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Introdução: Nossa Casa é uma organização sem fins lucrativos com objetivo de promover conscientização sobre 

Paralisia Cerebral (PC) e AVC infantil, bem como empoderar famílias por meio de informações. Desinformação torna 

problemático o processo de decisão clínica, além de impactar negativamente o bem-estar de famílias e crianças com 

deficiência. Ao redor do mundo, grupos de pesquisas e alianças acadêmicas têm reunidos esforços para financiar e 

produzir conhecimento cientifico a fim de melhorar a vida de crianças com PC e suas famílias. Apesar de todo 

conhecimento já produzido, é comum encontrarmos barreiras para sua transmissão e implantação, principalmente em 

países em desenvolvimento e sem o domínio da língua inglesa. Atualmente, pesquisadores têm voltado sua atenção ao 

campo de “Knowledge translation” (KT) – tradução do conhecimento, processo dinâmico de síntese, disseminação, 

intercâmbio e aplicação do conhecimento, com a finalidade de melhorar a saúde da população. 

Objetivos: Desenvolver uma rede colaborativa, onde pesquisadores locais e internacionais, profissionais da saúde, 

famílias e sociedade, possam se comunicar, a fim de que reais demandas da família possam ser identificadas, e 

informações baseadas em evidências possam ser disseminadas numa linguagem clara e amigável. 

Método: Nossa Casa desenvolveu um website, página no Facebook, Instagram e Canal no Youtube, conteúdos audio-

visuais vem sendo produzidos e veiculados nessas redes. Animações são produzidas num esforço coletivo: roteiros são 

escritos pelas autoras com orientação e revisão de especialista e de outros colaboradores (jovens com PC e familiares). 

Após gravação de locução, um profissional da arte produz a animação e então ela é disponibilizada gratuitamente 

online. Métricas de mídia sociais e um formulário disponibilizado no website, são utilizados para identificar principais 

demandas do público e delinear futuros conteúdo a serem produzidos.

Resultados: Nos primeiros 10 meses, a página do Facebook totalizou 16.350 seguidores, a postagem de maior alcance 

chegou a mais de 1.100.000 pessoas, 10.000 compartilhamentos e 315.000 visualizações. O Canal do Youtube atingiu 

cerca de 14.000 visualizações e 245 inscritos.

Conclusão: A rápida aderência às páginas, o alcance e número de compartilhamento do material produzido pela Nossa 

Casa indica que redes sociais têm um importante potencial para ser utilizado como ferramenta de disseminação de 

conhecimento. Parcerias com grupos de pesquisas são importantes para garantir que a síntese do conhecimento seja 

realizada da forma mais acurada.
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