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Resumo: A COVID-19 atinge todas as faixas etárias causando desde sintomas
leves a quadros respiratórios severos, assim, é importante que as pessoas
tenham conhecimento sobre as possibilidades de prevenção desta infecção,
sendo a educação em saúde uma estratégia fundamental para a promoção da
saúde. Com isso, objetivou-se descrever a vivência de estudantes de
enfermagem na implementação de ações educativas em saúde por meio de
mídias sociais para prevenção da COVID19. Trata-se de um relato de
experiência de uma ação desenvolvida em uma escola de ensino infantil do
município de Várzea Alegre-Ceará. Os participantes foram estudantes com faixa
etária de quatro a cinco anos e com os seus pais e/ou responsáveis. A priori foi
realizado um estudo sobre as formas de prevenção da covid19, bem como uma
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análise sobre as melhores estratégias lúdicas para orientar o público-alvo.
Definiu-se assim que as ações seriam desenvolvidas a partir da criação de dois
vídeos educativos, um direcionado aos pais, contemplando informações acerca
das formas de contágio e meios de prevenção, outro destinado as crianças, a
partir do uso de fantoches e tintas, orientando sobre a lavagem correta das mãos
e a sua importância. Ambos os vídeos foram disponibilizados na plataforma
Youtube®. A atividade educativa permitiu aos acadêmicos experenciarem a
aplicabilidade de conhecimentos teóricos e práticos sobre as formas corretas de
prevenção de infecções, e, a partir do uso de metodologias ativas e mídias
sociais, repassaram informações de forma simples e prática. A ação evidenciou
para os acadêmicos de Enfermagem a importância das ações educativas e como
elas podem ser desenvolvidas com abordagem leve e acessível, favorecendo
aos sujeitos maior autonomia para o autocuidado. Evidencia-se assim que
experiências como essa mostram as possibilidades para o compartilhamento de
informação por meio de diferentes meios de comunicação, favorecendo aos
estudantes o desenvolvimento e fortalecimento de competências essenciais para
a atuação em saúde, como a comunicação e parceria.
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