliação da capacidade pulmonar pela espirografia.
VTE-021 Controle da ventilação.
VTE-255 Vias aéreas.
Sistema urogenital
VTE-033 Anatomia macroscópica da bexiga.
VTE-077 Anatomia microscópica do aparelho urinário.
VTE-080 Noções histofisiológicas do aparelho justaglomerular.
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VTE-081 Microscopia óptica do aparelho urinário.
VTE-254 Vias urinárias.
Tecido nervoso
VTE-048 Tecido nervoso.
Técnicas de sutura
VTE-105 Sutura com pontos separados em ferida superficial.
Terapia combinada
VTE-285 Atualização em terapia anti-retroviral.
Tripanossomose sul-americana
VTE-284 Chagas do Brasil.
Tuberculose
VTE-214 Tuberculose: um perigo real.
VTE-215 Tuberculose : mesa redonda.
VTE-241 Milagre somos nós.
VTE-242 Consulta de enfermagem.
Úlcera péptica
VTE-208 Úlcera péptica : a última que morre.
VTE-209 Exames complementares para a úlcera péptica.
VTE-210 Controle multiprofissional dos pacientes com úlcera péptica : mesa redonda.
Universidades
VTE-140 Implantação da Faculdade de Odontologia: entrega da obra.
VTE-226 Experiência de integração docente-assistencial na Universidade Federal
Fluminense.
VTE-260 Interação Universidade Empresa.
VTE-265 COPPE : um investimento social.
VTE-274 Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais : 30 anos de atividades.
Vacinas
VTE-220 Eu vacino. Você vacina?
VTE-286 Vitória da vacina.
Vasos sanguíneos
VTE-059 Vasos sanguíneos : capilares.
VTE-060 Vasos sanguíneos : artérias e veias.
VTE-256 Sistema circulatório.
Veias
VTE-060 Vasos sangüíneos : artérias e veias.
VTE-256 Sistema circulatório.
Vias biliares
VTE-085 Anatomia macroscópica do fígado e vias biliares.
VTE-090 Trabalhos práticos de microscopia III.
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VTE-259 Fígado e vias biliares.
Vigilância sanitária
VTE-272 Treinamento para inspetores em radiologia diagnóstica.
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Índice de referências
VTE 14

Contratilidade miocárdica.
Autor(es): CARVALHO, A.P.
Resumo: Demonstra "in vitro" o fluxo coronariano. Medida da vasão
coronariana. Contratilidade miocárdica. Distúrbio do ritmo
cardíaco.
Ano: 1975
Duração: 12 minutos

VTE 15

Fundamentos da eletrocardiografia.
Autor(es): CARVALHO, A.P.
Resumo: Demonstra a técnica da eletrocardiografia in vitro. Tipos de ondas
cardíacas e sua morfologia. Ação das drogas acetilcolina e
adrenalina nos batimentos cardíacos.
Ano: 1975
Duração: 18 minutos

VTE 16

Rubéola relação médico-paciente.
Autor(es): KALACHE, A.
Resumo: Apresenta a conduta do médico face a suspeita de rubéola em
mulher no segundo mês de sua primeira gestação.
Ano: 1976
Duração: 43 minutos

VTE 17

Avaliação da capacidade pulmonar pela espirografia.
Autor(es): COSTA, A.F.
Resumo: Demonstra o funcionamento do espirógrafo. Principais indicações
do exame espirográfico. Mostra a realização do exame, com
registro e leitura dos volumes e capacidades pulmonares
primários.
Ano: 1976
Duração: 48 minutos

VTE 21

Controle da ventilação. Equilibrio ácido-base.
Autor(es): COSTA, A.F.
Resumo: Apresenta as variações de PH, PCO2, PO2 e "base excess"
provocadas por hipoxia, hipercapnia, acidose metabólica, alcalose.
Controle químico da ventilação. Compensação respiratório.
Equilíbrio ácido-base. Acidose. Alcalose. Pressão intrapleural.
Ano: 1975
Duração: 20 minutos

VTE 23

Função sensitiva do sistema nervoso. Parte I.
Autor(es): NOVIS, S., COUTO FILHO, B., CAVALCANTI, J.L.
Resumo: Apresenta as manobras semióticas para avaliação da função
sensitiva do sistema nervoso. Examinam-se sensação subjetiva e
sensação objetiva superficial e profunda, além da sensação
especial, estereognósica, grafestesia e duplo toque.
Ano: 1976
Duração: 25 minutos
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VTE 24

Bioeletrogênese. Experiências fundamentais.
Autor(es): CASTRO, G.O., ESQUIBEL, M.A.
Resumo: Discute neurônio motor e neurônio sensitivo. Elementos celulares
envolvidos num arco reflexo. Potencial de lesão. Tipos de
estímulos capazes de produzir resposta em uma célula nervosa.
Variações observadas no traçado em um onciloscópio.
Ano: 1975
Duração: 22 minutos

VTE 25

Hipotireoidismo na infância.
Autor(es): SOLBERG, P.
Resumo: Aborda o hipotireoidismo congênito, incluindo desde os sinais
clínicos decorrentes de insuficiência tiroidiana, o diagnóstico
diferencial através dos exames complementares, até a terapêutica
apropriada.
Ano: 1976
Duração: 22 minutos

VTE 26

Bases da atividade elétrica cerebral. Linguagem do cérebro.
Autor(es): LENT, R.
Resumo: Apresenta principais etapas da técnica de registro experimental da
atividade elétrica dos neurônios. Atividades de fundo. Atividade
espontânea de resposta e registro da atividade de uma célula
isolada do registro de população de neurônios.
Ano: 1975
Duração: 20 minutos

VTE 30

Anatomia macroscópica da boca e faringe.
Autor(es): GARCIA, O.S.
Resumo: Apresenta em peças anatômicas da boca e da faringe, referências
aos músculos, nervos; a situação e relação das diversas estruturas;
glândulas salivares maiores e seus ductos.
Ano: 1976
Duração: 30 minutos

VTE 32

Hemodinâmica. Cateterismo cardiovascular.
Autor(es): COSTA, A.F.
Resumo: Apresenta a técnica de medida de pressões nas câmaras cardíacas e
grandes vasos. Variações destas medidas provocadas por ciclo
ventilatório, introdução de catéter na artéria pulmonar, injeção
intravenosa de nor-epinefrina e oclusão carotídea.
Ano: 1975
Duração: 13 minutos

VTE 33

Anatomia macroscópica da bexiga.
Autor(es): GARCIA, O.S.
Resumo: Apresenta aspectos macroscópicos e topográficos dos ureteres,
bexiga urinária e uretra masculina e feminina. Descrição dos
elementos do pedículo renal, além da apresentação de aspectos
radiológicos.
Ano: 1976
Duração: 27 minutos
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VTE 37

Exame do aparelho respiratório.
Autor(es): LEMLE, A.
Resumo: Mostra a seqüência do exame físico do aparelho respiratório e a
técnica de execução das manobras do exame.
Ano: 1976
Duração: 8 minutos

VTE 40

Encontro clínico.
Autor(es): EKSTERMAN, A.
Resumo: Apresenta paciente que por ausência de menarca é internado para
investigação diagnóstica. Com o diagnóstico de anemia falciforme
concluído, a paciente se recusa a receber alta uma vez que
continua com o problema inicial, não caracterizando encontro
clínico.
Ano: 1976
Duração: 12 minutos

VTE 42

Tecido ósseo.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Mostra a organização estrutural de uma peça óssea, explicando as
diferenças estruturais e funcionais entre o tecido ósseo compacto e
esponjoso. Considerações sobre a histofisiologia do tecido ósseo.
Ano: 1977
Duração: 37 minutos

VTE 43

Mesa redonda - relação médico-paciente.
Autor(es): LUCHINA, I., LINGER, C.A., EKSTERMAN, A.,
GALPERIN, J.
Resumo: Discute o lugar da psicologia médica na medicina integral.
Participação da biologia e da biografia no homem doente. A
linguagem própria entre o médico e o psicanalista. Discussão do
termo medicina psicossomática.
Ano: 1977
Duração: 55 minutos

VTE 44

Tecido cartilaginoso.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Apresenta os principais aspectos estruturais e funcionais das
cartilagens hialina, fibrosa e elástica.
Ano: 1977
Duração: 35 minutos

VTE 45

Ossificação.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Mostra o processo de formação de tecido ósseo a partir de células
ontogênicas, explicando a diferença entre os mecanismos de
ossificação intra membranosas e endocondral.
Ano: 1977
Duração: 39 minutos

VTE 46

Tecidos epiteliais II.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Apresenta os principais aspectos estruturais e funcionais dos
epitélios simples.
Ano: 1977
Duração: 12 minutos
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VTE 47

Tecidos epiteliais III.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Estuda os epitélios de revestimento simples, pseudo-estratificado e
estratificado. Compara o epitélio pavimentoso estratificado não
queratinizado e queratinizado.
Ano: 1977
Duração: 25 minutos

VTE 48

Tecido nervoso.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Estuda, através de cortes histológicos, a estrutura geral de tecido
nervoso e os principais aspectos histofisiológicos dos neurônios e
neuróglia.
Ano: 1977
Duração: 43 minutos

VTE 49

Potencial de ação de um nervo.
Autor(es): CASTRO, G.O. , ESQUIBEL, M.A.
Resumo: Apresenta características do registro e do potencial de ação em
nervo de rã. registro monofásico, difásico, variações na
estimulação e suas consequências no registro. artefato do estimulo
lei do tudo ou nada. Curva de excitabilidade. Conceito de reobase
e cronaxia.
Ano: 1976
Duração: 22 minutos

VTE 50

Tecido muscular.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Apresenta, através da microscopia óptica e eletrônica, a
organização estrutural dos músculos esqueléticos, sendo sua
estrutura correlacionada com a função. São mostradas também as
fibras musculares cardíaca e lisas.
Ano: 1977
Duração: 35 minutos

VTE 52

Tecidos epiteliais I.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Apresenta características estruturais dos epitélios com
considerações estruturais e histofisiológicas.
Ano: 1977
Duração: 25 minutos

VTE 53

Higiene corporal do bebê.
Autor(es): BARRETO, A. S.
Resumo: Demonstra a higiene corporal do lactente, destacando o banho de
imersão, limpeza da cavidades, acondicionamento do material.
Ano: 1976
Duração: 18 minutos
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VTE 54

Sangue.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Demonstra o método da colheita e execução da distensão de
sangue para exame microscópico. Descreve o método geral de
coloração hematológica. Identifica e descreve a estrutura e função
dos elementos figurados do sangue do homem.
Ano: 1977
Duração: 35 minutos

VTE 55

Coração relações e morfologia externa.
Autor(es): SALLES, A.D.
Resumo: Mostra projeção do coração e pericárdio na parede torácica. Área
cardíaca na inspiração e expiração suas camadas e seios. Relações
no mediastino. Descrição da morfologia externa das cavidades
cardíacas e das artérias e veias da base.
Ano: 1977
Duração: 40 minutos

VTE 56

Coração anatomia microscópica.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Estuda a organização estrutural da parede cardíaca, descrevendo a
estrutura e a distribuição da fibra muscular cardíaca e fibras de
condução.
Ano: 1977
Duração: 31 minutos

VTE 57

Coração morfologia interna, sistema de condução.
Autor(es): SALLES, A.D.
Resumo: Apresenta os acidentes anatômicos do interior das câmaras
cardíacas e importância funcional, bem como da morfologia dos
aparelhos valvares atrioventrículos e artérias, realçando o
funcionamento desses aparelhos.
Ano: 1977
Duração: 30 minutos

VTE 58

Função motora do sistema nervoso.
Autor(es): CAVALCANTI, J.L., COUTO FILHO, B., NOVIS, S.
Resumo: Apresenta manobras semióticas para avaliação da função motora
do sistema nervoso. Examinam-se estática, marcha, amplitude de
movimento, força e tono muscular, coordenação dos movimentos
e reflexos superficiais e profundos.
Ano: 1976
Duração: 21 minutos

VTE 59

Vasos sanguíneos - capilares.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Mostra a estrutura geral dos capilares e as diferenças estruturais
entre seus diversos tipos.
Ano: 1977
Duração: 24 minutos
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VTE 60

Vasos sanguíneos - artérias e veias.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Mostra a estrutura geral das artérias e veias, correlacionando a
estrutura com a função.
Ano: 1977
Duração: 30 minutos

VTE 63

Aparelho respiratório I - vias aéreas.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Apresenta a estrutura geral das vias respiratórias (mucosa nasal,
laringe e traquéia), enfatizando os principais aspectos
histofisiológicos.
Ano: 1977
Duração: 17 minutos

VTE 64

Aparelho respiratório II - pulmão.
Autor(es): DOYLE MAIA, G.B.
Resumo: Apresenta a estrutura geral das vias respiratórias intrapulmonares e
do septo inter alveolar, estabelecendo as principais relações
histofisiológicas.
Ano: 1977
Duração: 25 minutos

VTE 65

Aspectos histofisiológicos do eixo hipotálamo-hipófise.
Autor(es): NASCIUTTI, L.E.
Resumo: Apresenta o eixo hipotálamo-hipófise; circulação porta-hipofisária;
diferenças histológicas das várias porções da hipófise; controle
dos fatores hipotalâmicos sobre as células produtoras de
hormônios da adeno-hipófise e o papel da neuro-hipófise.
Ano: 1977
Duração: 55 minutos

VTE 66

Pâncreas endócrino.
Autor(es): NASCIUTTI, L.E.
Resumo: Mostra os principais aspectos histofisiológicos das ilhotas
pancreáticas, chamando a atenção para a origem embriológica das
mesmas.
Ano: 1977
Duração: 13 minutos

VTE 67

Histofisiologia da tireóide.
Autor(es): NASCIUTTI, L.E.
Resumo: Estuda a tireóide principalmente sob o ângulo histofisiológico. A
síntese de tiroxina é analisada com detalhes. Estados de
hipoatividade e hiperatividade glândular são observados. A
relação da tireocalcitonina com a calcemia também é lembrada.
Ano: 1977
Duração: 19 minutos
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VTE 68

Articulação temporomandibular.
Autor(es): RODRIGUES, A.
Resumo: Mostra a utilização dos conhecimentos funcionais da fonação e
mastigação, dados anatômicos da articulação temporomandibular
e músculos mastigadores, e sua aplicação comparada.
Ano: 1977
Duração: 34 minutos

VTE 69

Anatomia do esôfago.
Autor(es): SALLES, A.D.
Resumo: Fornece noções da situação, posição e relações anatômicas do
esôfago. Tomada geral das funções cervical e torácica do esôfago
em esquemas, através de peças anatômicas e uma correlação com
anatomia radiológica estática, seriada e dinâmica.
Ano: 1977
Duração: 35 minutos

VTE 70

Estudo da orelha externa.
Autor(es): SALGADO, L.V.
Resumo: Apresenta o conceito, a fisiologia e a divisão topográfica da orelha
externa. Visão macro e microscópica das estruturas músculocartilaginosas e capa dérmica do pavilhão. Estudo do meato e
importância de suas relações.
Ano: 1981
Duração: 29 minutos

VTE 71

Anatomia funcional do reto e canal anal. Parte I.
Autor(es): GARCIA, O.S.
Resumo: Mosta a anatomia microscópica do reto e canal. Princípios da
embriologia e anatomia microscópica. Anatomia radiológica
normal. Imagens retossigmoideoscópicas.
Ano: 1977
Duração: 36 minutos

VTE 72

Anatomia funcional do reto e canal anal. Parte II.
Autor(es): GARCIA, O.S.
Resumo: Apresenta a anatomia do diafragma pélvico e esfíncteres do ânus.
Períneo posterior. Vascularização arterial, venosa e linfática do
reto e canal anal. Inervação. Continência fecal e mecanismo da
defecação.
Ano: 1977
Duração: 45 minutos

VTE 73

Anatomia macroscópica do estômago.
Autor(es): VELOSO, J.G.
Resumo: Mostra a embriologia, forma, relações, divisão anatômica,
estrutura Rx da mucosa gástrica. Vascularização arterial e venosa,
linfáticos, inervação e radiografia contrastada do estômago.
Ano: 1977
Duração: 45 minutos
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VTE 74

Anatomia macroscópica do intestino.
Autor(es): SALLES, A.D.
Resumo: Apresenta a anatomia intestinal e uma correlação com a anatomia
de superfície. Aspectos básicos do estudo radiológico desse
segmento do tubo digestivo.
Ano: 1977
Duração: 55 minutos

VTE 75

Histologia das paratireóides.
Autor(es): NASCIUTTI, L.E.
Resumo: Mostra ao microscópio óptico e eletrônico os tipos celulares
encontrados nas paratireóides, relacionados com a atividade
funcional das glândulas. Relaciona o parahormônio calcitonina e
vitamina D com o metabolismo do cálcio.
Ano: 1977
Duração: 14 minutos

VTE 76

Aspectos histofisiológicos das adrenais.
Autor(es): NASCIUTTI, L.E.
Resumo: Demonstra ao microscópio óptico e eletrônico os vários tipos
celulares observados nas adrenais, enfatizando os hormônios
produzidos e o controle de suas secreções.
Ano: 1977
Duração: 30 minutos

VTE 77

Anatomia microscópica do aparelho urinário. Néfron.
Autor(es): NASCIUTTI, L.E.
Resumo: Procura estabelecer dados histológicos do rim e relacioná-los com
a fisiologia renal, partindo da localização anatômica do aparelho
urinário. Enfatiza também, alguns aspectos das vias urinárias.
Ano: 1977
Duração: 42 minutos

VTE 79

Sistema dentário.
Autor(es): SANTOS, J.A.A.
Resumo: Mosta imagens radiológicas dos maxilares. Relação dos dentes
com tecidos circunvizinhos. Modelos de oclusão e maloclusões.
Prótese corretiva. Aparelhos de correção. Importância da
musculatura mastigadora. Inervação e vascularização dos dentes.
Ano: 1977
Duração: 55 minutos

VTE 80

Noções histofisiológicas do aparelho justaglomerular.
Autor(es): NASCIUTTI, L.E.
Resumo: Analisa a barreira de filtração renal dando ênfase ao papel
funcional das células justaglomerulares, mácula densa e mesângio
extraglomerular.
Ano: 1977
Duração: 39 minutos
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VTE 81

Microscopia óptica do aparelho urinário.
Autor(es): OLIVEIRA FILHO, A.B.
Resumo: Apresenta a estrutura do córtex e medula renais. Diagnóstico
diferencial entre glomérulo e labirinto cortical e entre os
segmentos constituintes do néfron. Diagnóstico das vias urinárias
ureter, bexiga e uretra peniana.
Ano: 1977
Duração: 36 minutos

VTE 82

Estudo da orelha média. Parte I - Estruturas.
Autor(es): SALGADO, L.V.
Resumo: Mostra a composição da orelha média quanto as suas paredes,
conteúdo e prolongamentos, mostrando min.uciosamente seus
detalhes anatômicos, pois a cirurgia clássica da surdez se localiza
em seu interior.
Ano: 1977
Duração: 40 minutos

VTE 83

Genética da Sídrome de Down - Mongolismo.
Autor(es): CARAKUSHANSKY, G.
Resumo: Apresenta um diálogo entre pediatra e geneticista, discutindo os
aspectos patogênicos da Síndrome de Down.
Ano: 1977
Duração: 27 minutos

VTE 84

Síndrome de Down: entrevista com os pais.
Autor(es): CARAKUSHANSKY, G.
Resumo: Apresenta diálogo entre o geneticista e os pais de uma criança com
Síndrome de Down. Falam como comunicar aos pais e como
responder as perguntas mais comuns. Como orientar sobre os
aspectos educacionais da criança com Síndrome de Down.
Ano: 1977
Duração: 18 minutos

VTE 85

Anatomia macroscópica do fígado e vias biliares.
Autor(es): SALLES, A.D., VELOSO, J.G.
Resumo: Apresenta aspectos macroscópicos mais importantes do fígado,
vesícula biliar, cístico e colédoco e um estudo das relações
anatômicas. Vascularização e inervação dessas estruturas.
Ano: 1977
Duração: 51 minutos

VTE 86

Estudo da orelha média. Parte II - Dinâmica.
Autor(es): SALGADO, L.V.
Resumo: Continua a parte I da orelha média, onde foi mostrada a anatomia
estática da caixa do tímpano e dos ossículos.
Ano: 1977
Duração: 26 minutos

VTE 87

Histologia do dente.
Autor(es): QUEZADA, J.C.A.
Resumo: Mostra aspectos estruturais do esmalte, dentina, polpa e
periodonto, apresentando aspectos da microscopia óptica e
eletrônica.
Ano: 1977
Duração: 25 minutos
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VTE 88

Trabalhos práticos de microscopia I - Lábio, língua, gengiva,
dente e odontogênese.
Autor(es): LOBO, M.B.
Resumo: Mostra lâminas histológicas das estruturas do lábio, língua,
gengiva, dente e odontogênese.
Ano: 1977
Duração: 20 minutos

VTE 89

Trabalhos práticos de microscopia II - Esôfago e estômago.
Autor(es): LOBO, M.B.
Resumo: Mostra cortes histológicos das diversas regiões do estômago,
salientando os principais aspectos das diversas camadas do órgão.
Ano: 1977
Duração: 22 minutos

VTE 90

Trabalhos práticos de microscopia III - fígado e vesícula
biliar.
Autor(es): LOBO, M.B.
Resumo: Mostra cortes histológicos do fígado e vesícula biliar, salientando
os principais aspectos vistos através da microscopia óptica.
Ano: 1977
Duração: 15 minutos

VTE 91

Anatomia microscópica do estômago.
Autor(es): SAVINO, W.
Resumo: Mostra a região das cardias fundo e pilórica, suas glândulas e
produtos de secreção. Histofisiologia das células das diferentes
regiões.
Ano: 1977
Duração: 29 minutos

VTE 93

Trabalhos práticos de microscopia IV - Pâncreas e salivares.
Autor(es): LOBO, M.B.
Resumo: Mostra cortes histológicos do pâncreas e das glândulas salivares,
salientando os principais dados morfológicos visíveis através da
microscopia óptica.
Ano: 1977
Duração: 12 minutos

VTE 94

Trabalhos práticos de microscopia V - Intestino grosso e
delgado.
Autor(es): LOBO, M.B.
Resumo: Mostra cortes histológicos das várias regiões dos intestinos
delgado e grosso, analisando os detalhes morfológicos que
caracterizam as diversas camadas celulares em tais regiões.
Ano: 1977
Duração: 24 minutos

VTE 96

Anatomia microscópica do fígado.
Autor(es): SAMPAIO, S.B.
Resumo: Mostra a organização histológica do fígado, salientando aspectos
estruturais e ultra-estruturais do mesmo.
Ano: 1977
Duração: 26 minutos
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VTE 97

Trabalhos práticos de microscopia. Fossas nasais, traquéia,
brônquio extra-pulmonar e pulmão.
Autor(es): LOBO, M.B.
Resumo: Mostra cortes histológicos dos vários segmentos do aparelho
respiratório, analisando detalhes morfológicos que caracterizam
tais segmentos.
Ano: 1977
Duração: 20 minutos

VTE 98

Estimulos estesioterápicos. Partes I, II e III.
Autor(es): MIRANDA, A.R.
Resumo: Protótipo para terapias de doenças mentais usando imagens e sons.
Visa contribuir para o diagnóstico e procura a relaxação
psicomotora. Paisagens da natureza combinadas com músicas
produzidas em diferentes instrumentos.
Ano: 1978
Duração: 24 minutos

VTE 99

Estímulos estesioterápicos. Partes IV e V.
Autor(es): MIRANDA, A.R.
Resumo: Apresenta protótipo para terapia de doenças mentais usando
imagens e sons. Visa contribuir para o diagnóstico e procura a
relaxação psicomotora. Paisagens da natureza combinadas com
músicas produzidas em diferentes instrumentos.
Ano: 1978
Duração: 26 minutos

VTE 100

Técnica de aplicação de injeção intradérmica.
Autor(es): FREITAS, I.B.C.
Resumo: Demonstra os procedimentos de aplicação de uma injeção
intradérmica.
Ano: 1978
Duração: 4 minutos

VTE 101

Técnica de aplicação de injeção intravenosa.
Autor(es): FREITAS, I.B.C.
Resumo: Demonstra os procedimentos de injeção intravenosa e as regiões
próprias para sua aplicação.
Ano: 1978
Duração: 4 minutos

VTE 103

Lavar o cabelo.
Autor(es): SOUZA, A.M.A.
Resumo: Mostra os procedimentos para lavar o cabelo de um paciente
acamado.
Ano: 1978
Duração: 12 minutos

VTE 105

Sutura com pontos separados em ferida superficial.
Autor(es): ROBLES, A.
Resumo: Demonstra, numa peça anatômica, os passos de uma sutura ponto a
ponto em uma ferida superficial.
Ano: 1978
Duração: 5 minutos
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VTE 106

Higiene bucal técnica de Bass e uso do fio dental.
Autor(es): BERZIN, F., SALLUM, A. W., DIAZ, F.
Resumo: Destaca a importância da placa dentária como fator etiológico das
cáries e das doenças peiodontais e Demonstra uma adequada
escovação dos dentes pela técnica de Bass, num molde de gesso e
num voluntário. Demonstra, também, o correto uso do fio dental
para evitar as doenças anteriormente citadas.
Ano: 1978
Duração: 5 minutos

VTE 108

Aspectos não convencionais do atendimento médico.
Autor(es): EKSTERMAN, A.
Resumo: Apresenta situações de atendimento ao paciente fora dos locais
convencionais.
Ano: 1978
Duração: 18 minutos

VTE 109

Exame ginecológico.
Autor(es): SANCHES, L.
Resumo: Apresenta os procedimentos do exame ginecológico anamnese,
inspeção, palpação, percussão. Demonstra o posicionamento do
paciente e do médico, palpação da genitália externa, cuidados com
o exame especular, colheita de material para citologia e toque
vaginal.
Ano: 1978
Duração: 22 minutos

VTE 112

Introdução à eletromiografia.
Autor(es): GARCIA, O.S.
Resumo: Apresenta os princípios da eletromiografia, o osciloscópio e se
funcionamento. Aplicação dos eletrodos nos músculos. Estudo da
função muscular através da eletromiografia.
Ano: 1978
Duração: 22 minutos

VTE 114

Embriologia da faringe primitiva.
Autor(es): VILLELA, B.T.X.
Resumo: Apresenta a evolução morfogenética dos arcos, bolsas e sulcos
branquiais, formação de língua e de tiróide.
Ano: 1978
Duração: 20 minutos

VTE 117

Atenção com o acidentado.
Autor(es): SEPÚLVEDO, J., GYHRA, A., LOPES, N., VARELA, J.
Resumo: Visa ensinar ao público em geral a atenção imediata a um
acidentado. Foi elaborado por alunos do Curso Audiovisual em
março/1979.
Ano: 1979
Duração: 8 minutos
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VTE 118

Colheita da história clínica.
Autor(es): NASCIMENTO, R., BRAGA, L.M., GUAZELLI, J.,
PIMENTA, A.
Resumo: Salienta alguns pontos da parte inicial da entrevista clínica,
trazendo elementos para discussão em grupo. Video produzido por
alunos do Curso Audiovisual do NUTES em março de 1979.
Ano: 1979
Duração: 6 minutos

VTE 120

Anatomia de la cavidad abdominal. Parte I - Introducción.
Autor(es): GARCIA, O.S., CONESA, H.A.
Resumo: Apresenta esquemas das paredes abdominais e da cavidade
peritoneal e demonstra a topografia visceral em manequim e
cadáver.
Ano: 1979
Duração: 17 minutos

VTE 121

Anatomia de la cavidad abdominal. Parte II - Espacios y
maniobras supramesocolonicas.
Autor(es): CONESA, H.A., GARCIA, O.S.
Resumo: Identifica os espaços supramesocólicos hepático e esplício, seus
limites, relação entre vísceras e descrição do peritônio que as
envolve. Formações do peritônio (epiplos, ligamentos, etc.).
Manobras para expor as vias biliares e o baço.
Ano: 1979
Duração: 27 minutos

VTE 122

Anatomia de la cavidad abdominal. Parte III - Espacios y
maniobras inframesocolonicas.
Autor(es): CONESA, H.A., GARCIA, O.S.
Resumo: Identifica os espaços inframesocólicos parieto-cólicos e
mesentero-cólicos. Intestino e sua topografia, manobras para
localizar os espaços. Diferença na continuidade dos lados direito e
esquerdo. Proteção dos órgãos retro-peritoneais.
Ano: 1979
Duração: 34 minutos

VTE 123

Embriologia das cavidades celomáticas.
Autor(es): VILLELA, B.T.X.
Resumo: Demonstra a formação do diafragma e embriologia da cavidade
peritoneal e do peritônio. Noções sobre as consequências dos
desvios de padrões normais do desenvolvimento.
Ano: 1979
Duração: 33 minutos

VTE 128

Exame oftalmológico pelo clínico.
Autor(es): BENCHIMOL, E.
Resumo: Apresenta o procedimento técnico e equipamento que permite a
todo clínico efetuar um exame oftalmológico. Medição de
acuidade visual. Posição dos olhos. Forma da íris, etc.
Ano: 1979
Duração: 11 minutos
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VTE 129

Exame dermatológico pelo clínico.
Autor(es): PEREIRA JR., A.C.
Resumo: Apresenta a técnica de exame da pele realizado pelo clínico e
manobras para diagnóstico dermatológico.
Ano: 1979
Duração: 15 minutos

VTE 131

Técnica de medição da pressão arterial.
Autor(es): SOUZA, A.M.A.
Resumo: Demonstra a técnica de medição da pressão arterial.
Ano: 1979
Duração: 6 minutos

VTE 133

Preparo do leito desocupado.
Autor(es): SOUZA, A.M.A.
Resumo: Mostra os cuidados ao retirar a roupa suja, normas do preparo e
postura correta do profissional ao realizar o preparo do leito.
Ano: 1978
Duração: 16 minutos

VTE 139

Sistemas alternativos de cura no Brasil.
Autor(es): RICHEPORT, M.
Resumo: Apresenta sessões espíritas, de macumba, candomblé e outros ritos
no Brasil. Nelas são tratados doentes com diversas afecções, com
outras bases. Alguns psiquiatras adaptam seus tratamentos usando
crenças populares.
Ano: 1979
Duração: 40 minutos

VTE 140

Implantação da Faculdade de Odontologia: entrega da obra.
Autor(es): MENEGALE, C.
Resumo: Apresenta a nova Faculdade de Odontologia quando de sua
entrega ao Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de
Janeiro e ao Conselho Superior de Coordenação Executiva.
Ano: 1980
Duração: 10 minutos

VTE 141

Enseñanza de la pediatria - mesa redonda.
Autor(es): LINGER, C.A., MENEGHELLO, J., OSORNO, J.L.
Resumo: Apresenta comentários sobre as resoluções do comitê da OMS
sobre o ensino de pediatria. Um dos membros apresenta imagens
sobre a situação atual. Experiência dos participantes sobre o
ensino de pediatria empregada.
Ano: 1980
Duração: 44 minutos
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VTE 142

Fiebre en los niños.
Autor(es): VIDAL, A.S.
Resumo: Ensina à mães a técnica de medição e leitura da temperatura em
crianças, definindo o que é febre, quais os primeiros cuidados a
serem tomados e orienta no sentido da busca de atendimento
médico.
Ano: 1980
Duração: 9 minutos

VTE 146

Meninges craneanas. Parte I.
Autor(es): RAPISADA, J., BARONE, M., CONESA, H.A.
Resumo: Apresenta fotos e esquemas das estruturas das meninges, suas
inserções e formações esféricas, tais como a foice do cérebro,
tenda do cerebelo, etc.
Ano: 1980
Duração: 16 minutos

VTE 147

Meninges craneanas. Parte II.
Autor(es): BARONE, M., CONESA, H.A., RAPISADA, J.
Resumo: Apresenta fotos e esquemas de cortes de crânio, onde são
demonstradas as formações meníngeas em seus detalhes.
Ano: 1980
Duração: 20 minutos

VTE 149

Estudio macroscopico del cérebro. Parte I - Morfologia
exterior del cérebro.
Autor(es): BARONE, M., CONESA, H.A., RAPISADA, J., BUETI, D.
Resumo: Apresenta o sistema nervoso central, métodos de estudo, situação
do cérebro nos planos e eixos do corpo humano, definição das
estruturas e morfologia externa do cérebro.
Ano: 1981
Duração: 17 minutos

VTE 150

Estudio macroscopico del cérebro. Parte II - Ventrículos
cerebrales.
Autor(es): BUETI, D., CONESA, H.A., BARONE, M., RAPISADA, J.
Resumo: Apresenta a circulação do liquido cefalorraquídeo. Situação e
forma das cavidades cerebrais e os elementos constitutivos de seus
limites, mostrando essas estruturas num estudo radiológico.
Ano: 1981
Duração: 19 minutos

VTE 151

Estudio macroscopico del cérebro. Parte III - Formaciones
cerebrales.
Autor(es): CONESA, H.A., BARONE, M., BUETI, D., RAPISADA, J.
Resumo: Mostra forma e função das estruturas brancas e cinzas, e suas
relações.
Ano: 1981
Duração: 29 minutos

VTE 152

Estudio macroscopico del cérebro. Parte IV - Cortes verticofrontales.
Autor(es): BUETI, D., RAPISADA, J., BARONE, M., CONESA, H.A.
Resumo: Demonstra, em cortes vérticos-frontais, as estruturas cerebrais.
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Ano: 1981
VTE 153

Duração: 12 minutos

Estudio macroscopico del cérebro. Parte V - Cortes
horizontales y parasagitales-evaluación.
Autor(es): CONESA, H.A., RAPISADA, J., BARONE, M., BUETI, D.
Resumo: Demonstra as estruturas brancas e cinzas em cortes horizontais e
parassagitais.
Ano: 1981
Duração: 14 minutos

VTE 156

Analisis crítico de la atención pediatrica.
Autor(es): MENEGHELLO, J.
Resumo: Apresenta situações resultantes de intervenções e medicações
usadas em crianças. Níveis de risco profissional, institucional e
nacional. Reflexões sobre o uso indiscriminado de procedimentos
diagnósticos e/ou terapêuticos.
Ano: 1981
Duração: 42 minutos

VTE 157

Recursos da saúde mental numa comunidade nordestina.
Autor(es): RICHEPORT, M.
Resumo: Documenta a integração dos sistemas formais e informais de
tratamento de perturbações mentais.
Ano: 1981
Duração: 26 minutos

VTE 161

Patologia da inflamação aguda.
Autor(es): MORAIS, H.P., LISBOA, R.A.G.
Resumo: Apresenta frequências de eventos microscópicos que ocorrem na
inflamação aguda, seguida de alguns exemplos macro e
microscópicos de diferentes tipos de estudados.
Ano: 1981
Duração: 8 minutos

VTE 162

Técnica de respiração boca a boca.
Autor(es): LUKINSKAS, A.
Resumo: Demonstra a técnica simples para salvar uma vida em caso de
insuficiência respiratória grave. Apresenta a técnica para
administrar respiração boca a boca, posição do paciente e do
técnico, frequência da respiração e avaliação da técnica. Vídeo
produzido por alunos do Curso Audiovisual do NUTES em maio
de 1981.
Ano: 1981
Duração: 8 minutos

VTE 170

Analgesia relativa.
Autor(es): VIANNA, R., BASTOS, E., GLEISER, R.
Resumo: Apresenta indicações da analgesia relativa e suas vantagens.
Compara a analgesia relativa com a analgesia geral.
Ano: 1981
Duração: 12 minutos
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VTE 176

Hidratação oral.
Autor(es): CARAKUSHANSKY, G., WARTH, S., OLIVEIRA, N.A.
Resumo: Apresenta métodos e fórmulas da OMS de hidratação oral no
tratamento de desidratação por diarréia aguda.
Ano: 1982
Duração: 15 minutos

VTE 181

Construção de um novo hospital em Curicica.
Autor(es): FONTANIVE, N.S., BARBOSA, P.R.
Resumo: Discute a criação de um novo hospital em Curicica, a viabilidade
econômica e de manutenção de um Hospital Geral na área da AP 3
pelo min.istério da Saúde e INAMPS.
Ano: 1985
Duração: 55 minutos

VTE 182

UFRJ contra a dengue.
Autor(es): CABRAL, M.C.
Resumo: Discute a dengue, o agente transmissor, os aspectos clínicos da
doença e as medidas necessárias a erradicação dos focos e larvas
dos mosquitos.
Ano: 1986
Duração: 60 minutos

VTE 183

Departamento de Biologia Marinha - treinamento de alunos.
Autor(es): GONÇALVES, S.H.
Resumo: Mostra uma parte do treinamento de alunos da biologia marinha
tanto na colheita do material, como no laboratório.
Ano: 1984
Duração: 17 minutos

VTE 184

Terra queimada de sangue reforma agrária.
Autor(es): BEUQUE, G.V., MASCELANI, A.
Resumo: Documenta a questão da terra na região agrária, tendo como base o
depoimento da comunidade.
Ano: 1986
Duração: 22 minutos

VTE 185

Pedacinho do Rio - Favela da Maré.
Autor(es): MARTINS, R.C.R., MASCELANI, I.
Resumo: Apresenta as reivindicações da comunidade da Maré, através de
entrevistas, e discute o papel da Universidade Federal do Rio de
Janeiro frente a esses problemas.
Ano: 1986
Duração: 13 minutos

VTE 186

Padronización del método del controle de la pressión arterial.
Autor(es): TYRREL, M.A.R., SOUZA, A.M.A.
Resumo: Dá Informações sobre a medida da pressão arterial da gestante,
visando uniformizar a medida usada pelas atententes, melhorando
desta forma, a eficiência no processo diagnóstico.
Ano: 1984
Duração: 18 minutos
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VTE 187

PROAIDA - análise da integração docente-assistencial.
Autor(es): RIBINIK, M.L.R.
Resumo: Apresenta entrevista com Dr. Marcus Kisil, salientando os
resultados da avaliação de experiências latino-americanas de
integração docente-assistencial.
Ano: 1984
Duração: 30 minutos

VTE 188

Análise da proposta de integração docente-assistencial.
Autor(es): SOUZA, A.M.A.
Resumo: Apresenta análise clínica e histórica das várias conotações da
proposta de IDA. Análise do referencial pedagógico de IDA.
Ano: 1984
Duração: 36 minutos

VTE 189

Posição do MEC com relação aos programas de IDA.
Autor(es): NUNES, F.A.
Resumo: Apresenta palestra abordando orientação do MEC para programas
de integração docente-assistencial.
Ano: 1984
Duração: 17 minutos

VTE 190

Objetivos da educação médica visão histórica.
Autor(es): SOUZA, A.M.A.
Resumo: Analisa o desenvolvimento dos objetivos da educação médica a
partir das mudanças advindas do relatório Flexner.
Ano: 1984
Duração: 34 minutos

VTE 191

Sopro de vida.
Autor(es): BARANI, E.
Resumo: Visa o preparo da população em geral para atender um caso de
parada respiratória, realizando respiração boca a boca, fazendo
massagem torácica e encaminhando ao hospital. Programa
elaborado por alunos do curso audiovisual em novembro/1984.
Ano: 1984
Duração: 12 minutos

VTE 193

Proteção pulpar.
Autor(es): BUCHAUL, N., BOM, P.V., VIANNA, A.W.
Resumo: Demonstra a técnica de proteção do órgão pulpar e a importância
do seu conhecimento por alunos de graduação e de pós-graduação.
Ano: 1984
Duração: 13 minutos

VTE 194

Uniformização do método de tomada da pressão arterial.
Autor(es): OLIVEIRA,F.C.
Resumo: Demonstra a medição da pressão arterial da gestante e pretende, a
partir da uniformização desta medida usada pelas atendentes,
tornar mais eficiente o processo diagnóstico.
Ano: 1984
Duração: 12 minutos
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VTE 195

Farmácia hospitalar. Módulo I - Introdução.
Autor(es): MAIA, R., FERREIRA, L.G.
Resumo: Apresenta, de uma maneira geral, a organização e o funcionamento
da Farmácia do Hospital Universitário, da UFRJ, a sua inserção e
a sua localização no hospital, aspectos importantes no seu
planejamento.
Ano: 1985
Duração: 10 minutos

VTE 196

Farmácia hospitalar. Módulo II.
Autor(es): TEIXEIRA, M., CASTRO, T., COSTA, J.A., FERREIRA,
L.G.
Resumo: Apresenta as rotinas realizadas pelas seções administrativas, de
manipulação e preparação de medicamentos e pela assessoria de
controle de qualidade.
Ano: 1985
Duração: 18 minutos

VTE 197

Farmácia hospitalar. Módulo III - Rotinas da seção de
dispensação de medicamentos.
Autor(es): FERREIRA, L.G., COSTA, J.A., CASTRO, T., TEIXEIRA,
M.
Resumo: Apresenta as rotinas da seção de dispensação de medicamentos da
Farmácia do Hospital Universitário, da UFRJ.
Ano: 1985
Duração: 9 minutos

VTE 198

Introdução à série mulher.
Autor(es): CARAM, R.A.R., LAGES, A.F., RIBINIK, M.L.R.
Resumo: Apresenta o Dr. Eugênio Vilaça Mendes (secretário adjunto da
secretaria de saúde de min.as Gerais) falando sobre o papel do
médico no serviço à mulher e a importância de fazer um exame
ginecológico.
Ano: 1985
Duração: 15 minutos

VTE 199

Planejamento familiar.
Autor(es): LAGES, A.F., RIBINIK, M.L.R., CARAM, R.A.R.
Resumo: Apresenta depoimentos de vários médicos enfocando aspectos
sociais, políticos, econômicos e religiosos do planejamento
familiar. Métodos anticoncepcionais existentes. Problemas do uso
de métodos anticoncepcionais.
Ano: 1985
Duração: 20 minutos

VTE 200

Pré-natal.
Autor(es): RIBINIK, M.L.R., CARAM, R.A.R., LAGES, A.F.
Resumo: Apresenta paciente no consultório. Entrevistas com mulheres.
Sintomas da gravidez. O que deve ser feito no exame clínico
anamnese, exame físico, exames subsidiários (UDRL, urina,
sangue). Parto normal, aleitamento, alojamento conjunto.
Ano: 1985
Duração: 20 minutos
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VTE 201

Pré-natal de alto risco.
Autor(es): LAGES, A.F., CARAM, R.A.R., RIBINIK, M.L.R.
Resumo: Discute os fatores de risco na gravidez infecções (toxicoplasmose,
herpes, erisipela, sífilis e infecções urinárias). Hipertensão (préeclâmpsia e eclâmpsia), incompatibilidade do fator Rh e o uso de
drogas.
Ano: 1985
Duração: 29 minutos

VTE 202

Aborto.
Autor(es): CARAM, R.A.R., RIBINIK, M.L.R., LAGES, A.F.
Resumo: Apresenta entrevista com um ginecologista. Conceito de aborto.
Causas do aborto espontâneo. Métodos de abortos provocados.
Causas de interrupção da gravidez. Número de abortos provocados
e suas consequências.
Ano: 1985
Duração: 12 minutos

VTE 203

Sexualidade da mulher.
Autor(es): CARAM, R.A.R., RIBINIK, M.L.R., LAGES, A.F.
Resumo: Apresenta depoimentos de dois ginecologistas, um sexólogo e uma
feminista sobre sexualidade feminina. São abordados os seguintes
temas frigidez, prazer sexual e disfunções sexuais no homem e na
mulher.
Ano: 1985
Duração: 12 minutos

VTE 204

Doenças sexualmente transmissíveis.
Autor(es): LAGES, A.F., RIBINIK, M.L.R., CARAM, R.A.R.
Resumo: Apresenta a relação médico-paciente em discussão introduzida
pela Dra. Ivone Borges. Anamnese com paciente. Descrição de
exames laboratoriais. Diagnóstico sífilis recente e gonorréia.
Orientação a paciente.
Ano: 1985
Duração: 7 minutos

VTE 205

Patologias ginecológicas.
Autor(es): LAGES, A.F., RIBINIK, M.L.R., CARAM, R.A.R.
Resumo: Demonstra a realização de um exame físico em consultório, para
prevenção do câncer. Demonstra o método Skiller e discute o
problema das infecções e hemorragias disfuncionais.
Ano: 1985
Duração: 27 minutos

VTE 206

Farmácia hospitalar. Módulo IV - mesa redonda.
Autor(es): FILOMENO, A.
Resumo: Mostra mesa redonda onde são discutidos a descaracterização do
papel do farmacêutico com a indústria farmacêutica, a estocagem
de medicamentos, o controle de qualidade, a dispensação de
medicamentos, farmácia clínica, etc.
Ano: 1985
Duração: 53 minutos
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VTE 207

IDA no Brasil - experiência de Campos.
Autor(es): MORETTO, R.
Resumo: Apresenta a experiência de IDA em Campos, a partir de dois
programas o de materno-infantil e o de ações integrais de saúde,
abrangendo inicialmente, o município de Campos e,
posteriormente, todo o Norte Fluminense.
Ano: 1985
Duração: 42 minutos

VTE 208

Úlcera péptica, a última que morre.
Autor(es): ELIAS, R.
Resumo: Apresenta alguns depoimentos de pacientes ulcerosos tratados e
ainda com problemas. Uma consulta médica com paciente
ulceroso e uma discussão médica a respeito das possibilidades de
tratamento.
Ano: 1985
Duração: 19 minutos

VTE 209

Exames complementares para a úlcera péptica.
Autor(es): ELIAS, R.
Resumo: Apresenta discussão entre dois médicos clínicos sobre os exames
complementares utilizados no diagnóstico da úlcera péptica.
Ano: 1985
Duração: 19 minutos

VTE 210

Controle multiprofissional dos pacientes com úlcera péptica mesa redonda.
Autor(es): ELIAS, R.
Resumo: Apresenta mesa redonda com participação de um clínico, um
cirurgião, uma nutricionista, um psiquiatra e um médico do
trabalho, discutindo a implicação do tratamento da úlcera péptica.
Ano: 1985
Duração: 45 minutos

VTE 211

IDA - análise de alguns aspectos conceituais.
Autor(es): CHAVES, M.M.
Resumo: Apresenta o significado da expressão IDA. Iniciativa da condução
de um projeto docente-assistencial e sua localização no sistema de
saúde. Formação do profissional de saúde e apoio técnico aos
modelos docente e assistencial no desenvolvimento de um
programa de IDA.
Ano: 1986
Duração: 15 minutos

VTE 212

Hipertensão arterial: problema médico-social.
Autor(es): SILVA, N.A.S.
Resumo: Apresenta a hipertensão como problema médico-social, através de
uma análise crítica de dados documentados no serviço de
ambulatório do Hospital Universitário da UFRJ, durante o ano de
1984.
Ano: 1986
Duração: 19 minutos
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VTE 214

Tuberculose: um perigo real.
Autor(es): NUTES/UFRJ, CNCT-MS
Resumo: Mostra as dificuldades que uma jovem médica encontra para
prestar atendimento correto a um homem portador de tuberculose.
Ano: 1987
Duração: 26 minutos

VTE 215

Tuberculose - mesa redonda.
Autor(es): NUTES/UFRJ, CNCT-MS
Resumo: Discute o conceito de educação para saúde no contexto de
atividades de controle da tuberculose em um posto de saúde.
Ano: 1987
Duração: 33 minutos

VTE 216

Construção de um novo hospital geral em Curicica.
Autor(es): FONTANIVE, N.S., DALCOMO, M.
Resumo: Documenta a transformação de um hospital de tuberculosos em
um hospital geral com ambulatório, leitos de pediatria e
maternidade. As imagens retratam uma concepção adequada de
hospital pavilhonar horizontal, com seus problemas de fluxo de
pacientes e pessoal de serviços, além da problemática da
ociosidade das dependências, tais como cozinha e lavanderia.
Ano: 1987
Duração: 10 minutos

VTE 217

Amamentação: vamos recuperar esta prática?
Autor(es): CARVALHO, M.R.
Resumo: Discute as principais questões referentes ao aleitamento materno
papel da mãe, da família, da sociedade, necessidade de apoio dos
serviços de saúde, alojamento conjunto, etc., visando estimular o
aleitamento.
Ano: 1987
Duração: 17 minutos

VTE 218

Diarréia: arma que fere e mata.
Autor(es): CARVALHO, M.R.
Resumo: Aborda a diarréia como uma doença responsável por elevado
índice de mortalidade no Brasil e informa sobre o tratamento,
incluindo condutas de prevenção e controle da doença.
Ano: 1987
Duração: 12 minutos

VTE 219

Todo mundo tem IRA: só a bailarina que não tem.
Autor(es): CARVALHO, M.R.
Resumo: Discute as infecções respiratórias agudas, sua incidência no Brasil,
sinais e sintomas da doença e as ações de assistência e controle
que vem sendo desenvolvidas.
Ano: 1987
Duração: 13 minutos
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VTE 220

Eu vacino. Você vacina?
Autor(es): CARVALHO, M.R.
Resumo: Aborda as doenças imunoprevinííveis, sua gravidade, a situação do
quadro de imunização no Brasil e as ações de saúde desenvolvidas
no sentido de conscientizar a população para a importância da
vacinação.
Ano: 1987
Duração: 9 minutos

VTE 221

Veja como eles crescem e se desenvolvem.
Autor(es): CARVALHO, M.R.
Resumo: Apresenta a importância do controle de crescimento e
desenvolvimento da criança, discute as fichas de controle e a
importância da educação da comunidade para utilização dos
serviços de saúde.
Ano: 1987
Duração: 9 minutos

VTE 222

Criança brasileira: condições de saúde.
Autor(es): CARVALHO, M.R.
Resumo: Aborda os principais fatores relacionados a morbi-mortalidade
infantil no Brasil, assim como as ações de saúde em educação hoje
desenvolvidas.
Ano: 1987
Duração: 9 minutos

VTE 223

Crescimento e desenvolvimento. Estimulação psicomotora.
Autor(es): OLIVEIRA, D.C.
Resumo: Propõe-se apresentar às mães a importância que a estimulação
essencial tem nos processos de crescimento e desenvolvimento
das crianças.
Ano: 1987
Duração: 9 minutos

VTE 224

Brasis.
Autor(es): FILOMENO, A.
Resumo: Documenta a realidade econômico-social da região de Papucaia,
caracterizando-a como uma região agropecuária onde o tema
reforma agrária é uma constante.
Ano: 1987
Duração: 17 minutos

VTE 225

Projeto Papucaia: uma experiência de saúde comunitária.
Autor(es): FILOMENO, A.
Resumo: Apresenta o Projeto Saúde Comunitária para a região de Papucaia
e uma avaliação do resultado do projeto.
Ano: 1987
Duração: 18 minutos

VTE 226

Experiência de integração docente-assistencial na
Universidade Federal Fluminense.
Autor(es): FALCÃO, E.B.M.
Resumo: Apresenta entrevista com a Dra. Rosana Bittencourt sobre o
projeto de integração docente-assistencial na Universidade Federal
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Fluminense, onde são discutidas a proposta e as dificuldades
políticas de sua operacionalização.
Ano: 1987
Duração: 22 minutos
VTE 227

Movimento físico como recurso de saúde.
Autor(es): FALCÃO, E.B.M.
Resumo: Apresenta informação ao médico sobre a fisiologia do exercício
físico, orientação do paciente para utilização correta dos
exercícios como um recurso de promoção de saúde.
Ano: 1987
Duração: 22 minutos

VTE 228

Computador na educação. Projeto EDUCOM.
Autor(es): INST. DE FÍSICA-UFRJ, FAC. DE EDUCAÇÃO-UFRJ,
NUTES/UFRJ
Resumo: Discute a utilização do computador em educação através da
apresentação do projeto EDUCOM, sua implantação, métodos,
etc. Fica patente que seu êxito depende da participação ativa do
professor.
Ano: 1987
Duração: 20 minutos

VTE 229

Prevenção de incapacidades físicas em hanseníase.
Autor(es): DNDST-MS, NUTES/UFRJ
Resumo: Demonstra os procedimentos que permitem evitar, quando em fase
inicial da doença, o aparecimento de ulcerações visíveis e
deformidades, responsáveis pelo estigma que envolve o portador
de hanseníase.
Ano: 1988
Duração: 42 minutos

VTE 230

Pra onde é que eu vou?
Autor(es): DNDST-MS, NUTES/UFRJ
Resumo: Aborda, através de um caso clínico, a hanseníase como uma
doença curável, fornece noções sobre o tratamento e visa
sensibilizar o profissional de saúde para a problemática vivida
pelo portador da doença.
Ano: 1988
Duração: 18 minutos

VTE 231

Cancêr: fundamental é a vida. Parte I.
Autor(es): NUTES/UFRJ, CNCC-MS
Resumo: Vídeo de sensibilização onde, através de depoimentos colhidos
para elaboração de um VT, a médica, a pedagoga, o diretor e a
operadora de vídeo discutem sobre vários aspectos da doença, o
tratamento e o sistema de saúde e ensino no Brasil.
Ano: 1988
Duração: 35 minutos

46

NUTES - Vídeos educativos na área da saúde.
VTE 232

Câncer: fundamental é a vida. Parte II.
Autor(es): CNCC-MS, NUTES/UFRJ
Resumo: Discute, através de reunião de produção de um vídeo sobre câncer,
o estigma da doença, o ensino nas Universidades, referência e
contra-referência nos serviços, dificuldades e consequências da
revelação do diagnóstico ao paciente.
Ano: 1988
Duração: 40 minutos

VTE 233

O meu nome é ninguém.
Autor(es): INAMPS-MPAS, NUTES/UFRJ
Resumo: Aborda a realidade da assistência perinatal em nosso país. É um
material de sensibilização para treinamento de profissionais na
rede de serviços de saúde.
Ano: 1988
Duração: 34 minutos

VTE 234

Cancêr: fundamental é a vida. (versão consolidada).
Autor(es): CNCC-MS, NUTES/UFRJ
Resumo: Discute, através de depoimentos de doentes, os principais aspectos
da doença estigma, o ensino nas Universidades, o tratamento, o
sistema de saúde, etc. É uma versão consolidada dos Video-tapes
números 231 e 232.
Ano: 1988
Duração: 60 minutos

VTE 235

Um fim sem sentido.
Autor(es): OPS, NUTES/UFRJ, DNDST-MS
Resumo: Busca, a partir de uma estrutura ficção-documentário em nível
informativo, desmistificar tabus que envolvem desde as formas de
contágio até as expectativas de cura, orientando para a prevenção
sem discriminação.
Ano: 1988
Duração: 41 minutos

VTE 236

AIDS: normas de biossegurança.
Autor(es): NUTES/UFRJ, DNDST-MS
Resumo: Ressalta através de depoimentos de profissionais de saúde, a
importância do uso correto das normas de biossegurança pelos
profissionais de saúde em áreas críticas de segurança nas unidades
de saúde.
Ano: 1989
Duração: 24 minutos

VTE 237

Prevenção e controle da AIDS e outras infecções virais em
odontologia.
Autor(es): DNDST-MS, NUTES/UFRJ
Resumo: Discute, através de depoimentos de diversos odontólogos, as
normas de biossegurança na área odontológica.
Ano: 1988
Duração: 29 minutos
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VTE 238

Treinamento para medida e registro da pressão arterial.
Autor(es): NUTES/UFRJ, PNECHA-MS
Resumo: Identifica os sons arteriais que definem a pressão arterial sistólica
e diastólica, correlacionando-os com a escala visual da coluna de
mercúrio do esfingnomanômetro.
Ano: 1988
Duração: 25 minutos

VTE 239

Projeto EDUCOM.
Autor(es): NUTES/UFRJ, MEC-SEINF-FNDE
Resumo: Documenta o experimento piloto do projeto EDUCOM
desenvolvido em uma escola publica de 2ºgrau, cuja finalidade é
desenvolver métodos de utilização dosrecursos da informática no
ensino.
Ano: 1989
Duração: 25 minutos

VTE 240

Saúde ocupacional.
Autor(es): CÂMARA, V.V.M., PINHEIRO, A.B.
Resumo: Aborda a questão da incidência de acidentes de trabalho no Brasil,
fornece alguns dados estatísticos e apresenta, através de trabalhos
de alunos, algumas situações que colocam em risco a saúde do
trabalhador.
Ano: 1989
Duração: 20 minutos

VTE 241

O milagre somos nós.
Autor(es): CNCT-MS, NUTES/UFRJ
Resumo: Mostra a atuação de um grupo de mulheres da comunidade da Vila
da Penha, "A Formiguinhas", na busca ativa de doentes. Apresenta
também uma reunião da comunidade discutindo a questão da
saúde.
Ano: 1989
Duração: 25 minutos

VTE 242

Consulta de enfermagem
Autor(es): CNCT-MS, NUTES/UFRJ
Resumo: Mostra, através de um caso de tuberculose durante a gravidez, a
importância da consulta de enfermagem. Enfatiza o papel social
do profissional de enfermagem na melhoria da saúde da
população.
Ano: 1990
Duração: 22 minutos

VTE 243

Odontologia: seu compromisso científico, seu compromisso
social.
Autor(es): SILVEIRA, J.A.R., PEREIRA, H.C.
Resumo: Aborda, através de depoimentos de alunos e professores, o
compromisso científico e social do odontólogo na prestação de
serviços de saúde a população.
Ano: 1988
Duração: 15 minutos
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VTE 244

Fala coração.
Autor(es): PNECHA-MS, NUTES/UFRJ
Resumo: Visa promover uma reflexão sobre os riscos da hipertensão
arterial, alertando profissionais de saúde e a população em geral
para os cuidados necessários a sua prevenção e controle.
Ano: 1989
Duração: 35 minutos

VTE 245

Anamnese e exame físico, base do diagnóstico precoce do
câncer de mama.
Autor(es): ALVES, E.C., DELGADO, G.L, ABREU, E., GADELHA,
M.I.P., REZENDE, M.C.R., PIGGATO, L.P., FREITAS, P.P.
Resumo: Demonstra como a partir da anamnese, podem ser identificados os
principais fatores de risco de câncer de mama e demonstra
também as etapas do exame.
Ano: 1991
Duração: 15 minutos

VTE 246

Anamnese e exame físico - base do diagnóstico precoce do
câncer cérvico-uterino.
Autor(es): FREITAS, P.P., ABREU, E., ALVES, E.C., GADELHA,
M.I.P., DELGADO, REZENDE, M.C.R.G.L., PIGGATO,
L.P.
Resumo: Permite identificar, com base na anamnese, os fatores de risco de
displasia e do câncer cervico-uterino.
Ano: 1991
Duração: 17 minutos

VTE 247

Os raios não conhecem fronteiras.
Autor(es): SILVA, D.C.
Resumo: Apresenta depoimentos de físicos e radiologistas a respeito da
avaliação dosriscos e benefícios provocados pela exposição a
radiações e de necessidades de a população ser melhor informada
sobre os efeitos da radioatividade.
Ano: 1990
Duração: 16 minutos

VTE 248

AIDS: o desafio é nosso
Autor(es): BARBOSA, R.H.S., VERMELHO, L.L.
Resumo: Objetiva sensibilizar os profissionais de saúde, levando-os a
reflexão e ao debate do tema. É dividido em sete blocos
revelação, discriminação, risco, afeto, serviços de saúde, morte e
pequenas vitórias.
Ano: 1991
Duração: 33 minutos

VTE 249

Discutindo a Farmácia.
Autor(es): RIBEIRO, E.C.O., FALCÃO, E.B.M.
Resumo: Focaliza professores, alunos e profissionais de farmácia
apresentando temas para discussão. Enfoca a atual formação de
recursos humanos na área farmacêutica em relação a nossa
realidade social.
Ano: 1993
Duração: 18 minutos
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VTE 250

AP 3.1 - construindo a integração.
Autor(es): MAUL, D., SHIRAIWA, T.
Resumo: Pretende, ao trazer múltiplas abordagens acerca do relacionamento
entre 6 unidades de diferentes níveis de complexidade, contribuir
para o processo de discussão da integração, a surgir de uma
complexa e concreta rede de relações da qual procurou-se extrair
um retrato parcial, mas comprometido com o respeito a
diversidade de opiniões.
Ano: 1991
Duração: 41 minutos

VTE 251

Radiologia diagnóstica: proteção do paciente e do
profissional
Autor(es): ARAÚJO, A.M.C., DREXLER, G.
Resumo: Apresenta as normas técnicas do IRD/CNEN com relação a
proteção radiológica de pacientes, profissionais e
acompanhamento de pacientes; depoimentos de técnicos do IRD,
docentes da UFRJ, contendo um breve histórico do uso dos
aparelhos radiológicos na produção de exames complementares ao
diagnóstico. Discute a importância da aferição dos aparelhos para
a melhoria da qualidade dos exames e a redução do risco de
radiação para os usuários.
Ano: 1992
Duração: 18 minutos

VTE 252

Dinâmica da deglutição.
Autor(es): SALLES, A.D., ROSEMBAUM, S., COSTA, M.
Resumo: Apresenta a deglutição por meio de videofluoroscopia e da
esôfagomanometria destacando-se aspectos anatômicos e
fisiológicos no indivíduo normal e em um caso patológico.
Enfatiza-se a morfofuncionalidade da epiglote.
Ano: 1991
Duração: 14 minutos

VTE 253

Sistema locomotor.
Autor(es): SALLES, A.D., ROSEMBAUM, S., COSTA, M.
Resumo: Apresenta aspectos evolutivos do sistema locomotor humano e
busca valorizar a correlação entre a incidência das forcas
musculares e os sistemas de alavancas representados pelas
articulações. Através de imagens videofluoroscópicas explorou-se
a dinâmica de algumas diartroses durante movimentos do dia a
dia, revelados pelo uso de meios de contraste. Esta visualização
permite observar uma morfuncionalidade não manifesta através de
métodos convencionais. Aborda-se apseudo-artrose.
Ano: 1992
Duração: 12 minutos
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VTE 254

Vias urinárias.
Autor(es): VASQUEZ, L., COSTA, M.
Resumo: Mostra através de imagens videofluoroscópicas a dinâmica de
aporte sangüíneo aos rins, analisando a organização estrutural que
permite a função renal. A morfofuncionalidade do sitema urinário
é descrito com apoio de peças anatômicas ao lado das imagens
videofluoroscópicas.
Ano: 1992
Duração: 9 minutos

VTE 255

Vias aéreas.
Autor(es): HADDAD, R., SALLES, A.D., CARDOSO, A.
Resumo: É uma viagem pelas vias aéreas apresentando a morfuncionalidade
das estruturas envolvidas na inspiração de ar até a membrana
alveólocapilar. Utiliza-se fortemente imagens dinâmicas de
animação gráfica juntamente com imagens videofluoroscópica e
de endoscopia respiratória. A organização e a dinâmica da caixa
torácica também são avaliadas. Apresenta-se algumas patologias,
como a bronquiectasia e os nódulos pulmonares.
Ano: 1992
Duração: 10 minutos

VTE 256

Sistema circulatório.
Autor(es): MOSCOVICI, M., COSTA, M., SILVA, N.A.S.
Resumo: Analisa através da utilização de imagens videofluoroscópicas a
técnica de ejeção cardíaca, considerando uma pequena e uma
grande circulação. Alerta para a superposição mecânica e elétrica
da atividade cardíaca. Discute através de imagens
videofluoroscópicas a dicotomização arterial e a organização
venosa. Aborda características funcionais dos grandes vasos,
artérias e veiais, e apresenta a microcirculação com auxílio de
animação gráfica.
Ano: 1992
Duração: 12 minutos

VTE 257

Trânsito digestivo.
Autor(es): COSTA, M., APRIGILIANO, O., ARANTES, M.
Resumo: Mostra a progressão do alimento a partir da boca, percorrendo
todo o tubo digestivo humano e descrevendo de modo objetivo a
sua morfuncionalidade. São utilizadas imagens
videofluoroscópicas, endoscópicas, laparoscópicas apoiadas por
peças anatômicas e animação gráfica. Embora o trânsito normal
seja o fato direto, algumas patologias são eleitas e abordadas com
a finalidade de exemplificar a disfunção.
Ano: 1992
Duração: 13 minutos
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VTE 258

Videofluoroscopia: o método.
Autor(es): CARLOS, M., RIBEIRO, E.C.O., NOVA, J.L.L., KOCH,
H.A., COSTA, M.
Resumo: Apresenta o método videofluoroscópico como um resgate da
associação da engenharia de televisão à radiologia. Aborda a
evolução do ensino de anatomia com a valorização da
morfuncionalidade, onde o movimento ganha destaque para
compreensão do corpo humano. Mostra a aplicação do método de
ensino, na pesquisa e na semiótica biomédica. Recursos de
computação gráfica em animação são acrescidos às imagens
videofluoroscópicas para descrever a formação da imagem a partir
de uma fonte de raios-X.
Ano: 1993
Duração: 15 minutos

VTE 259

Fígado e vias biliares.
Autor(es): KOCH, H.A., COSTA, M., ARANTES, M.
Resumo: Apresenta a morfuncionalidade do fígado e vias biliares utilizando
peças anatômicas e imagens obtidas pela videofluoroscopia,
laparoscopia, ultra-som, tomografia computadorizada, ressonância
magnética e arteriografia. Alguns quadros patológicos hepatobiliares relevantes são destacados.
Ano: 1993
Duração: 12 minutos

VTE 260

A interação Universidade Empresa.
Autor(es): CLEMENTE, A.A.
Resumo: Apresenta diversas ações da UFRJ resultantes da interação
Universidade Empresa nas áreas de serviços, consultorias, cursos
e desenvolvimento cadastrados no escritório USEM/SR-5.
Imagens de laboratórios, salas de aula, bibliotecas e computação
gráfica se misturam às de indústrias, supermercados e
restaurantes, com depoimentos de executivos/empresários e alunos
que opinam sobre a interação Universidade-Empresa.
Ano: 1993
Duração: 28 minutos

VTE 261

Saúde sim, cólera não.
Autor(es): TOLEDO, L., MACALANZA, S.F., COELHO, M.A.S.M.
Resumo: Resulta da soma de esforços da UFRJ, FIOCRUZ e UERJ
procurando responder às suas responsabilidades sociais de
contribuir para a mudança do crítico quadro sanitário vigente em
nosso país. Chama a atenção, ainda, para as imensas
responsabilidades sociais que cabem a todos os profissionais de
saúde, não somente na recuperação da saúde e prevenção da vida
dos atingidos por esta epidemia de cólera, mas também na luta
sobre os determinantes gerais que tem produzido a situação crítica
de vida de imensas parcelas da Sociedade Brasileira e o atual
quadro sanitário de nosso país.
Ano: 1993
Duração: 19 minutos
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VTE 262

Cólera não.
Autor(es): COELHO, M.A.S.M., TOLEDO, L., MACALANZA, S.F.
Resumo: Resulta da soma de esforços da UFRJ, da FIOCRUZ e da UERJ
procurando responder às suas responsabilidades sociais de
contribuir para a mudança do crítico quadro sanitário vigente em
nosso País. Chama a atenção, ainda para as imensas
responsabilidades sociais que cabem a todos os profissionais de
saúde não somente na recuperação da saúde e prevenção da vida
dos atingidos por esta epidemia de cólera, mas também na luta
sobre os determinantes gerais que têm produzido situação crítica
de vida de imensas parcelas da Sociedade Brasileira e o atual
quadro sanitário de nosso País.
Ano: 1993
Duração: 12 minutos

VTE 263

Higiene x Infecção.
Autor(es): ISSA, L., SCHIRMER, M.R., MARANGONI, D.
Resumo: Procura, através de depoimentos e simulação de "situações
perigosas", sensibilizar o aluno/profissional para hábitos de
higiene, tornando-o um aliado da Comissão de Higiene Hospitalar.
Ano: 1994
Duração: 18 minutos

VTE 264

Saúde que pede atenção.
Autor(es): SIQUEIRA, V.H.F., CAMPOS, C.E.A., NOVA, J.L.L.,
SERZEDELLO, M.
Resumo: Procura apresentar através do registro de ações e depoimentos da
população, estudantes e professores, a complexidade e as
contradições da integração no programa multidepartamental de
Atenção Primaria à Saúde.
Ano: 1994
Duração: 15 minutos

VTE 265

COPPE: um investimento social.
Autor(es): MARINS, M. M.
Resumo: É um vídeo institucional que destaca projetos de impacto social,
econômico e tecnológico desenvolvidos pelos diversos programas
da COPPE no âmbito nacional e internacional. a narrativa
descritiva utilizada é enriquecida por depoimentos de diversos
"clientes" que comentam os resultados obtidos pelos projetos
solicitados à COPPE.
Ano: 1994
Duração: 12 minutos
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VTE 266

Alimentação no primeiro ano de vida.
Autor(es): BENZECRY, E., ACCIOLY, E., FRANCO, A., HASSANO,
A. Y. S., BATISTA, N.A., RIBEIRO, E.C.O.
Resumo: Propicia a discussão sobre a importância e as alternativas para
alimentação no primeiro ano de vida do bebê, com ênfase ao
alimento materno e ao desmame. O preparo de diversos alimentos
apoiados em conceitos como base energética, suplemento
protéico, vitamínico e energético, são apresentados juntamente
com depoimentos de mães e profissionais de saúde.
Ano: 1994
Duração: 19 minutos

VTE 267

Modelagem molecular.
Autor(es): NOVA, J.L.L., STRUCHINER, M., FABRIANI, A.C.,
SUCUPIRA, A.R.
Resumo: Apresenta através de depoimentos de professores e pesquisadores,
a modelagem molecular como uma ferramenta complementar a
outra técnicas na busca do conhecimento da estrutura molecular e
sua interação com outras moléculas. Diversas moléculas presentes
em estudos de flavorizantes, fármacos e outros, são apresentados
tri-dimensionalmente ao lado de uma análise mais detalhada das
carvonas incluíndo gráficos de energia.
Ano: 1994
Duração: 15 minutos

VTE 268

Tele jornal em foco: a dengue
Autor(es): PARANÁ, W., AMANCIO, T.
Resumo: Apresenta as informações mais importantes para o combate da
dengue, em forma de um jornal de variedades.
Ano: 1990
Duração: 30 minutos

VTE 269

Para onde vai a água?
Autor(es): TAMBKE, R., AMANCIO, T.
Resumo: Aborda o ciclo da água, seu tratamento e sua utilização social.
Ano: 1992
Duração: 15 minutos

VTE 270

Um Mário.
Autor(es): AMANCIO, T., MAIA, I., SÁ, J., CARVALHO, L.F.
Resumo: No centenário de nascimento do intelectual Mário de Andrade, o
vídeo se propõe a questionar o modernismo e sua importância na
cultura brasileira.
Ano: 1993
Duração: 15 minutos
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VTE 271

Vídeo bula.
Autor(es): BRITO, D.T.S., SCHIAVEGATTO, L.F.S.,
BAGCALTCHUC, M.Y.P., ROCHA, J.F., VIEIRA, R.M.R.
Resumo: Aborda o tema (fabricação de injetáveis e comprimidos) com uma
linguagem ágil e divertida, visitando os setores e seguindo a
cronologia de fabricação. Ao final, faz-se menção à problemática
da matéria prima importação da mesma, produzida no estrangeiro
com substâncias, muitas vezes, provenientes do Brasil.
Ano: 1994
Duração: 9 minutos

VTE 272

Treinamento para inspetores em radiologia diagnóstica.
Autor(es): RIBEIRO, E.C.O., MOTA, H.C., COELHO, M.A.S.M.
Resumo: Apresenta técnicas e procedimentos pertinentes, acompanhando as
etapas mais importantes da inspeção de serviços de radiologia
diagnóstica realizados no trabalho cotidiano de inspetores de
vigilância sanitária.
Ano: 1994
Duração: 19 minutos

VTE 273

Proteção radiológica e controle de qualidade em radiologia
dentária.
Autor(es): RIBEIRO, E.C.O., ARAÚJO, A.M.C., COELHO, M.A.S.M.,
MOTA, H.C.
Resumo: Apresenta situações e procedimentos para a boa prática da
radiologia dentária, a partir de uma avaliação do quadro atual no
Brasil realizado pelo IRD/CNEN.
Ano: 1994
Duração: 15 minutos

VTE 274

Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais: 30 anos de
atividades.
Autor(es): NPPN/UFRJ,
Resumo: É um programa institucional baseado em depoimentos dos
professores do Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais, NPPN,
com a participação dos pesquisadores fundadores. São
apresentadas as principais linhas de pesquisa que antecederam a
criação do NPPN e as atualmente em curso no ano de 1994.
Ano: 1994
Duração: 30 minutos

VTE 275

Malária: uma nova estratégia de controle.
Autor(es): NOVA, J.L.L., RIBEIRO, E.C.O., VIEIRA, J.L., REZENDE,
D.F., VIEIRA, J.B., KUPERMAN, B.
Resumo: Enfatiza, a partir da história das diferentes abordagens utilizadas
para combater a malária no Brasil, a necessidade de implementar
uma nova estratégia de controle para enfrentar a situação na
Amazônia legal, onde hoje se concentram 99% dos casos
registrados no país. Estrutura-se através de depoimentos que
trazem à reflexão múltiplas dimensões envolvidas na
implementação da nova estratégia, coerente com os princípios do
Sistema Único de Saúde.
Ano: 1995
Duração: 20 minutos
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VTE 276

Eu não troco este lugar por nada.
Autor(es): NOVA, J.L.L., STRUCHINER, M., RANDOLPH, R.,
MONKEN, M., ALVES, M.A.
Resumo: Apresenta a Ilha Grande, localizada no município de Angra dos
Reis - RJ, como um LUGAR (região) cuja função vem sofrendo
transformações. Diversos fatores típicos da globalização, entre
outros o turismo, vem proporcionando novos significados não só
ao ambiente material como ao ambiente construído.
Ano: 1995
Duração: 23 minutos

VTE 277

Ciclo da cerâmica nas construções alvenariais e coberturas.
Autor(es): PEREIRA, L.A., MOTA, E.B., MAGALHÃES, M.A.A.A.,
BRITO, D.T.S.
Resumo: Abrange as fases de obtenção da argila , sua transformação em
tijolos e telhas, e o emprego desses materiais em alvejarias e
coberturas. Propicia o debate do uso do solo e as suas implicações
através das gerações.
Ano: 1995
Duração: 20 minutos

VTE 278

Chuva ácida.
Autor(es): COELHO, M.A.S.M., SALES, J.A., MAIA, L.F., SIQUEIRA,
V.H.F.
Resumo: Apresenta conceitos sobre a formação da chuva ácida e as suas
conseguências ambientais com recursos de computação gráfica e
animação de duas dimensões. Depoimentos de professores e
ambientalistas complementam o programa propiciando um debate
sobre o tema que se mantém atual nas últimas décadas.
Ano: 1995
Duração: 18 minutos

VTE 279

Os desafios da cura.
Autor(es): GOMES, M. K., NOVA, J.L.L., STRUCHINER, M.,
OLIVEIRA, M. L., OLIVEIRA, E. R.
Resumo: Trabalha essencialmente com o conceito de cura, analisando-o em
toda a sua amplitude e priorizando uma perspectiva nova centrada
no diagnóstico precoce e, consequentemente, na cura total do
paciente sem a apresentação de sequelas posteriores. Sua narrativa
tem como fio condutor a dinâmica de grupo desenvolvida pelos
médicos e asssistentes sociais do HUCFF e UCBSEB-Vila do
João, buscando, no entanto, sair dos meandros hospitalares, indo
ao encontro da vida cotidiana dos pacientes e toda a sua complexa
transformação provocada pela doença.
Ano: 1995
Duração: 15 minutos
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VTE 280

Controle social em saúde: o exercício da cidadania na
reinvenção de um direito.
Autor(es): CARVALHO, H. T.
Resumo: Apresenta entrevistas com participantes das conferências de saúde
onde são discutidas as possibilidades e entraves colocados à
participação popular no controle social dos serviços e das políticas
de saúde.
Ano: 1992
Duração: 22 minutos

VTE 281

Vídeo de treinamento dos aplicadores do SAEB/95.
Autor(es): NOVA, J.L.L., FONTANIVE, N.S., KUPERMAN, B.
Resumo: Apresenta o Sistema Nacional de Educação Básica (SAEB) 1995 e
é um material de apoio às equipes estaduais do SAEB para
treinamento dos aplicadores dos instrumentos de pesquisa de
campo. A unificação, em todo território nacional, dos
procedimentos de aplicação dos cadernos de teste aos alunos, dos
questionários dos professores, dos diretores e das escolas,
apresentados neste vídeo, tem como objetivos assegurar a
confiabilidade dos dados obtidos e garantir oportunidades iguais a
todos os alunos que se submeterão aos testes.
Ano: 1995
Duração: 32 minutos

VTE 282

Anatomia: o desafio dos novos tempos.
Autor(es): NOVA, J.L.L., COELHO, M.A.S.M., SALLES, A., COSTA,
M.
Resumo: Pretende discutir o ensino da anatomia frente aos avanços
tecnológicos de investigação científica, e do atual nível de saber
morfofuncional gerado pelas diversas áreas do conhecimento, que
de algum modo se utiliza da anatomia. Este trabalho, antes de
trazer soluções, levanta questões e aponta possíveis caminhos à
serem seguidos.
Ano: 1996
Duração: 18 minutos

VTE 283

Desenvolvimento neuro-psicomotor da criança: avaliação no
primeiro ano de vida.
Autor(es): HASSANO, A.Y.S., BORGNETH, L.R.L., RIBEIRO, E.C.O.,
OLIVEIRA, M.C.B., MÜLLER, W.I.M.
Resumo: O programa apresenta as diferentes fases de desenvolvimento
neuro-psicomotor do recém-nascido até completar o primeiro ano
de vida. Utilizando diferentes técnicas para estimular o
comportamento da criança, observa-se crianças com
comportamento normal e outras com comprometimento parcial.
Ano: 1996
Duração: 32 minutos
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VTE 285

Atualização em Terapia Anti-Retroviral.
Autor(es): BIANCO, R.D., SANTOS, V.G.V., BUENO, H., SILVA, L.P.
Resumo: Aborda o controvertido tema da terapia combinada através da
utilização dos nucleosídeos e suas combinações com inibidores de
protease no tratamento de pacientes portadores do HIV. Através
de cinco casos clínicos, apresentam-se condutas para situações no
cotidiano da clínica ambulatorial, como falência de tratamento,
interação medicamentosa, intolerância, dificuldade de adesão ao
tratamento, gravidez e acidente de trabalho.
Ano: 1997
Duração: 28 minutos

VTE 286

A vitória da vacina.
Autor(es): MALVEIRA, E.P., SOUZA, A.I.
Resumo: Problematiza o tema vacinação a partir da discussão de doença e
seus determinantes biológicos, sociais e políticos,
contextualizando a vacina entre as medidas de
prevenção/erradicação de doenças infecto-contagiosas. Incluem-se
as fases de produção, armazenamento, transporte e aplicação, nas
unidades de saúde.
Ano: 1996
Duração: 9 minutos

VTE 287

Semiologia pediátrica: recém-nascido.
Autor(es): CARVALHO, G., HASSANO, A.Y.S., CARVALHO, E.R.M.,
CARAKUSHANSKY, G.
Resumo: Apresenta a importância da semiologia do recém-nascido para a
prática da pediatria. São visualizadas as etapas essenciais no
exame do recém nato, quais e como os procedimentos devem ser
realizados. A semiologia neonatal é mostrada nos seus aspectos
básicos de normalidade.
Ano: 1997
Duração: 22 minutos

VTE 288

Abordagem sindrômica das doenças sexualmente
transmissíveis.
Autor(es): PASSOS, M.R.L., SCHIAVINI, J.L., FERNANDES, N.M.,
SILVA, L.P., MOHERDAUI, F.
Resumo: Apresenta seis casos clínicos com diferentes patologias que são
tratadas sob a ótica da abordagem sindrômica sem excluir a busca
do diagnóstico etiológico. Enfatiza a importância dos momentos
de diálogo para que informções relevantes sobre tratamento de
parceiros, uso de preservativos, etc., tenham possibilidade de
reverstir-se de significado para o paciente contribuindo para
efetividade da atenção clínica.
Ano: 1998
Duração: 35 minutos
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VTE 289

Vigilância epidemiológica e SINAN.
Autor(es): COSTA, A.J.L., BARBOSA, A., DOMINGUES, C.S.B.,
NICOLAI, C.C.A., NORONHA, C.P., SILVA, L.P.
Resumo: Dirigido a todos os profissionais de saúde e estudantes da área da
saúde, o vídeo enfatiza a importância da notificação de casos e do
Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN).
Através de personagens que representam profissionais de saúde,
mostra-se um dia de trabalho no Serviço de Vigilância
Epidemiológica de uma cidade brasileira de porte médio. Neste
dia, uma suspeita de meningite é notificada e, paralelamente, um
surto de sarampo numa escola local é objeto de diversas ações de
vigilância. Enfatiza-se a importância do SINAN para o
planejamento, desenvolvimento e monitoramento das ações de
saúde.
Ano: 1998
Duração: 24 minutos

VTE 290

Lição de Anatomia
Autor(es): ALBERNAZ, L., NOVA, J.L.L., JOFFILY, J.
Resumo: Um grupo de médicos, que se formou na turma de 78, se
reencontra num restaurante. A conversa se desenrola
animadamente até que a notícia de morte de um colega provoca
questionamentos que envolvem a prática médica. Discutem a
formação médica, a relação médico-paciente, despreparo do
estudante e do profissional para lidar com a morte e as
repercussões disso em suas vidas.
Ano: 1999
Duração: 16 minutos

VTE 291

A gente da vila pela vida
Autor(es): BARBOSA, R.H.S., BAPTISTA, L., JANNOTI, C.B.
Resumo: Documentário sobre o trabalho desenvolvido por doze mulheres da
Vila do João, bairro da periferia urbana do Rio de Janeiro, que,
após um treinamento, passaram a atuar como agentes de um
programa de saúde reprodutiva e prevenção das DST/Aids em sua
comunidade.
Ano: 1999
Duração: 19 minutos

VTE 292

(des)Mancha Brasil
Autor(es): GOMES, M. K., NOVA, J.L.L., CALDEIRA, A.R.
Resumo: Apresenta o trabalho de campo dos alunos de graduação da
Faculdade de Medicina da UFRJ participantes do Projeto "Plano
de Eliminação da Hanseníase em Queimados e Belford Roxo,
Municípios da Baixada Fluminense, Estado do Rio de Janeiro".
Destina-se a professores, estudantes e profissionais de saúde, e
visa contribuir para discussão sobre ações a serem desenvolvidas
para eliminar a hanseníase da sociedade brasileira.
Ano: 1999
Duração: 21 minutos
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