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RESUMO: A pandemia do COVID-19 se caracteriza um problema de saúde pública relevante e que tem
atingido diversos países no mundo. Devido a alta transmissibilidade, e risco de morte é natural
evidenciarmos dúvidas e aﬂições por parte da população, principalmente por que as informações
acerca do vírus são novas, e estão em constante mudança, gerando confusão na população que não
entende a situação que estamos vivenciando. Portanto, o objetivo geral consiste em promover
educação em saúde à população sobre o coronavírus por meio de alunos acadêmicos de enfermagem,
fortalecendo a díade comunidade e universidade e sendo processo meio na sua formação. Será
abordada a metodologia ativa e educação em saúde, entendendo este ultimo como um processo
político que deve ocorrer de maneira reﬂexiva e crítica, onde, Educador e Educando interagem de
forma dialógica, permitindo desvelar a realidade e propor transformações. Sendo assim, um número
de Whats app estará disponível para a comunidade, independente de qual seja. Esse número será
divulgado por diversos aplicativos de mídias socias, alcançando uma abrangência imensurável. Um
estudante do curso de enfermagem estará responsável pela triagem. Ele recepcionará e direcionará
dúvidas elencadas pelos usuários, não havendo local especíﬁco para execução do projeto, é através do
aplicativo citado que a estudante após conversa inicial direcionará essa dúvida do usuário para os
estudantes que estarão a postos para responder a demanda da comunidade, sempre que necessário. Os
respondentes serão alunos do curso de enfermagem e serão acompanhados por docentes e seguirão
como orientação manuais disponíveis por entidades federativas.

