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Resumo:
Com a pandemia da Covid-19 e a mudança abrupta na sociedade com a
adesão do isolamento social intensificou-se a procura por novas estratégias
que auxiliassem na promoção da saúde frente a um novo cenário. Nessa
perspectiva, as redes sociais surgem como ferramentas que possibilitam a
informação facilitada principalmente neste período em que as pessoas
necessitam de novos meios que auxiliem no lazer e na prevenção, promoção
da saúde física e mental. O presente estudo objetivou-se relatar a experiência
dos acadêmicos de enfermagem sobre o uso das redes sociais na promoção
da saúde em época de pandemia. Trata-se de um relato de experiência
vivenciado por acadêmicos de enfermagem vinculados ao projeto de extensão
intitulado “Arte Música e Esperança (AME)” da Universidade Regional do Cariri
(URCA). Realizou-se mensalmente reuniões onlines através da plataforma
Google Meet para articulação entre os membros do projeto e a coordenadora
responsável na determinação da aplicação das atividades a cada mês. As
atuações foram realizadas de forma remota, devido a pandemia causada pela
Covid-19, onde foram realizadas ações através das redes sociais de maio a
julho de 2020, com a divulgação do projeto, assim como publicações que
auxiliavam tanto na promoção da saúde e como na estimulação do
autocuidado. Ademais, as atividades pautaram-se na divulgação através das
redes sociais de temas vinculados a música, e a aplicação da arte de tal forma
que contribuísse para promover o bem-estar durante esse período. Na
aplicação das atividades, enfatizou-se a música e a arte como estratégia de
promoção e prevenção da saúde com o exercício e lazer durante esse período.
Ademais, no mês de julho, foi realizado uma atividade no formato de vídeo de
forma animada sobre a músicas juninas recorrentes nesse período, em que o
público pudesse sentir a vivência das festividades de São João, mesmo não
havendo a possibilidade do momento coletivo. Além disso, aplicou-se ainda
temas específicos a cada semana como musicoterapia, arteterapia, música x
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saúde mental, atividades infantis para serem realizadas com as crianças
durante essa quarentena, dentre outros. Cada tema era dividido entre os
membros os quais ficavam responsáveis por produzir materiais educativos
como vídeos, posts, cordel que se encaixassem com a temática. Conclui-se
que as atividades remotas foram de extrema importância para a vida
acadêmica e pessoal dos integrantes do projeto, onde os extensionistas
colocaram seus conhecimentos em prática, repassando para a população via
remota. A atividades possibilitaram aos extensionistas uma nova experiência
onde favoreceu uma aproximação e a absorção de novos conhecimentos.
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