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Introdução: A promoção da saúde está relacionada à vigilância à saúde, que
busca a melhoria da qualidade de vida da população. Sendo assim, as ações e
estratégias de promoção da saúde por meio de mídias sociais e participação
social podem esclarecer a importância da adesão às normas de segurança do
plano de retomada das atividades econômicas durante a Pandemia da COVID19. Objetivo: Relatar a experiência no planejamento e desenvolvimento de
ações estratégicas para promoção da adesão às normas do protocolo de
segurança do plano de retomada das atividades econômicas e religiosas da
cidade de Fronteiras-PI. Metodologia. Trata-se de um estudo descritivo,
retrospectivo do tipo relato de experiência sobre as ações do projeto de
extensão Mobiliza SUS, vinculado a Universidade Regional do Cariri - URCA.
As atividades desenvolvidas se deram pelo planejamento e realização de
transmissões ao vivo via rede social Instagram entre os dias 12 e 22 de Agosto
2020. A realização de uma sequência de transmissões ao vivo, teve como foco
a retomada das atividades econômicas e religiosas da cidade de Fronteiras-PI.
Participaram autoridades do governo municipal na área da saúde e segurança,
líderes religiosos e representantes do comércio local. As entrevistas foram
norteadas por um roteiro de perguntas, elaborado previamente, englobando
dúvidas e estigmas sobre a Pandemia COVID-19, no contexto de uma cidade
interiorana. Resultados: Diante das medidas de distanciamento social, o
projeto implementou ações de promoção a saúde realizando uma live para a
população fronteirense, devido a abrangência do tema: Fronteiras Sem COVID
foi decidido dia 12 ser uma sequência de três lives, dias 13 e 14 em grupo
decidimos os convidados e a organização dos participantes e colaboradores.
Com apoio da secretaria de saúde e vigilância sanitária na divulgação através
da Rádio Fronteiras FM, carro de som e redes sociais. Às vésperas da
realização da live: FRONTEIRAS SEM COVID a população se manifestava
curiosa sobre as normas de segurança. A realização da live nos dias 19 a 21
de Agosto promoveu um despertamento da população, que informada do alto
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risco de contágio do vírus e a suscetibilidade dos grupos de risco entendeu a
importância da adesão às normas de segurança, bem como o evitar
aglomerações. A participação da população por meio de perguntas às
autoridades promoveu esclarecimentos sobre o alto risco de contágio e a
importância da adesão às normas de segurança evitando aglomerações.
Obedecendo às normas de segurança, aos princípios do SUS e atendendo aos
objetivos do projeto de extensão, os entrevistados expuseram suas ações no
combate ao vírus e o que melhorar. Conclusão. É necessário manter as
normas de segurança e distanciamento que evitam o contágio e diminuem o
avanço dos casos de COVID-19.
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