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APRESENTAÇÃO 
 
O Laboratório de Ensino Virtual em Enfermagem (LEVi) iniciou suas atividades em 2002, 

sendo coordenado pelas professoras Lia Brandt Funcke, Denise Tolfo Silveira e Ana Luísa 

Petersen Cogo. Inicialmente, o objetivo do LEVi era desenvolver estratégias de ensino-
aprendizagem em educação à distância, bem como utilizar-se de ferramentas computacionais 

no ensino de enfermagem. 

No ano de 2019, o LEVi passou por um processo de reestruturação, com a coordenação da 

professora Cecília Drebes Pedron e Alessandra Vaccari. O objetivo do LEVi passou a ser incentivar 

acadêmicos a desenvolver atividades de valorização da enfermagem com a implementação de 

um espaço virtual de comunicação entre a comunidade acadêmica e mundo virtual. Neste 

momento, o site do LEVi (www.ufrgs.br/levi) passou a ser uma importante ferramenta para a 

integração de docentes, discentes e comunidade em geral como forma de partilha e troca de 

conhecimentos. 

As trocas de conhecimento, inicialmente estimuladas pelas relações presenciais, 

começaram a formar redes de relacionamentos. Com a pandemia da COVID-19 esta rede de 

docentes, discentes e comunidade rapidamente tomou uma nova dimensão, sendo o LEVi o 

ambiente que acolheu a comunicação virtual de pessoas interessadas em temas relacionados a 

saúde e a pandemia. O LEVi promoveu e estimulou uma integração e espaço de comunicação, 

na qual professores e alunos realizaram conexões virtuais com a comunidade em geral 

explicando e comentando de forma científica e de fácil acesso a trajetória da COVID-19. 

Este ebook reúne artigos produzidos ao longo destes oito primeiros meses da pandemia. 

Diferentes contribuições são registradas envolvendo dados epidemiológicos, testes, vacinas, 

aspectos de saúde mental, cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente, idosos, gestantes e 

pessoas em vulnerabilidade. Também foram trabalhados temas sobre o atendimento em 

urgências e emergências, saúde do paciente e a importância da profissão do enfermeiro no 

cuidado à população neste momento de pandemia. 

O LEVi é um ambiente vivo e dinâmico, que irá continuar acompanhando as evoluções 

dos estudos acadêmicos focados nos interesses da comunidade. Sendo assim, esperamos que a 

leitura deste ebook seja proveitosa e deixamos o convite para contribuir com a nossa iniciativa 

seja produzindo novos artigos seja indicando temas que necessitem ser explorados. 
 

Uma ótima leitura a todos! 
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