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RESUMO

Justificativa: No que tange aos aspectos que envolvem o período pandêmico da Covid-19, o

uso das redes sociais foi o meio que o grupo de Extensão Reviver buscou para repassar as

informações e orientações à população alvo, que são os cuidadores familiares e portadores de

Parkinson e/ou Alzheimer, visto que, foram suspensos os encontros presenciais semanais, e

com isso foi possível produzir conteúdos relevantes e didáticos, sem perder sua finalidade

enquanto grupo de orientação e apoio a essas pessoas. Objetivo: Relatar a experiência das

práticas interdisciplinares no grupo de Extensão Reviver frente ao uso das redes sociais como

ferramenta facilitadora para disseminação de conhecimentos durante a pandemia da Covid-19.

Métodos: Trata-se de um relato de experiência do tipo descritivo de atividades

interdisciplinares de educação em saúde realizadas pelo grupo de extensão Reviver -

Enfermagem, da Universidade Federal do Amapá, as quais ocorreram por meio das redes

sociais, como Instagram e Facebook. Resultados: Diante da nova realidade da pandemia de

Covid-19, observou-se que tanto o portador de Parkinson e/ou Alzheimer, quanto seus

cuidadores, necessitam de atenção diferenciada, frente às principais queixas relatadas em

relação ao aspecto físico, social e mental. Constatou-se a necessidade de publicações

direcionadas a estes temas, visando a orientação relativa ao autocuidado, cuidado à saúde



mental e formas de relaxamento. As informações disseminadas por meio das redes sociais

durante a pandemia mostraram resultado satisfatório e trouxeram diversos benefícios tanto à

comunidade quanto aos colaboradores do grupo Reviver, uma vez que as postagens contêm

assuntos de alta relevância social e de promoção à saúde. Conclusão: As redes sociais

demonstram relevância como ferramenta de ensino pela sua facilidade de acesso e operação,

bem como sua rapidez de assimilação e reação ao conteúdo. No entanto, a sua utilização

exitosa demanda planejamento e acompanhamento contínuo.
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INTRODUÇÃO

No dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia da

Covid-19, uma doença infecciosa provocada pelo vírus Sars-Cov-2 (OMS, 2020). Nesse

contexto, como uma forma de prevenir o contágio da doença nesse período, a OMS orientou o

distanciamento social, o que exigiu da população uma nova perspectiva para conseguir

adaptar-se a esta nova realidade.

Perante o exposto, o uso das redes sociais foi o meio que o grupo Reviver buscou para

repassar as informações à população alvo, tendo em vista o período pandêmico. Com isso foi

possível produzir conteúdos relevantes e didáticos, mas sem perder a seriedade. Assim, o

estudo tem como objetivo relatar a experiência das práticas interdisciplinares no grupo de

Extensão Reviver frente ao uso das redes sociais como ferramenta facilitadora para

disseminação de conhecimentos durante a pandemia da Covid-19.

Ellison e Boyd (2013; p.07) definem as redes sociais como um formato de mídia social

cujos termos sociotécnicos se definem por: perfis facilmente identificáveis, conexões

(semi)públicas que podem ser consultadas por terceiros, além de serem recursos que permitem

aos seus utilizadores criar, visualizar e interagir com conteúdo. Ademais, segundo Al-Ali

(2014), o Instagram gera inúmeros benefícios quando utilizado para o aspecto do ensino, pois



esse meio oferece variedades de elementos visuais que proporcionam melhor atenção para o

público.

Diante disso, redes sociais desempenham um importante papel na disseminação de

opiniões e informações. Ao que se percebe as mídias sociais funcionam como ferramentas que

aprimoram e facilitam o conhecimento tanto para quem produz quanto para quem vai receber

o conteúdo, conectando diversos grupos sociais, tendo em vista a área de abrangência das

plataformas digitais (MENEZES et al.,2020).

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência do tipo descritivo de atividades interdisciplinares

de educação em saúde realizadas pelo grupo de extensão Reviver - Enfermagem, da

Universidade Federal do Amapá, as quais ocorreram por meio das redes sociais, como

Instagram e Facebook. O estudo descritivo tem como objetivo principal a descrição das

características de determinada população ou fenômeno (GIL, 2002).

O Projeto de Extensão Reviver trabalha com uma equipe multiprofissional, composta

por médicos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos,

fisioterapeutas e estudantes dessas áreas, para acompanhar os pacientes e seus

familiares/cuidadores. Como prática interdisciplinar, as publicações repassadas, são

elaboradas e publicadas semanalmente pelos integrantes de cada curso, sendo a atividade

planejada e o cronograma estabelecido previamente pela coordenação do Projeto.

Estas ações foram desenvolvidas no decorrer do funcionamento do projeto entre os

anos de 2019-2021, sendo realizadas com mais frequência durante a pandemia da Covid-19,

uma vez que as atividades presenciais foram suspensas no início do ano de 2020. Portanto, o

grupo buscou adaptar-se a essa nova realidade, construindo um meio que fornecesse

conhecimentos seguros para a população através de mídias sociais.

Os temas são definidos pelos professores e coordenadores juntamente com os

acadêmicos durante as reuniões do grupo, onde são divididos em subgrupos contendo 2 ou 3

componentes para organização e, posteriormente, produção de material educativo com

conteúdo claro e sucinto, utilizando como referência pesquisas de cunho científico.



Sendo assim, para a produção do material são realizadas leituras, extração e adaptação

da linguagem dos principais conteúdos que sirvam de embasamento para as publicações, em

seguida, é construído design intuitivo, de fácil leitura e compreensão para todos que tiverem

acesso.

Frente a isso, os temas escolhidos são voltados à área da saúde, como orientações

gerais para cuidadores, fármacos utilizados em portadores de Parkinson e Alzheimer,

alimentação adequada, higienização correta das mãos, além de curiosidades e datas

comemorativas importantes pertinentes ao Projeto. Ademais, para melhor dinamicidade e

compreensão dos conteúdos, o grupo trabalha também com vídeos curtos e interativos, entre

outros.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Apesar dos desafios e das dificuldades, as redes sociais representaram uma das formas

essenciais para viabilizar a continuidade das atividades e construir produções seguras de

ensino. Ademais, segundo Lorenzo (2013), redes sociais vêm ganhando cada dia mais

usuários, provavelmente por proporcionar a possibilidade de se conectar a diferentes pessoas e

ter acesso a variados tipos de informações, a qualquer tempo e em qualquer lugar. Portanto, o

grupo buscou capacitar-se e produzir materiais com temas que chamam a atenção do público e

que contribuíssem para a disseminação de conhecimento de forma prática, fácil e dinâmica.

As redes sociais selecionadas e priorizadas pelo projeto foram o Instagram e o

Facebook, visto que são as duas mais utilizadas, especialmente durante a pandemia da

Covid-19. Ademais, a escolha dessas plataformas se deu por possuírem também uma interface

rápida e leve, facilitando o acesso às publicações, justamente para que as pessoas tivessem

melhor adesão, aprendendo de forma efetiva e dando maior visibilidade ao grupo.

O grupo realizou aproximadamente 60 publicações nas redes sociais do Reviver, desde

o início do período pandêmico, onde buscou produzir conteúdos objetivos e com designers

padronizados, a fim de manter a página organizada.

Diante do fato de que esta pandemia gerou uma nova realidade tanto para pacientes

portadores de Parkinson e Alzheimer, quanto para seus cuidadores, é notório que muitos



cuidadores durante o isolamento também se tornaram pacientes, visto que relatam sentir sua

saúde física e mental debilitadas. Assim, constatou-se a necessidade de publicações

direcionadas a estes temas, visando orientar também sobre o autocuidado, cuidado com a

saúde  mental e formas de relaxamento.

Tabela 1 - Divisão de temas dos últimos dois meses

Julho, 2021

Farmácia Tema 1: Você sabe quais são os medicamentos disponíveis para Parkinson e
Alzheimer no Estado do Amapá e como adquiri-los?

Tema 2: Você sabe quais são os medicamentos disponíveis para Parkinson no
Município de Macapá e como adquiri-los?

Agosto, 2021

Enfermagem Tema 1: Apoio para todos os dias

Tema 2: Coisas que todos precisam saber sobre Alzheimer e Parkinson

Nutrição Tema 1: 31 de agosto: Dia do Nutricionista

Tema 2: Alimentação e doenças neurodegenerativas

As informações disseminadas através das redes sociais durante a pandemia mostraram

resultado satisfatório e trouxeram diversos benefícios tanto à comunidade quanto ao grupo

Reviver, uma vez que todos tiveram que apropriar-se do conteúdo trabalhado. Além disso, as

postagens contêm assuntos de alta relevância social, isto porque as doenças de Alzheimer e de

Parkinson são as duas doenças neurodegenerativas de maior prevalência em idosos (DOS

SANTOS et al., 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a pandemia da Covid-19 e o consequente aumento de usuários nas redes sociais,

o projeto Reviver enxerga as redes sociais como uma oportunidade de propagar

conhecimentos não somente aos pacientes e cuidadores do projeto, mas à sociedade em geral.

Nesse contexto, o uso destas mídias sociais demonstra relevância como ferramenta de ensino

pela sua facilidade de acesso e operação, bem como sua rapidez de assimilação e reação ao



conteúdo. No entanto, a sua utilização exitosa demanda planejamento e acompanhamento

contínuo.

Com este método, o grupo percebe que o uso destas tecnologias para disseminação de

conhecimentos em saúde traz benefícios, como a possibilidade de compartilhamento de

conteúdos educativos, apresentando à população as temáticas a respeito das doenças de

Parkinson e Alzheimer, datas comemorativas importantes, curiosidades sobre estas doenças

neurodegenerativas e informativos sobre fármacos relevantes para este público, além de ser

um meio de auxílio para cuidadores familiares. Assim, vale ressaltar que o projeto fortalece a

tríade “ensino, pesquisa e extensão” que está presente na formação do grupo.
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