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▪ Entender sobre surtos, epidemias e pandemias

que já atingiram ou atingem a população e os

comportamentos adotados é fundamental para

que medidas preventivas e combatentes sejam

aperfeiçoadas.

▪ Relatar experiência sobre prática de educação

em saúde referente ao desenvolvimento de

um compêndio digital sobre surtos, epidemias

e pandemias.
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▪ O Compêndio mostrou-se ferramenta digital

prática na busca por informações, sendo meio

viavél de compartilhamento de saberes e

educação em saúde;

▪ Além de propiciar o aprimoramento de

conhecimentos e práticas seguras, intenciona a

reflexão sobre o futuro e comportamento

humano frente o surgimento de novas crises de

saúde.

▪ Trabalho descritivo, do tipo relato de

experiência que trata do desenvolvimento de

material educativo em formato de compêndio

digital tendo como tema: “Surtos, epidemias e

pandemias no Brasil e no mundo: O que

aconteceu?”;

▪ O público alvo foi composto por usuários das

mídias sociais Instragram, Whatsaap e Google

Drive, locais onde o material foi veiculado.

Para disponibilizá-lo construiu-se versões em

pdf, além do blog intitulado CompênSaúde.
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