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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: Esta ação “Enfrentamento a COVID-19 nas redes sociais: ação de comunicação e apoio social
à populações vulneráveis de territórios da Atenção Básica” objetiva potencializar ações remotas de
comunicação em saúde e de apoio social e comunitário para enfrentamento da Covid-19. Está incluída
no cenário do estágio no sistema público de saúde I do curso de Odontologia da UFPE, o qual busca
implementar práticas inovadoras de aprendizagem relevantes na lógica da integração
ensino-serviço-comunidade. A metodologia será sustentada no referencial da pesquisa-ação
utilizando três dos seus momentos que poderão ser desenvolvidos sincronicamente: Momento 1Captação da realidade: investigação e levantamento de dados sobre a COVID-19, coletivos sociais e
organizações comunitárias existentes nos territórios da Atenção Básica de atuação do Estágio;
Momento 2 - interpretação da realidade (tematização): diálogo para seleção e deﬁnição dos materiais,
planejamento das estratégias de ação e modalidades de comunicação acessível; Momento 3Intervenção
na
realidade:
programação/implementação
continua
das
ações
de
comunicação/informação e de apoio/suporte socioassistencial. Avaliação pelo público será periódica
com instrumentos adequados à comunicação remota; pela equipe será processual durante o
desenvolvimento da ação em ambientes de videoconferências. O local das ações serão os territórios
virtuais do instagram e do facebook e também dos Distritos Sanitários IV e V da Secretaria de Saúde do
Recife. A equipe de execução contará com quatro docentes e 20 graduandos estimulando-se o
protagonismo estudantil e as ações serão dirigidas a comunidade leiga potencial seguidora das redes
sociais da ação; população e proﬁssionais dos territórios da AB do Estágio I; comunidade acadêmica.

