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Resumo: Devido ao distanciamento social, estabelecido durante a pandemia, as 

atividades de educação em saúde precisaram passar por uma adaptação, sendo 

as tecnologias em saúde essenciais nesse processo, especialmente para 

informar sobre a COVID-19. Assim, objetivou-se relatar a experiência de 

bolsistas de enfermagem frente ao processo de construção de uma cartilha 

educativa sobre COVID-19. Trata-se de um relato de experiência acerca da 

construção de uma cartilha educativa sobre a COVID-19, pelos bolsistas do 

Programa de Educação Tutorial de Enfermagem da Universidade Regional do 

Cariri, intitulada “Meu familiar testou positivo, e agora?”. Foi idealizada em agosto 

de 2020, a partir de levantamento bibliográfico sobre o tema, em que se 

identificou como lacuna aspectos voltados à informação de cuidados domiciliares 

diante da contaminação pelo coronavírus. Assim, a construção da cartilha 

aconteceu mediante utilização de artigos, materiais do Ministério da Saúde e 

Organização Mundial da Saúde. A partir das informações coletadas, a cartilha 

foi elaborada contendo 29 páginas, com textos e imagens ilustrativas, 

apresentando os cuidados necessários que deverão ser adotados frente à 

presença de casos de COVID-19 na família, assim como, aspectos voltados à 

prevenção, transmissão, sintomas, diagnóstico e complicações. Após ajustes 

finais, em setembro de 2020, o material foi divulgado em mídias sociais, 

especialmente no site oficial da Universidade Regional do Cariri. A construção 

da cartilha permitiu aos acadêmicos maior aproximação e imersão no que se 

refere ao tema proposto. Diante do contexto atual, a escolha da cartilha foi uma 

maneira didática, acessível e necessária ao público, além de oportunizar a 

ampliação dos vínculos extramuro com a universidade. O material possui 

contribuição significativa no esclarecimento de dúvidas sobre a COVID-19 no 
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âmbito familiar, possibilitando conhecimento e a redução de medos ou possíveis 

estigmas. Assim, a cartilha apresenta-se como importante estratégia, 

propiciando a disseminação de informações seguras, embasadas 

cientificamente, que orientarão a comunidade quanto aos cuidados necessários 

no que tange a COVID-19 no contexto familiar. 
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