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INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em março de 2020, caracterizou a Covid-19 

como uma pandemia. Diante a este cenário desafiador, o mundo precisou se readequar a 

nova realidade, lançando diversas medidas para o enfrentamento dessa emergência e 

inserindo novas formas e modelos de se efetuar, organizar e estruturar os processos de 

trabalho.  

Entre tantas estratégias recomendadas para proteção da coletividade e redução da 

velocidade de contágio, o isolamento social e a quarentena foram uma das medidas 

adotadas. Assim, entendendo que educação em saúde transcende o espaço físico, as 

práticas de promoção em Saúde puderam adotar a novas modalidades. Um exemplo disso, 

foi o planejamento e execução dos Encontros Virtuais de Saúde, que traziam em cada 

encontro temáticas e práticas de fortalecimento, promoção, prevenção e recuperação à 

saúde.  

É válido ressaltar que essa maneira de se comunicar/relacionar, passou a ser utilizada em 

grande escala, inclusive por autoridades, artistas, professores e diversos outros 

profissionais (DI FRANCO et al., 2020).  

OBJETIVO 

Relatar a experiência exitosa das potencialidades e benefícios da promoção, prevenção 

da saúde, no âmbito da Atenção Primaria a Saúde (APS) através das Lives para os 

participantes, bem como os colaboradores de uma Clínica de Saúde em Santa Catarina, 

em tempos de COVID-19. 

MÉTODO 

Os encontros virtuais em saúde foram realizados uma vez no mês, no período de abril até 

julho de 2021, através da Plataforma TEAMS, permitindo momentos de trocas de saberes 

e conhecimentos e um espaço de diálogo e ativação do autocuidado. Para isso a Clínica 



de Saúde convidou alguns profissionais parceiros para trazerem dicas e orientações 

voltadas a promoção da saúde, nas diferentes áreas e perspectivas da saúde.  

RESULTADOS 

Considera-se de grande relevância a utilização das Lives pela plataforma teams para 

promoção e prevenção à saúde, entendendo que essa ferramenta auxiliou e propiciou 

momentos de autocuidado, constituição compartilhada de conhecimento, promoção, 

prevenção e educação em saúde. 

O Ministério da Saúde (2013, art. 4º), aborda que a constituição compartilhada do 

conhecimento “[...] consiste em processos comunicacionais e pedagógicos entre pessoas 

e grupos de saberes, culturas e inserções sociais diferentes, na perspectiva de 

compreender e transformar de modo coletivo as ações de saúde desde suas dimensões 

teóricas, políticas e práticas”. 

A utilização das lives como ferramenta de compartilhamento de conhecimento, educação, 

promoção e prevenção em saúde teve grandes alcances, inclusive no primeiro Encontro 

Virtual de Saúde, contou com a presença de 63 participantes, um quantitativo bastante 

importante ao comparar aos eventos do segundo semestre de 2020. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os encontros virtuais de saúde foi uma estratégia que contribuiu com a promoção e 

educação em saúde durante o confinamento social. Inclusive, durante as lives, havia 

interação pelo chat e vídeo para solucionar dúvidas e ocasionar satisfação. As lives, 

realizadas pela plataforma Teams, permitiram não apenas corroborar com a inferência de 

que ações educativas mediadas por lives contribuem para o compartilhamento de 

conhecimentos, saberes, informações em saúde, como também a relevância da articulação 

com diversos profissionais para que coletivamente mostrem a interseção entres estas. 

Entretanto, a utilização dessa ferramenta, também apresentou alguns desafios, como a 

inexperiência de algumas pessoas com o manejo da ferramenta digital utilizada – 

plataforma teams-, mas teve o auxílio do envio via e-mail de um manual explicativo de 

como acessar. 

Assim, a disseminação de conhecimento e informações em saúde através das lives, 

contribuiu para promoção de saúde dos participantes e colaboradores de uma Clínica de 



Saúde de Santa Catarina, além de favorecer o autocuidado e informações para prevenção 

em saúde.  
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