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A liga Acadêmica de Trauma e Emergência da Faculdade de Enfermagem da UERJ (LATREEnf) é
pautada no processo ensino, pesquisa e extensão, com ajuda de metodologias ativas e método de
simulação realística, de modo a contribuir com a difusão de conhecimentos teóricos e práticos. Entretanto,
com a chegada da pandemia por COVID-19 ficou impossibilitada de exercer suas atividades de modo
presencial e precisou se reinventar. Dessa forma, foi direcionado o conteúdo para a linguagem virtual e a
partir de lives, palestras online, vídeos e interatividade nas redes sociais, assim, a liga conseguiu
desempenhar ações de promoção, prevenção e educação em saúde e de pesquisa. O objetivo desse relato
de experiência é descrever as estratégias de mediação tecnológica utilizadas pela liga acadêmica de trauma
e emergência de enfermagem, como alternativas as ações presenciais no contexto da pandemia por
COVID-19. As atividades realizadas no início da pandemia tinham caráter educativo e preventivo, de
modo a disseminar informações pautadas em evidências científicas com o intuito de prevenir a infecção
pelo vírus. Além disso, lives e vídeos no IGTV puderam ser explanados de modo bastante dinâmico com o
público que o assistia. Essas ferramentas, puderam ser utilizadas também na Semana de enfermagem da
UERJ em 2020 e 2021, no qual a liga organizou uma sequência de 4 vídeos no IGTV e participou de um
painel em parceria com outro projeto de extensão de segurança do paciente. De modo a explorar a parte
teórica, disseminar conhecimento e alcançar todos os públicos, foram desenvolvidas produções técnicas,
no formato de infográficos e cartazes informativos postados nas redes sociais com linguagem acessível e
através do suporte tecnológico foi possível realizar o VI simpósio da LATREEnf UERJ e o primeiro
virtual. Ademais, a liga possuí um grupo de ligantes da graduação da faculdade de enfermagem, cujo as
aulas são administradas via online e ocorreu a primeira aula teórico-prática nesse molde virtual, sobre
ressuscitação cardiopulmonar, no qual os ligantes puderam utilizar bonecos e seus familiares, de modo a
treinar as manobras. Concluímos, que a despeito da pandemia, foi possível observar resultados positivos e
engajamento de profissionais, acadêmicos e ainda comunidade, atingida com alcance das publicações. E as
estratégias utilizadas, proporcionou aos gestores da liga novos aprendizados e experiências, além de
domínio de novas ferramentas.
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