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Resumo: A adolescência é um período de transformações, fase que é 

necessário cuidado, singularmente na esfera da saúde. A educação sexual e 

reprodutiva, neste período, é fundamental para a prevenção de doenças e o 

autoconhecimento acerca da saúde. O objetivo deste trabalho é relatar a 

experiência na organização de estratégia de educação em saúde por meio de 

palestra virtual acerca da educação sexual e reprodutiva na adolescência. O 

período de organização do evento ocorreu no mesmo mês da realização da 

palestra virtual, em agosto de 2020, tendo como público-alvo os pais ou 

responsáveis de adolescentes e os demais interessados pelo tema. A primeira 

etapa tratou-se do desenvolvimento de planejamento, em que ocorreu por meio 

das sugestões de possíveis palestrantes; data; horário e plataforma digital de 

realização. Posteriormente, um convite formal foi encaminhado para a 

palestrante selecionada. A segunda etapa correspondeu à criação do roteiro do 

evento, contento os horários e a duração das falas à palestra, mediação e 

interação entre participantes. A última etapa equivaleu à divulgação e abertura 

oficial das inscrições. Mediante a organização da palestra virtual foi possível 

compreender que mesmo com a suspensão de eventos presenciais, em 

decorrência da pandemia da Coronavirus Disease (COVID-19), o 

desenvolvimento e efetivação de eventos adaptaram-se à nova realidade. A 

utilização das mídias sociais permitiu a continuidade de ações educativas para 

propagação de conhecimentos relevantes para a sociedade e comunidade 

acadêmica. As etapas organizacionais da palestra virtual foram concluídas de 

maneira fluída e com presença de trâmites administrativos. A efetivação da 

divulgação e inscrições do evento, nas mídias sociais, possibilitaram maior 

engajamento e alcance dos participantes interessados, sendo um ponto 

positivo agregado para a difusão de conhecimentos pertinentes à saúde do 

adolescente. Logo, percebeu-se que a utilização de ferramentas e plataformas 

digitais auxiliaram no desenvolvimento efetivo e organizacional da palestra 

virtual, tornando-a uma experiência exitosa para os organizadores do evento. 
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