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RESUMO 

Justificativa: Frente à pandemia da Covid-19 e às consequentes necessidades de adaptação às 

atividades remotas, o grupo buscou adaptar-se quanto ao uso e as particularidades das 

tecnologias disponíveis voltadas à enfermagem para serem utilizadas, com o intuito de 

disseminar informações direcionadas para cuidadores e portadores de Parkinson e/ou 

Alzheimer. Objetivo: O estudo tem como objetivo relatar a experiência dos acadêmicos de 

enfermagem quanto ao uso de tecnologias aplicadas aos cuidadores familiares no grupo de 

Extensão Reviver. Métodos: Trata-se de um relato de experiência que descreve o uso da 

tecnologia aplicada pela enfermagem aos cuidadores familiares no grupo de Extensão Reviver, 

da Universidade Federal do Amapá. As atividades utilizando as tecnologias perpassam no 

primeiro momento com o uso  do WhatsApp, em um grupo com os cuidadores e participantes 

do projeto de extensão, para informá-los sobre os encontros online e enviar o link para que 

possam participar do momento, que ocorre por meio da plataforma Google Meet; no segundo 

momento foi realizando busca mais aprofundada sobre a temática a ser trabalhada pelo grupo 

durante a semana para em seguida editar como conteúdo acessível e simplificado a ser postado 

nas redes sociais como Instagram, Youtube e Facebook, a fim de trazer informações pertinentes 

quanto a Doença de Parkinson e Alzheimer e orientações aos cuidadores.  Resultados: O uso 

das tecnologias teve resultados positivos, uma vez que, desse modo, as necessidades dos 



                 

                  

 

cuidadores e/ou pacientes foram organizadas e administradas pelos responsáveis do Projeto 

Reviver, além de ter sido extremamente significativo para os participantes do projeto, dado ao 

fato de que todos tiveram que empenhar-se em pesquisar e apropriar-se do conteúdo trabalhado, 

fazendo com que obtivessem maior conhecimento das ferramentas tecnológicas e conteúdos 

trabalhados. Conclusão: Dessa forma, as tecnologias adquiriram papel fundamental nesse 

processo, visto que têm sido utilizadas como meios de comunicação, propagação de 

conhecimentos e assistência em saúde. Portanto, o uso destes recursos promove experiência 

positiva tanto aos colaboradores do projeto quanto aos cuidadores e portadores de Parkinson 

e/ou Alzheimer. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Carneiro et al. (2021), em decorrência de um vírus (Sars-Cov-2), 

causador da síndrome respiratória, denominada Covid-19, foram tomadas estratégias 

profiláticas que buscam reduzir o seu impacto, como distanciamento social, fechamento 

prolongado de escolas, universidades, além do afastamento de milhares de pessoas de seus 

respectivos locais de trabalho.  

O uso de forma geral das ferramentas tecnológicas é visto como facilitadoras com maior 

potencial na área educacional, a tecnologia revolucionou a forma como recebemos, enviamos e 

usamos informações no cotidiano. A tecnologia pode ser entendida como o resultado de 

processos concretizados a partir da experiência cotidiana e da pesquisa, para   o 

desenvolvimento    de    um    conjunto    de    conhecimentos científicos para a construção de 

produtos materiais, ou não, com a finalidade de provocar intervenções   sobre uma determinada 

situação prática (TEIXEIRA et al., 2010). 

A tecnologia, usada em favor da saúde, contribui diretamente com a qualidade, eficácia, 

efetividade e segurança no cuidado, ou seja, se torna uma ferramenta que cria condições para 

contribuir para uma vida saudável. A incorporação de novas tecnologias acarreta novas 

demandas, muitas vezes aumentando a intensidade do trabalho, requisitando a 

multidisciplinaridade do conhecimento e trabalhadores com especialidades diversas e 

complementares (SALVADOR et al., 2012).  



                 

                  

 

Frente às necessidades de adaptação às atividades remotas, o grupo, buscou adaptar-se 

quanto ao uso e as particularidades das tecnologias disponíveis voltadas para enfermagem para 

serem utilizadas, com o intuito de disseminar informações direcionadas a cuidadores dos 

portadores de Parkinson e/ou Alzheimer. Dessa forma, o estudo tem como objetivo relatar a 

experiência dos acadêmicos de enfermagem quanto ao uso de tecnologias aplicadas aos 

cuidadores familiares no grupo de Extensão Reviver. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência que descreve o uso da tecnologia aplicada pela 

enfermagem aos cuidadores familiares no grupo de Extensão Reviver, da Universidade Federal 

do Amapá. O relato de experiência é uma ferramenta da pesquisa descritiva que apresenta uma 

reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações que abordam uma situação vivenciada no 

âmbito profissional ou acadêmico de interesse da comunidade científica (CAVALCANTE e 

LIMA, 2012). 

Durante a semana o grupo em conjunto com os cuidadores familiares se reúnem, via 

Google Meet, com o intuito de identificar suas principais necessidades, posteriormente os 

profissionais da saúde e os acadêmicos planejam e executam ações que possam suprir essas 

necessidades, acarretando novas  informações que facilitem o seu cotidiano, além de auxiliá-

los quanto a educação em saúde realizadas pelo grupo de extensão, as quais ocorrem através de 

ferramentas tecnológicas como Instagram, YouTube e Facebook, tendo como instrumento de 

análise e armazenamento de dados os prontuários virtuais  inseridos no Drive do grupo de 

extensão. 

O prontuário virtual dispõe de uma lista de ordem e ocorrência, com a finalidade de 

cadastrar informações importantes sobre os cuidadores participantes do projeto Reviver como, 

por exemplo, algumas dificuldades em adquirir medicações, agendar consultas médicas, entre 

outros.  

Assim sendo, as atividades utilizando as tecnologias perpassam no primeiro momento 

fazendo uso do WhatsApp, por meio de um grupo com os cuidadores e participantes do projeto 

de extensão, para informá-los sobre os encontros online e enviar o link, que ocorre através da 

plataforma Google Meet; no segundo momento realizando uma busca mais aprofundada sobre 

a temática a ser trabalhada durante a semana para em seguida editar como conteúdo acessível e 



                 

                  

 

simplificado a ser postado nas redes sociais como Instagram, Youtube e Facebook, a fim de 

trazer informações pertinentes quanto a Doença de Parkinson e/ou Alzheimer a todos os 

indivíduos que seguem nas redes sociais além de meios de simplificar o cotidiano dos 

cuidadores e seus respectivos pacientes. 

Importante ressaltar a necessidade de aplicação de uma tecnologia educativa 

previamente, através de vídeos curtos integrativos, com o intuito de capacitar os cuidadores 

familiares para a utilização das plataformas de informação e comunicação entre os membros do 

grupo de extensão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Antes do período pandêmico as atividades do grupo ocorriam de forma presencial, mas 

em março de 2020 as redes de ensino públicas e privadas suspenderam temporariamente as 

aulas, devido à pandemia do novo coronavírus chamado de COVID-19. Frente a essa nova 

realidade vivenciada buscou-se adaptações, bem como a utilização da tecnologia da 

enfermagem dentro do grupo de Extensão Reviver, com o intuito de manter as atividades 

assistenciais durante o período de isolamento social. 

Por ser um período em que o contato com o público em geral está limitado, fez-se 

necessário o uso de tecnologias digitais que pudessem proporcionar orientações corretas e 

seguras sobre o processo de higienização de ambientes de uso coletivo e proteção pessoal 

(NETO et al., 2020). Portanto, as atividades do grupo foram realizadas exclusivamente com as 

tecnologias aplicadas pela enfermagem, a fim de manter o contato com os membros do grupo, 

cuidadores e seus pacientes.  

Entretanto, esse início não foi nada fácil, pois surgiram dificuldades quanto ao manuseio 

e o acesso aos aplicativos de comunicação. Contudo, apesar dos desafios e das dificuldades, os 

meios tecnológicos representaram uma das formas primordiais para viabilizar a continuidade 

das atividades, inclusive a continuidade assistencial do enfermeiro no cuidar do paciente.  

As intervenções educativas foram de extrema importância para a continuidade 

assistencial em saúde, principalmente os cuidados de enfermagem, em que ocorreu através do 

uso das tecnologias mais acessíveis para os cuidadores nos quais foram identificadas o Google 

Meet & WhatsApp.  

O uso de prontuário eletrônico, de mídias sociais, plataformas digitais e armazenamento 

de dados online (Google Drive) teve resultados positivos, uma vez que, desse modo, as 



                 

                  

 

necessidades dos cuidadores e/ou pacientes foram organizadas e administradas pelos 

responsáveis do Projeto Reviver, além de ter sido extremamente significativo para os 

participantes do projeto, dado ao fato de que todos tiveram que empenhar-se em pesquisar e 

apropriar-se do conteúdo trabalhado, fazendo com que obtivessem maior conhecimento das 

ferramentas. Além disso, as divisões de trabalho fizeram com que não houvesse sobrecarga dos 

integrantes da equipe.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do atual cenário pandêmico, o projeto Reviver precisou encontrar novas 

possibilidades de continuidade das atividades e educação em saúde aos cuidadores e pacientes 

de forma remota. Dessa forma, as tecnologias adquiriram papel fundamental nesse processo, 

visto que têm sido utilizadas como meios de comunicação, propagação de conhecimentos e 

assistência em saúde. 

As tecnologias também possibilitam aos acadêmicos envolvidos, o crescimento do 

conhecimento a respeito da extensão, ensino e educação tecnológica voltada para as 

necessidades dos cuidadores e pacientes, bem como demonstra que a educação em saúde por 

meio de plataformas digitais é uma ferramenta eficaz e valiosa em situações alarmantes, como 

a qual enfrentamos. Portanto, o uso destes recursos tecnológicos promove experiências 

positivas tanto aos colaboradores do projeto quanto aos cuidadores e seus respectivos familiares 

que são cuidados.    
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