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RESUMO

Diante da complexidade da pandemia da covid-19, houve necessidade de
modificação do cuidado pessoal (higiene e auto cuidado) e do
comportamento social das pessoas (contatos, convivência e ações).  O
meio virtual foi intensamente utilizado na comunicação pessoal e
profissional e as pessoas usaram novas estratégias, reinventando-se
diariamente. O presente estudo objetivou registrar e analisar o
conhecimento, disponível em ambiente virtual, de relatos de enfermeiros
frente à pandemia da covid-19, sob a ótica dos seus relacionamentos,
sentimentos, ações e emoções expressas. Trata-se de uma pesquisa
exploratório descritiva, de natureza quantiqualitativa, em rede virtual
social (Twitter). Obteve-se o total de 13.860 tweets, relacionados às
palavras: enfermeiro, enfermeira, enfermeiros, enfermeiras, coronavirus,
covid, sars (síndrome respiratória aguda grave), pandemia,
distanciamento, isolamento, quarentena, relacionamento, relações. Para
analisar os dados obtidos foi utilizada a Técnica de Análise de
sentimentos, por meio de linguagem de programação R, em mídia social.
A produção de informações na web, com a utilização de comunicação, por
meio das redes sociais amplia o desafio das relações interpessoais em
tempos de pandemia da convid-19 (novo coronavirus) onde o
distanciamento físico é uma das formas de proteção da saúde e
manutenção da vida humana. As redes sociais virtuais tornaram-se
ferramentas essenciais no desempenho pessoal e profissional dos
enfermeiros. Os sentimentos, expressos em rede social virtual, trazem a
expressão de emoções nos agrupamentos de palavras que denotam medo
da transmissão e manejos de enfrentamento bem como são a expressão
das representações sociais dos enfermeiros frente a pandemia COVID 19.
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