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Introdução
O contexto social e epidemiológico decorrente da
pandemia pelo coronavírus exigiu das instituições de
saúde uma resposta rápida e eficaz para
enfrentamento da situação. Considerando a rede
assistencial à saúde com diversas modalidades
assistenciais distribuídas geograficamente no
território foi necessárias mudanças na estratégia de
capacitação pela educação continuada afim de um
novo modelo atingir todos os colaboradores ativos,
sem causar aglomerações preservando a segurança
de todos e mantendo a qualidade da assistência
ofertada.1

Eixo temático: Educação em Saúde

Método
Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Frente ao
cenário mundial de pandemia, foi elaborado uma estratégia
de capacitações online, com intuito de manter o cronograma
estratégico do ano e incluir as principais recomendações
referente ao combate do coronavírus, além de atingir todos os
colaboradores das unidades de saúde da rede assistencial.
Com auxílio da tecnologia, replanejamos capacitações para
uma plataforma online, onde foram realizados dois tipos de
treinamentos: ao vivo e o modelo de videoaula onde era
disponibilizado um vídeo explicativo. Os vídeos das
capacitações online ficavam gravados e disponíveis em
plataforma e a equipe de enfermagem de cada unidade tinha
acesso.

Resultados
A tecnologia se mostrou uma grande aliada da educação em saúde, dado que conseguimos manter nosso cronograma
de capacitações e alcançar mais colaboradores, posto que as aulas ficavam gravadas e disponibilizadas em
plataforma online. Foram mais de 340 visualizações, sendo que muitas destas por pequenos grupos de até 5 pessoas,
um alcance que não teríamos tão facilmente com capacitações presenciais com data e hora marcada,
consequentemente tivemos uma otimização do tempo pela não necessidade de deslocamento, a possibilidade de
participação assíncrona e o fácil acesso remoto. A tecnologia em saúde pode e deve ser usada como importante
ferramenta para qualidade do serviço prestado e segurança de colaboradores e pacientes

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1.DAVID, HELENA MARIA SCHERLOWSKI LEAL ET AL . PANDEMIA, CONJUNTURAS DE CRISE E PRÁTICA PROFISSIONAL: QUAL O PAPEL DA ENFERMAGEM DIANTE DA COVID-19. REV.
GAÚCHA ENFERM., PORTO ALEGRE , V. 42, N. SPE, E20200254, 2021

