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   ficamos mais sensíveis, a afetividade ganha ainda mais espaço e é
normal nos determos a refletir sobre o que passou e no que está por vir. 
E, diante do ano de 2020, o que podemos pensar? Que projeções nos
arriscamos a fazer? Ora, ele veio para trazer medo, insegurança, 
preocupação, mas também, diante do momento de recolhimento e
ressignificação, nos fez/faz compreender que o futuro não nos pertence e 
que o presente é o nosso grande tesouro. Por isso, neste contexto, a 
saúde é o que deve ser o centro da nossa atenção. A saúde física e 
mental deve sempre receber o nosso carinho, de forma que é com saúde 
que conquistaremos outras coisas em diversas áreas. Logicamente, 
entendemos também, que se algum problema de saúde surgir, devemos 
aceitar, ter esperança e sempre acreditar na ciência e no cuidado, pilares 
da nossa área. 
   Então, desejamos um bom fechamento de 2020. Que seja momento 
para pensar, amar, agir, dialogar e sobretudo, estudar, ler, pesquisar. 
Nosso Enfermagem Digital é uma boa ferramenta para isso, de forma que 
apresenta diversos assuntos, e nosso leitor, ao ter a sua atenção 
despertada por algum deles, pode buscar saber ainda mais, afinal, este 
é o propósito do conhecimento. 

  

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

No fim do ano
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Acadêmicas: Bárbara Serafini, 
Carine Garcia, Daiana Amarilho, 
Flávia Camef, Luciana Penning, 
Naísa Gindri

       Nesta edição trataremos sobre os cuidados aos pacientes pós alta hospitalar por Covid-19. Destaca-se que cada caso tem 
suas peculiaridades, já que a doença se manifesta de forma variada entre os pacientes.

Cuidados AOS PACIENTES  PÓS ALTA
HOSPITALAR POR COVID-19

ORIENTAÇÕES E CUIDADOS NOS DIFERENTES ESPAÇOS
QUE O PACIENTE PODE VIVENCIAR: 

APÓS A ALTA, É IMPORTANTE SEGUIR
TODAS AS RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE:

►Algumas condições mais graves requerem mais tempo de recuperação,  incluindo fisioterapia 
respiratória e muscular após a hospitalização e acompanhamento por um pneumologista.
►Se os sintomas forem leves, a pessoa poderá retomar gradativamente para sua rotina.
►Em alguns casos, o paciente precisará manter o isolamento alguns dias após a alta, para que 
finalize o período de transmissão do vírus. (UNIMED. 2020)

CUIDADOS NOS
SERVIÇOS DE SAÚDE

CUIDADOS NO 
DOMICÍLIO

CUIDADO
COORDENADO

Verificar se o domicilio é 
adequado para continuidade 
do cuidado.

Manter os pacientes orientados 
e informados acerca de suas 
condições clínicas.

Monitorar demandas de 
reabilitação necessárias. 

Orientar e apoiar o 
cuidado estratégico.

Avaliar se pacientes e familiares 
estão aderindo às precauções.

Mudanças no cuidado, orientadas 
através da reorganização para o 
fortalecimento do SUS.

Organizar o cuidado e fluxo de 
atendimento de saúde a fim de 
maximizar as chances de cura dos 
pacientes.

Aumentar as possibilidades de 
sobrevivência dos pacientes e 
minimizar a transmissão da 
doença.

O paciente e os membros da 
família devem receber apoio e 
monitoramento durante o 
atendimento domiciliar.

Considera-se a presença de 
doenças crônicas pré-existentes, 
agravadas ou não pela COVID - 19.

Orientar quanto higiene, 
precauções básicas de prevenção 
e controle de infecção.

Utilização de protocolos 
pré-estabelecidos.

Comunicação efetiva entre 
paciente/família e profissionais 
de saúde.

Identificação e gerenciamento 
dos cuidados e demandas.

Acompanhamento por uma 
equipe multiprofissional. 

A seguir destacamos 
alguns relatos sobre as
 orientações e cuidados 

gerais para os pacientes 
acometidos pela Covid-19 

a partir da vivência profissional 
da ProfªEnfªMs. em Enfermagem 

Carla da Silveira Dornelles, 
A mesma atua como docente da 

URI-Santiago e é Enfermeira 
do Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre (HCPA).

►Observar a presença ou surgimento de sinais respiratórios, 
neurológicos e sinais relacionados à imunidade, sendo 
fundamental que o paciente esteja atento e orientado para 
o surgimento de complicações;
►Se o paciente faz uso de traqueostomia ou depende de 
oxigenioterapia se faz necessário o acompanhamento de 
equipe multiprofissional, além de cuidados com a mobilidade 
que podem estar prejudicados. 
►Atentar para possibilidade de surgir alterações 
hematológicas provocadas pela Covid-19, existindo relatos 
de formação de trombos, nestes casos é indicado o uso de 
anticoagulantes de acordo com avaliação e prescrição médica;
►Por se tratar de uma doença viral existe a possibilidade 
de reinfecção, sendo necessário assim o uso de máscara, 
higiene rigorosa dos ambientes e das mãos, assim como o 
uso de álcool em gel e se evitar aglomerações.
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     Primeiramente quero agradecer a oportunidade e o convite. Falar sobre a enfermagem é 

sempre prazeroso, mesmo que em tempos difíceis como esse ano. Sou enfermeira desde 2016 
e técnica de enfermagem desde 2005, enfrentei a pandemia de H1N1 em 2009 como técnica 
de uma Estratégia Saúde da Família (ESF), mas nem em meus piores pensamentos imaginei 

que enfrentaria um ano tão maçante e pesado como esse está sendo. 
     Realmente percebo que a influência da mídia sobre a ideia das pessoas e a paralisação de 

tudo fez com que o pânico se instalasse, mas parar tudo? Nem sempre foi assim, nós 
profissionais da saúde não paramos e foi aí que nos perdemos na nossa saúde mental. Logo 

no início da pandemia precisei definir onde minha filha estaria enquanto eu tivesse que 
trabalhar, precisei definir se iria visitar meus pais e avós ou se simplesmente não os deixaria 

sozinhos tirando suas próprias conclusões. Naquele momento eu precisei sim parar, me afastei 
e repensei minha rotina diária, precisei sim tomar um fôlego para voltar. Percebi que nos olhos 

das pessoas pairava uma dor, um desalento e uma desesperança devido as trágicas notícias 
diárias. 

     Fiquei dois meses em casa, reorganizei minha vida pessoal, pois a mãe precisa tomar 
decisões, sempre a mãe fica sobrecarregada no mundo profissional e ainda é culpabilizada 

por ter parido. Mas percebia que minha equipe estava se perdendo no caminho, eles estavam 
desesperados, sem de certa forma, a luz que eu represento, sem as minhas orientações e a 

minha presença, eles sentiram como se eu também os tivesse abandonado e quando 
percebi aquela situação soube que era hora de voltar, e voltei! Voltei carregada de esperança, 
carregada de fé, pisoteei meus medos e me coloquei novamente onde eu amo estar, atuando, 

assistindo e cuidando. 
     Mas novamente os desafios se sobrepõem né! Familiares começaram a demonstrar 

preconceito com a minha presença, queriam a presença do meu esposo e filha mas a minha 
não e ai? Onde eu busco forças para uma situação dessas? Pois é, me encontrava e me perdia 
o tempo todo, chorava e ria, desabava e me reconstruia diariamente e assim tem sido, dia após 
dia. Estou fazendo terapia psicológica, pois acredito que falar sobre tudo com alguém que não 

te critica e não te julga tem realmente o poder da cura, cura de alma, cura de dores que não 
vimos no exame físico. 

     Busco no abraço da minha filha me recompor, por ela e por mim, busco no chimarrão do 
final do dia com meu esposo realocar minhas ideias e prosseguir. Não nego que muitos dias 

eu perdi o controle, quis me isolar, quis gritar e quis colo de mãe, mas na nossa profissão isso 
não é possível, desistir da minha equipe não está nos meus planos, deixá-los não é possível, 
não posso abandonar minha comunidade por um minuto de descontrole. Está difícil sim, é 

doloroso pois além de vermos pessoas, pacientes queridos partindo, vemos famílias se 
desfazendo, desmoronando e ainda perdemos familiares queridos sem o mínimo de despedida. 

Ser visto com os EPIs, é muito complicado, pois parece que carregamos o vírus às pessoas, o 
preconceito existe e é normal, é preciso entender e orientar para que as pessoas tenham 
conhecimento. E para que elas saibam que debaixo dos EPIs existe um ser humano com 

sentimentos como os dele.  Esse ano vai ficar marcado em minha vida, como o ano que eu 
fui mais solicitada pelos meus familiares, mas também fui mais isolada de todos eles, o ano da 
aprendizagem, o ano da reflexão, o ano em que eu posso me tornar uma pessoa melhor ou me 

perder no medo, na culpa e na dor. A escolha é nossa, sempre nossa! Desejo a todos que as 
escolhas sejam sempre as do coração. Abraço Fraterno, egressa da URI de 2016, Bruna Oliveira, 

Enfermeira na Atenção Básica no Município de Santiago.
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O que a COVID-19 afetou tanto na pandemia 
vida quanto na vida enquanto profissional pessoal, 

Enfermeira de ESF e quais as perspectivas e mudanças 
para o futuro, ou seja, qual o desta fase aprendizado 
muito difícil que toda a humanidade está passando?
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Acadêmicas: Diulia Gabert, Fernanda Brucker, Leticia Balboni, Mylena Chaves, 
Mônica Martins, Pauline Aguirre e Rosemary Marinho

     A Enfermagem é uma profissão que tem a possibilidade de 
compreender, de forma ampla, a realidade, ou seja, sobre as 
necessidades do ser humano de maneira integral e objetiva, sendo 
assim, existem várias razões e oportunidades para o enfermeiro dar 
início ao Além disso, é relevante ressaltar que a próprio negócio. 
enfermagem possui grandes oportunidades de atuação em novos campos 
da sociedade, não sendo uma necessidade a execução dos cuidados de 
enfermagem em locais tradicionais, onde pode-se assumir uma postura diferente 
em ser líder no gerenciamento da profissão (LIMA et al., 2019).
     As competências da área do  são definidas como desenvolvimentos de habilidades, que englobam empreendedorismo
qualidades pessoais e características, atitudes, pontos de vistas, aspectos relacionados ao pensamento e ação do negócio. 
Ainda, é caracterizada como arte de criação e gerenciamento do próprio negócio (DUARTE; SANCHES, 2019).
     Atualmente, o mercado de trabalho vem se aprimorando e exigindo cada vez mais dos seus funcionários, a tecnologia se 
aprimora para que a prestação de serviços seja qualificada e proporcione benefícios a população, portanto, é uma tarefa 
difícil contratar profissionais experientes e bem treinados (Visto Sistemas, 2016).
      Junto a capacitação profissional em empresas de saúde, por exemplo, o colaborador descobre práticas positivas que 
beneficiam o trabalhador e o cliente. Algumas dessas vantagens estão a diminuição de gastos, a harmonia no local de 
trabalho, a diminuição da rotatividade de funcionários, sendo benéfico para fortalecer o vínculo entre uma equipe e evitar 
gastos desnecessários, atuação em conjunto, segurança para desempenhar a assistência e organização (Visto Sistemas, 2016).
      A competência profissional como requisito básico, uma vez que se vive a era da informação e do conhecimento, 
buscando-se padrões de excelência, alcançando-se melhores resultados organizacionais e aumentando a competitividade. 
A noção de competência possibilita o desenvolvimento de  capazes de reflexão ação social crítica e enfermeiros pensantes,
de opção pela postura de sujeitos construtores do conhecimento na prática profissional da enfermagem, nos diversos 
âmbitos e lugares sociais em que se realiza (FERREIRA, KURCGANT,2009).
      Portanto, entende-se que as organizações de treinamento para pessoal da saúde estão crescendo no mercado, e oferecem 
estrutura, regulamentação, meios legais para validar um treinamento e atualização constante dos treinadores. Para que 
possa-se atingir uma meta única: aprimoramento profissional e a garantia de uma boa prática (Visto Sistemas, 2016).
     Sendo assim, o enfermeiro pode desenvolver programas de educação voltados para profissionais de enfermagem, onde 
exige planejamento, disciplina, objetivos definidos, estratégias de participação, organização dinâmica e embasamento 
adequado a cada tema que será abordado. Ainda, o enfermeiro pode empreender, inovar em relação a realidade da profissão, 
buscando transmitir aprendizagens sobre novas técnicas e situações de saúde (COREN, 2014).
     Além disso, os enfermeiros podem ser  inovar no ramo de consultoria e treinamentos, como por exemplo, empresários,
empresas de capacitação e treinamento para primeiros socorros, tendo publico alvo todos os indivíduos que possuam interesse 
nessa temática. É muito importante os profissionais estarem legalizados, ou seja, com todos os aspectos legais amparados 
por lei (EXTRA, 2017).
     Por fim, nesse sentido, o gerente de recursos humanos de enfermagem, bem como os demais gerentes de saúde necessitam 
garantir condições que visem a efetiva contribuição de seus profissionais e trabalhadores para a obtenção dos objetivos 
institucionais, com o estabelecimento de boas relações de colaboração entre os trabalhadores, os usuários, e as instituições 
e suas respectivas gerências, garantindo um bom andamento do serviço em geral.

Empreendedorismo
na Enfermagem

 E EMPRESAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO:
PORTAS PARA O MERCADO DE TRABALHO
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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

     Devido à pandemia causada pelo novo Coronavírus, atualmente a realidade de muitas crianças é 
ficar dentro de casa, sem brincar com os amigos ou ir para escola. Esse isolamento físico é a principal 
medida de proteção contra a covid-19, mas também pode ser fator importante para o aparecimento de 
transtornos psiquiátricos. Por isso é necessária a atenção ainda maior da família (MALDINI, 2020). 
     Para muitas crianças, a escola é uma importante rede apoio. Com a pandemia, no entanto, elas se viram
 afastadas desse local de ensino, socialização e, muitas vezes, símbolo de afeto e cuidado, não podendo 
mais ter contato direto com professores e colegas. A escola é o segundo microssistema importante para o 
desenvolvimento e aprendizagem (BROFENBRENNER, 2011 apud LINHARES, ENUMO, 2020).

“A pandemia impõe um sofrimento psíquico para todas as faixas etárias. Então devemos pensar em 
como criar fatores de proteção para a saúde mental dos adultos, porque ela também é um fator de 
proteção para a saúde mental das crianças. Por isso, melhorá-los possibilita que condições pré-existentes 
não piorem e que não surjam outros adoecimentos”.

     Ressalta Lopes, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG e psiquiatra 
com concentração na infância e adolescência (2020).
     Os transtornos que surgem na infância e adolescência são altamente relevantes para a sociedade. 
Porque afetam indivíduos normalmente saudáveis em plena fase produtiva e de desenvolvimento, com 
prejuízos cumulativos até a idade adulta. 
     O que pode ocasionar muitas vezes à incapacidade e mesmo à morte, figurando dessa forma entre as
 principais causas de carga de doença na população. O surgimento de transtornos mentais, que ocorre 
mais frequentemente naquelas crianças mais vulneráveis, propaga e perpetua as desigualdades sociais 
já existentes. Ao antecipar as consequências da pandemia sobre a saúde mental de crianças, e 
entendendo como os transtornos mentais se instalam, podemos preveni-los.
     A atual pandemia e todo o contexto que a acompanha chegam aos cérebros das crianças por meio de 
informações, por meio de emoções de seus pais e outros adultos significativos, pelas mudanças da rotina 
e do ambiente ao longo do tempo. O cérebro de cada criança é diferente e reconhecerá os dados 
recebidos de formas particulares. Todas as crianças e adolescentes neste momento se deparam com 
situações que geram sofrimento.
     A limitação de não poder ir e vir, a restrição de espaço, não podem encontrar ou abraçar seus avós, 
não podem encontrar seus amigos, ter festas, viagens e campeonatos cancelados, o medo de ser 
infectado ou de ter seus familiares infectados, a interrupção do ensino presencial, a percepção de que
 seus pais estão ansiosos, preocupados, irritados, as brigas, são todas situações que geram estresse no 
momento.
     Dessa forma, há grupos de crianças e adolescentes que estão sendo particularmente afetados pela 
pandemia. São aqueles com fragilidades prévias: aqueles que já apresentam transtornos mentais, 
deficiências ou outros problemas de saúde, que vivem em pobreza, em situações de moradia precária, 
aqueles isolados socialmente. 
     Os distúrbios emocionais que surgem na infância e na adolescência, quando não tratados podem 
representar graves prejuízos à idade adulta. Portanto, para prevenir os transtornos mentais no contexto 
atual, é preciso atenuar as adversidades, acionar sistemas sociais de suporte, identificar precocemente 
os primeiros problemas e agir sobre eles, evitando que piorem.

DISTÚRBIOS
PSICOLÓGICOS
DECORRENTES
DA PANDEMIA
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Sexuidade
SEGURA E PREVENTIVA NA

TERCEIRA IDADE:

Acadêmicas: Bárbara Belmonte Bedin, 
Diovana Moreira da Silva, Joyce da Silva 
Figueiredo, Letícia dos Santos Basseto, 

Natália Dal Forno, Natalia Pereira Araújo.

     Envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o 
objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. O envelhecimento ativo 
aplica-se tanto aos indivíduos quanto aos grupos populacionais, permite que as pessoas percebam o seu potencial 
para o bem estar físico, social e mental ao longo do curso da vida, e que participem da sociedade de acordo com 
suas necessidades, desejos e capacidades, ao mesmo tempo, propicia proteção, segurança e cuidados adequados.
     Nos últimos anos houve uma revolução no conceito de sexualidade, o que antes era visto como uma função apenas 
reprodutiva e que se reduzia ao ato sexual ou a genitalidade, passou a ser visto de uma forma mais ampla, como fonte 
de prazer e satisfação em todas as idades.
     A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu em 1975 que a “sexualidade humana forma parte integral da 
personalidade decada um. É uma necessidade básica que não pode ser separada de outros aspectos. É uma energia 
que motiva para encontrar o amor, contato e intimidade”.
     A idade não confere imunidade às pessoas contra as doenças, seja qual for a sua origem, e tampouco tira a 
capacidade de relacionar-se sexualmente com quem desejar.Hoje, é comprovada a existência do aumento do número 
de casos de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTS), dentre elas a infecção pelo HIV/Aids em pessoas acima de 
60 anos. 
     A crença de que os idosos estavam livres de contraírem essas doenças hoje cai por terra. Percebe-se que são, na 
maioria, sexualmente ativos, abertos para os prazeres da vida e que também necessitam de atenção. Portanto, faz-se 
necessário que os idosos protejam-se das DSTS, dentre elas, gonorréia, sífilis, condiloma, HIV/ Aids. 
     Prevenir-se contra estas doenças é um ato de responsabilidade, amor e cuidado por si e pelo companheiro ou 
companheira. As DSTs são causadas por vírus, bactérias ou outros micróbios e podem ser transmitidas por meio da 
relação sexual. Portanto, idosos, é importante usar sempre e corretamente a camisinha em todas as relações sexuais 
e dessa forma envelhecer de forma ativa e saudável.  

UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O 
ENVELHECIMENTO ATIVO
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