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RESUMO

Diante da pandemia do SARS-CoV-2, se fez necessário promover a
discussão sobre informações verdadeiras e falsas no contexto atual para a
comunidade, como uma medida de prevenção, promovendo a saúde única
e a interprofissionalidade. Importante ressaltar que os animais domésticos
também foram afetados pela pandemia, causando abandono de muitos
pets, seja por questões financeiras e/ou possibilidade de serem vetores do
vírus. Através de uma ação remota, objetivou-se conscientizar a
população sobre os cuidados adequados em domicílio como forma de
prevenção à saúde por meio da Plataforma Comunidade Digital da
Universidade de Caxias do Sul/RS (UCS). O percurso metodológico pode
ser descrito como relato de experiência. Envolveram-se docentes,
preceptores e acadêmicos dos cursos de Medicina Veterinária,
Enfermagem, Medicina e Fisioterapia do Programa de Educação pelo
Trabalho para Saúde (PET- Saúde Interprofissionalidade) da UCS como
ministrantes de uma roda de conversa, de forma síncrona, utilizando a
ferramenta Google Meet� para a atividade, denominada live. A atividade
ocorreu no dia 22 de setembro de 2020, com a participação de 95
internautas. Foram abordados diferentes temas, como: conceitos de
distanciamento social, lockdown e quarentena; higienização das mãos;
higienização de produtos comerciais; tipos de máscara e correto descarte;
cuidados com os animais domésticos e importância da atividade física
relacionados à pandemia. Por meio do formato didático de “Mitos e
Verdades”, as questões importantes sobre a temática foram expostas
através de perguntas promovendo a interação do público através do chat
da plataforma, onde exibiram suas opiniões. Posteriormente, foram
discutidas as respostas de maneira interprofissional. Observou-se que os
participantes manifestaram dúvidas quanto aos cuidados com seus pets,
fato esse que teria intensificado devido à preocupação que os animais
pudessem serem vetores da COVID-19. Entretanto, ainda não existem
evidências que os animais pudessem serem reservatórios deste vírus,
mas visando a prevenção, alguns cuidados foram recomendados durante
a apresentação. Houve grande interação entre os ministrantes da
atividade e o público. O feedback foi positivo na perspectiva dos
internautas, que destacaram a proposta da atividade como muito
pertinente e necessária. A utilização de plataformas digitais para
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construção de conhecimentos pode ser considerada um potente recurso
para a promoção da saúde única, atuação interprofissional e sensibilização
da comunidade para temas emergentes. Sendo assim, pode-se promover
a educação em saúde sobre o SARS-CoV-2 de forma interprofissional
através da exposição de fatos verídicos para comunidade, auxiliando no
controle desta doença. Em relação aos animais domésticos, mais estudos
são necessários para entender o real papel nesta enfermidade, porém
alguns cuidados foram recomendados como medidas profiláticas.
PALAVRAS-CHAVE: animais domésticos, coronavírus, educação em saúde,
pandemia, profilaxia
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