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   percebemos a riqueza de conteúdos que podemos explorar em nosso
Enfermagem Digital. Realmente, são muitos assuntos que permeiam
o cotidiano e que ganham evidência neste momento de pandemia.
   Um dos nossos chamamentos refere-se aos pacientes oncológicos e aos
cuidados mais do que necessários neste período. Também, falamos um
pouco da história da Enfermagem, pois é referenciando o passado, que
construímos pilares para entender a área e lutar por melhorias constantes.
Mercado e saúde: como um enfermeiro pode dedicar-se a estas duas
frentes de forma criativa e humana? Esse é outro assunto, que foi
abordado pelo grupo que se dedica a falar de empreendedorismo. 
   Falamos ainda da educação das crianças neste período e do esforço dos
pais e familiares para garantir um aprendizado significativo mesmo
diante das telas. Além da dose de paciência bastante necessária, são
importantes os recursos lúdicos para contribuir no ensino. Então, nosso
jornal apresenta algumas dicas, esperamos que sejam úteis e bem 
frutíferas. Por fim, logicamente falamos do nosso Outubro Rosa! Como
não abordar este movimento mundial que reforça tão sensivelmente
a prevenção do câncer de mama? Nosso foco são os idosos, mas as 
informações servem para mulheres de todas as idades. 
   Viram quanta coisa? Informações não se esgotam! E quando ligadas
à saúde e ao bem-estar, menos ainda. Temos sempre muitos assuntos
a serem explorados, visando a uma vida melhor. 
  

 Com carinho,
 professoras Claudete, Lara, Letícia e Marina.  

A cada edição
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Acadêmicas: Bárbara Serafini, Carine Garcia, Daiana Amarilho, Flávia Camef, Luciana Penning, Naísa Gindri

     A pandemia do Conoravírus trouxe inúmeros impactos aos serviços de saúde e seus usuários. De um lado as modificações 
necessárias para atender aos suspeitos de Covid-19, do outro, a necessidade de prosseguir com os atendimentos de pacientes com
 outras demandas (SAMPAIO; DIAS; FREITAS, 2020). Dentre esses, abordaremos acerca dos pacientes oncológicos, no que diz respeito 
as medidas de prevenção durante a pandemia. 
     O câncer é uma patologia que alcança uma considerável parte da população mundial. Em virtude do estado de imunossupressão
 sistêmica causada por alguns tipos de câncer, bem como por suas formas de tratamento, os pacientes oncológicos são mais 
suscetíveis às infecções, como o coronavírus (RODRIGUES; VIEIRA; SANTOS, 2020; NASCIMENTO, et al., 2020).
     Destaca-se que os pacientes oncológicos fazem parte do grupo de alto risco para a Covid-19 diante da imunossupressão secundária 
ao tratamento ou da resposta imunológica relacionada ao adoecimento por câncer, porém, precisam dar continuidade do seu 
tratamento para controle dos sintomas e melhor qualidade de vida. Nesse sentido, as instituições que atendem pacientes oncológicos 
necessitaram  de uma nova organização das práticas de cuidados, bem como o desenvolvimento de habilidades específicas, as quais 
são fundamentais para o sucesso do tratamento oncológico durante a pandemia (RAMOS, 2020).
     Considerando a suscetibilidade do paciente oncológico, a necessidade de intervenções terapêuticas o mais precoce possível para o 
controle da doença, a redução da ocorrência de metástases, bem como o uso de métodos terapêuticos que possam trazer menores 
danos e sequelas é indispensável. Frente a isso, as orientações de distanciamento social, durante o período da pandemia, devem ser 
fortemente recomendadas para esse grupo de pacientes (RAMOS, 2020).
     Como medidas de prevenção, orienta-se a permanecer em casa, evitando contato próximo com outras pessoas, além de lavar 
frequentemente as mãos com água e sabão.  Quando espirrar ou tossir, cobrir a boca e o nariz com um lenço facial e imediatamente 
descartar na lixeira, evitar o contato com os olhos e rosto, fazer o uso de máscara de proteção quando estiver em ambiente público. 
Cozinhar bem os alimentos, e ainda, recomenda-se aos pacientes o fortalecimento de sua ingesta nutricional, aumentando o consumo 
de frutas e verduras frescas, atentando para a correta limpeza dos alimentos (RODRIGUES; VIEIRA; SANTOS, 2020).
     O bem-estar psicológico, com apoio de uma equipe multiprofissional é fundamental para o enfrentamento de situações adversas 
que possam surgir pela Covid-19. Por fim, faz-se necessário prestar um cuidado com segurança, que promova o alívio do sofrimento, 
controle dos sintomas e promoção da qualidade de vida.

Pacientes cógicos
MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA A COVID-19
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          A Enfermagem, apesar de ter seu início nos primórdios da civilização, só ganhou desta que durante o século XIX. Sua origem aponta 
para o trabalho de homens e mulheres abnegados que cuidavam do bem-estar dos enfermos, tentando garantir a eles uma situação digna, 
de saúde básica e de sobrevivência. Por volta do século XVI, a atividade era vista, na Europa, como uma profissão que já começava a se 
institucionalizar, principalmente a partir da Revolução Industrial. No entanto, foi somente no século XIX, que ela ganhou notoriedade.  

Acadêmicos (as): Nathiély Rodrigues, 
Josiane Pires, Abrelino Rosseti, Eloísa Cogo, 
Paola Martins e Jailton Soares

DA Enfermagem

ORGANIZAÇÃO DA ENFERMAGEM
Essa primeira fase remete a uma Enfermagem mais instintiva e cultural, onde os pajés, feiticeiros e outros líderes religiosos eram 
responsáveis por fazer rituais místicos com a intenção de curar enfermidades.

DESENVOLVIMENTO DA ENFERMAGEM
Com o crescimento urbano, o número de doenças contagiosas e aceleração da propagação das mesmas aumentou. Frente a necessidade 
de mais atenção à saúde pública o governo começou a assumir o controle dessa pasta, passando a criar órgãos específicos responsáveis 
para dar assistência médica à população. A profissão de enfermeiro começa assim a ganhar força. Nesse período também foram 
inauguradas as primeiras escolas de Enfermagem. 

ENFERMAGEM MODERNA
Período no qual se inicia o desenvolvimento da educação em Enfermagem no Brasil. Mais escolas são abertas, especializações criadas, 
conselhos, associações e sindicatos de classe organizados, entre outras medidas. A própria profissão de enfermeiro é regulamentada no 
último ciclo. Além disso, houve mudanças importantes na saúde, como a criação do Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
entre outros órgãos.

FLORENCE NIGHTINGALE
Considerada, por todos, como amãe da Enfermagem moderna no mundo. Durante a Guerra da Crimeia que a enfermeira deu a sua principal
contribuição. Atendendo feridos nos campos de batalha, Florence e uma equipe de enfermeiras voluntárias conseguiram baixar o índice 
de mortalidade de 40% para menos de 5%, nessa ocasião recebe o apelido carinhoso de ‘Dama da Lâmpada’ por percorrer todas as alas
com um pequeno objeto de chamas em suas mãos. Em 1860, fundou a Escola de Enfermagem do Hospital Saint Thomas, em Londres, onde 
era promovido um curso com duração de um ano, coordenado por uma enfermeira e com aulas teóricas e práticas ministradas por médicos. 
Ainda hoje o Dia Internacional da Enfermagem é comemorado em 12 de maio, aniversário de Florence.

ANA NERI
Com representatividade semelhante à de Florence para a Enfermagem internacional, Ana Neri, tem aqui no Brasil. Nascida na cidade de 
Cachoeira, interior da Bahia, em 1810, Ana Neri tem uma história semelhante com a de Florence. Ana Neri se voluntariou para trabalhar como 
enfermeira na Guerra do Paraguai, este pedido de voluntariado foi também uma maneira de ficar mais próxima de seus filhos, que estavam 
na guerra. A enfermeira integrou o Décimo Batalhão de Voluntários, na época, tratando pacientes em hospitais militares nas cidades de 
Salto, Corrientes e Assunção. Em 1923, a primeira escola de alto padrão em Enfermagem do Brasil foi batizada com o nome da enfermeira.
Aos poucos, começaram a ser criadas instituições que regulam a profissão e ajudam na padronizaçãode alguns procedimentos, diagnósticos 
e linguagens próprias, destacando-se:
►North American Nursing Diagnosis Association (NANDA);International Council of Nurses (ICN);American Nurses Association (ANA); 
Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem (CIPE).
Já em território nacional, a Enfermagem possui uma série de datas importantes, dentre as quais têm mais relevância:
►(1814) Nascimento de Ana Neri, primeira enfermeira do Brasil;
►(1923) Primeira Escola de Enfermagem do Brasil
►(1973) Criado o Conselho Nacional de Enfermagem e os respectivos conselhos regionais
►(1986) Regulamentada a profissão de enfermeiro e técnico em Enfermagem no País
►(1990) Regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS)
►(1994) Lançamento do Programa Saúde da Família.
Para ter uma ideia da representatividade da classe, hoje, no Brasil, segundo o Cofen, existem mais de 2,3 milhões de profissionais da área 
de enfermagem. 

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO! 

Escolhemos a Enfermagem por ser uma profissão 
que favorece nosso crescimento profissional, a partir 
das muitas possibilidades de atuação,  mas 
também por nos proporcionar vivências que 
contribuem para nosso crescimento pessoal.

Durante a Pandemia, a Enfermagem, mais uma 
vez, vem demonstrando ser indispensável para a 
saúde e para a sociedade. Assim, mesmo não sendo 
o mês de maio, o mês em que se comemora o dia do 
Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem, pensamos 
em resgatar a história da nossa profissão, elucidando 
que a Enfermagem há muito tempo vem cuidando da 
humanidade.
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Empreendedorismo
EM ENFERMAGEM

Acadêmicas: Diulia Gabert, Fernanda Brucker, Leticia Balboni, Mylena Chaves, 
Mônica Martins, Pauline Aguirre e Rosemary Marinho

     O home office é a possibilidade de desenvolver o trabalho em casa, também para o que antes era realizado na 
presencialidade e que, de certa forma, foi o necessário para a continuidade do mesmo. 
     Tendo em vista as abordagens das edições anteriores, pensou-se em expandir as temáticas e investir em facetas
 que correlacionem a enfermagem como ator principal neste contexto de saúde e sociedade, o qual vem exigindo de 
todos muita resiliência, proatividade e criatividade.
     Frente a isso, abordou-se o empreendedorismo na enfermagem, o qual assumiu papel comercial e social, onde a 
visão que caracteriza o ser enfermeiro empreendedor é a sua criação que beneficia o mercado e a saúde das pessoas. 
Ainda, está associado a capacidade de gerar processos e meios que reflitam na emancipação de famílias e 
comunidades. (BÜSCHER, et al. 2019).
     O empreendedorismo proporciona aos enfermeiros oportunidades de autoemprego usando abordagens 
inovadoras. O profissional de enfermagem pode ser proprietário de uma empresa, oferecendo serviços de 
enfermagem de prática clínica de forma direta, de educação, de pesquisa, de cunho administrativo ou ainda de 
consultoria, podendo ter sua própria empresa em casa (COLICHI, 2019).
     A resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 0568/2018, regulamenta o funcionamento de 
consultórios de enfermagem, que podem ofertar serviços e consultas de enfermagem, adequadamente registrados 
como empresas nos Conselhos Regionais de Enfermagem. Essa é mais uma possibilidade de atuação do enfermeiro 
generalista enquanto empreendedor, no mercado de trabalho (FONSECA, ARAÚJO, OLIVINDO, 2020).

EmpreendedorismoEmpreendedorismo
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Acadêmicos (as): Antônio Gilmar da Silveira Ramos, 
Biana Brum Severo, Francine Dalenogare Lopes, 
Gabriela Delevati Caldeira, Gábia Cogo Colpo e 

Joane Beatriz Dethetis Soares

     As mudanças e adaptações tornaram-se uma constante na vida das pessoas em razão da pandemia, e com a educação não seria 
diferente. Não se pode pensar em aglomeração maior, quando a criançada se junta na escola, seja na entrada, saída ou no intervalo. 
Evitar aglomerações é uma das mais valiosas orientações quando se trata de métodos de prevenção da Covid 19. Portanto, alunos na 
escola em meio a uma pandemia constitui-se uma situação das mais agravantes possíveis, que deve ser evitada ao máximo, ou se 
acontecer, deve haver formas precisas para o controle.
     Diante desse cenário, o aprendizado das crianças é algo que preocupa bastante, tanto os pais/responsáveis, quanto os professores. 
Dessa forma, as aulas online surgiram com o intuito de suprir (ao menos que em parte) a falta das aulas presenciais.
     As aulas online, trouxeram consigo inúmeros desafios, para todos os envolvidos no processo. Aos alunos com acesso à internet,
 aprender a gerenciar o tempo dentro de casa e ter disciplina para estudar no modelo virtual é uma das maiores tarefas.  Já os alunos
 que não tem acesso à internet, cabe o deslocamento dos pais/responsáveis até as escolas para garantir o material impresso 
disponibilizado. 
     Para as crianças isso tudo se tornou bastante desafiador, pois além de ter que saber lidar com o isolamento em casa, os mesmos 
tiveram que aprender a conviver com a distância dos amigos e professores. Aos pais coube o auxílio diário no aprendizado, onde uma 
boa dose de paciência e uso de recursos lúdicos para contribuir no aprendizado dos pequenos sempre são bem vindos. Portanto, segue 
algumas dicas de atividades e brincadeiras que podem ser feitas em casa para estimular a aprendizagem:

O DESAFIO DA APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS
ATRAVÉS DAS AULAS ONLINE EM TEMPOS DE PANDEMIA

7CRIANÇA

EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, A ADAPTAÇÃO DE 
PAIS E FILHOS NO PREPARO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS

Acadêmicos (as): Antônio Gilmar da Silveira Ramos, 
Biana Brum Severo, Francine Dalenogare Lopes, 
Gabriela Delevati Caldeira, Gábia Cogo Colpo e 

Joane Beatriz Dethetis Soares

     As mudanças e adaptações tornaram-se uma constante na vida das pessoas em razão da pandemia, e com a educação não seria 
diferente. Não se pode pensar em aglomeração maior, quando a criançada se junta na escola, seja na entrada, saída ou no intervalo. 
Evitar aglomerações é uma das mais valiosas orientações quando se trata de métodos de prevenção da Covid 19. Portanto, alunos na 
escola em meio a uma pandemia constitui-se uma situação das mais agravantes possíveis, que deve ser evitada ao máximo, ouse 
acontecer, deve haver formas precisas para o controle.
     Diante desse cenário, o aprendizado das crianças é algo que preocupa bastante, tanto os pais/responsáveis, quanto os professores. 
Dessa forma, as aulas on-line surgiram com o intuito de suprir (ao menos que em parte) a falta das aulas presenciais.
     As aulas on-line, trouxeram consigo inúmeros desafios, para todos os envolvidos no processo.Aos alunos com acesso à internet,
 aprender a gerenciar o tempo dentro de casa e ter disciplina para estudar no modelo virtual é uma das maiores tarefas.  Já os alunos
 que não tem acesso à internet, cabe o deslocamento dos pais/responsáveis até as escolas para garantir o material impresso 
disponibilizado. 
     Para as crianças isso tudo se tornou bastante desafiador, pois além de ter que saber lidar com o isolamento em casa, os mesmos 
tiveram que aprender a conviver com a distânciados amigos e professores. Aos pais coube o auxílio diário no aprendizado, onde uma 
boa dose de paciência e uso de recursos lúdicos para contribuir no aprendizado dos pequenos sempre são bem vindos. Portanto, segue 
algumas dicas de atividades e brincadeiras que podem ser feitas em casa para estimular a aprendizagem:

INGREDIENTES
►2 bananas nanicas maduras
►5 col. (sopa) de aveia em flocos
►Canela em pó a gosto
PREPARO
Amasse as bananas e misture com os outros ingredientes; use uma  colher para fazer os bolinhos e 
acomodá-los numa forma antiaderente e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC e deixe assar por 20 minutos 
ou até que fique dourado.
OBS.: Pode ser acrescentado uvas-passas ou chocolate amargo picado na massa antes de colocar para 
assar.

LETRAS DE PALITO
Essa é uma brincadeira muito simples que só precisa de palitos 

de sorvete para acontecer. A criança deve ser incentivada a formar 
as letras do alfabeto, utilizando os palitos. Brincar com o tema é uma

 maneira de introduzir a linguagem escrita aos poucos e de um 
jeito bem divertido.

CONTOS DE FAMÍLIA
O objetivo dessa atividade é despertar memórias afetivas, 

autoconhecimento e também estimular a criatividade.
Solicite a cada integrante da família que selecione um objeto 
que lhe traga recordações. No caso de crianças pequenas, os 
adultos podem ajudar. Depois de escolhido o objeto, a família 

se reúne e irá contar a história a partir do objeto escolhido. 
A ideia é falar sobre a importância do objeto, com o intuito de 

desenvolver a fala e o conto de histórias.

ADIVINHE SE PUDER
Solicite a criança que represente uma emoção ou sentimento 

por meio da mímica, usando os gestos corporais. O objetivo dessa 
brincadeira é proporcionar conexão entre pais e filhos, conversando 
sobre seus sentimentos. Essa atividade auxilia no desenvolvimento 

da empatia e incentiva a valorização dos melhores momentos em família.
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CURSO DE ENFERMAGEM
NO COMBATE À COVID-19

Acadêmicas: Bárbara Belmonte Bedin, Diovana Moreira da Silva, Joyce da Silva Figueiredo, 
Letícia dos Santos Basseto, Natália Dal Forno, Natalia Pereira Araújo.

          A chegada da terceira idade requer maiores cuidados com a saúde em geral, e especialmente em se 
tratando da prevenção do câncer. Além de buscar uma rotina equilibrada e saudável, que contribui para 
afastar o risco da doença em qualquer fase da vida, as pessoas acima dos 60 anos de idade devem também 
manter uma agenda regular de  exames preventivos para detectar possíveis casos o mais cedo possível. 
O cuidado maior se justifica pelo fato de que  70% de todos os casos de câncer no mundo acontecem justo 
nessa faixa etária.

          Aproximadamente 80% os tumores são descobertos pela própria mulher ao apalpar as suas mamas, 
um simples gesto pode salvar a sua vida. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar 
informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de 
diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

O U T U B R O R O S A

Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no 
início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. No Brasil, a comemoração foi instituída

pela lei nº 13.733/2018. 

Prevenção
O câncer de mama não é uma doença totalmente preventiva em função da multiplicidade de fatores relacionados ao 
seu surgimento e ao fato de que vários deles não são atitudes modificáveis. De modo geral, a prevenção baseia-se no 
controle dos fatores de risco e no estímulo aos fatores protetores, especificamente aqueles que podem ser mudados 
com a adoção de hábitos saudáveis.

Sintas do câncer de mama

Você já sabe fazer o aoexame das mamas?
Em frente ao espelho observe e toque a mama em movimentos circulares com a ponta dos dedos de maneira que 
possa sentir qualquer tipo de massa ou nódulo. A ilustração abaixo mostra as 3 posições que devem ser seguidas.

►Alterações na pele: vermelhidão, retração 
ou aspecto de “casca de laranja”;
►Nódulos nas mamas, axilas e pescoço;
►Saída de líquido anormal das mamas;
►Alteração no mamilo, como retração;
►Mudanças no formato e tamanho das mamas;
►Dor na mamas.

A PREVENÇÃO AINDA É O MELHOR CAMINHO
NA TERCEIRA IDADE!
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