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A Educação em Saúde é reconhecida como uma prática essencial à promoção da 
saúde, podendo ser adaptada e incorporada a variados cenários de práticas e situações 
sanitárias como, por exemplo, no atual panorama da pandemia. Baseada na premissa 
de estimular os cidadãos a fazerem escolhas mais saudáveis de vida, faz-se necessário 
que as informações sobre saúde sejam trabalhadas de maneira simples e 
contextualizada, lançando mão de estratégias que valorizem os saberes pregressos dos 
sujeitos e que os aliem aos novos conhecimentos. Nesse sentido, o uso das tecnologias 
e a apresentação de conteúdos digitais pode ser um mecanismo viável à propagação 
do conhecimento em saúde. 

Objetivos Relatar a experiência sobre a criação de conteúdos digitais por acadêmicos 
de medicina relacionados a importância da imunização contra COVID-19 e seu papel na 
redução do cenário pandêmico atual.

1. INTRODUÇÃO e 2. OBJETIVOS

A experiência foi conduzida no período de maio a julho de 2021 e desenvolvida por 
docentes e discentes de uma escola médica em Pernambuco. O público alvo foram 
comunitários integrantes dos grupos prioritários e de risco à infecção por COVID-19. A 
iniciativa foi desenvolvida em três fases, a saber: Planejamento da proposta: na 
ocasião a equipe executora reuniu-se para definir o contexto da ação, na qual optou-se 
por realizar um evento para capacitação dos estudantes a fim de que estes 
conhecessem os temas da proposta e as ferramentas da Web disponíveis para 
construção dos conteúdos digitais; Oferta do evento de capacitação: na ocasião, os 
discentes apresentaram as principais ferramentas da web disponíveis para criação de 
conteúdos digitais e realizaram um workshop virtual na tentativa de capacitar e 
estimular os discentes para a construção de conteúdos digitais voltados à promoção e 
ao estímulo da comunidade para o processo de imunização contra COVID-19, como 
cartazes virtuais, vídeos e animações. Nesta fase ainda foi lançado um concurso para 
escolha dos melhores conteúdos digitais que seriam disponibilizados ao público alvo 
pelas equipes de saúde da família do município alvo; Apresentação e oferta dos 
conteúdos digitais: nesta fase houve a escolha dos melhores conteúdos por votação da 
equipe executora e encaminhamento dos mesmos para as equipes de saúde da família 
do município alvo.

3. RELATO DE EXPERIÊNCIA

3. RELATO DE EXPERIÊNCIA

Foi possível perceber que a construção e a apresentação de conteúdos digitais para 
Educação em Saúde corroboraram para o exercício da integração de 
ensino-serviço-comunidade no que tange a prevenção da contaminação por Covid-19. 
Além disso, o modelo formativo desenvolvido resulta em um processo de ampliação da 
prevenção de doenças e agravos, aliado à promoção da saúde e está em consonância 
com a nova emergência de saúde pública mundial. Destaca-se ainda que a estratégia 
metodológica de Educação em Saúde aqui apresentada é um modelo de capacitação 
que contribui com a formação de novos profissionais da saúde e serve como 
importante estratégia de educação para profissionais da saúde já graduados. 

4. REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA

Destaca-se que a estruturação desse modelo formativo permite que sua aplicabilidade seja democratizada no que se refere às temáticas abordadas nos cursos, o que facilita a sua replicação, 
disseminação no mundo acadêmico, articulação com as necessidades sociais de saúde e utilização nos diversos serviços de saúde. Além disso, percebe-se o engajamento e a parceria de 
discentes e docentes na construção do conhecimento e no aprendizado sobre novas tecnologias.

5. CONCLUSÕES OU RECOMENDAÇÕES

Fig.1: Exemplos de conteúdos digitais informativos e educativos produzidos pelos discentes Fig.2: Marca criada pelo grupo para divulgar evento e ações 


