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JORNAL ENFERMAGEM DIGITAL

Coordenação do projeto 

Curso de Enfermagem da URI Santiago e Núcleo de 
Comunicação da URI Santiago

Edição de conteúdo

Núcleo de Comunicação da URI Santiago

Pesquisa

Acadêmicos (as): Abrelino Pinheiro Rosseti, Antonio Gilmar da 
Silveira Ramos, Barbara Belmonte Bedin, Barbara Souza Serafini, 
Biana Brum Severo, Carine da Silva Garcia, Daiana Amarilho, 
Diovana Moreira da Silva, Diulia Molazzane Gabert, Eloisa Lovato 
Cogo, Fernanda de Fátima da Silveira Brucker, Flávia Camef 
Dorneles, Francine Dalenogare Lopes, Gabia Cogo Colpo, Gabriela 
Delevati Caldeira, Jailton Diniz Soares, Joane Beatriz Dethetis
Soares, Josiane Pires da Silva, Joyce da Silva Figueiredo, Leticia 
dos Santos Balboni, Leticia dos Santos Basseto, Luciana Pascotini 
Penning, Mônica da Luz Martins, Mylena Flores Chaves, Naísa 
Paz Gindri, Natalia Dal Forno, Natalia Pereira Araújo, Nathiély 
Silveira Rodrigues, Paola Martins França, Pauline Martins Aguirre 
e Rosemary de Souza Marinho.  

Colaboração

Colaboradores da URI Santiago, Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura de Santiago e demais órgãos de Imprensa



à segunda edição.  Nela, estamos falando dos testes para a COVID-19; 
mencionamos os familiares dos profissionais da saúde, afinal, 
além dos próprios profissionais terem um cuidado extremo, eles
precisam fazer um esforço para que sua família fique protegida;  
lançamos um olhar para o futuro, ou seja, como será quando 
voltarmos para o trabalho presencial? Apesar de sabermos que 
muitos já tiveram que retornar, as dicas são valiosas para que 
tenhamos uma rotina mais segura. Por fim, nos eixos Criança, 
nosso foco foi os sinais/sintomas, e Idoso, as vacinas, afinal, 
sempre surgem muitas dúvidas quanto a isso né? Coisas do tipo: 
‘ah, mas eu me vacinei e fiquei gripado’. 

A pesquisa bibliográfica é vital para o nosso Enfermagem Digital, 
ou seja, não há como falar em uma pandemia, sobre um vírus que 
desafia tantos governos, instituições e pessoas, sem a base científica. 
Mas, muitas dicas também nascem do cotidiano, afinal, da nossa 
vida, dos nossos dias, das nossas necessidades, conseguimos subtrair 
muitos aprendizados e questionamentos, basta prestarmos atenção.

Estamos à disposição, caso você queira sugerir algum assunto ou se 
estiver com alguma dúvida. Nossos contatos estão ao final do jornal. 

Desejamos boa leitura. 

Com carinho,
professoras Carla, Claudete, Letícia, Marina e Patrícia. 

Chegamos



ORIENTAÇÕES 
GERAIS
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Para detecção precoce realiza-se o exame 
físico do paciente, composto por avaliação 
dos sinais vitais, do sistema respiratório, 
bem como a inspeção da presença de 
cianose e hipóxia, além disso, são solicitados 
alguns exames clínicos.

Até o momento, o teste considerado 
padrão-ouro para o diagnóstico final da 
Covid-19 é a RT- PCR, onde a confirmação 
é obtida através da detecção do RNA do 
SARS-CoV-2 . A amostra analisada, deve ser 
preferencialmente obtida de raspado de 
nasofaringe.

Estão disponíveis no mercado dois tipos de 
testes rápidos: de antígeno (que detectam 
proteínas  na fase de atividade da infecção) 
e os de anticorpos (que identificam uma 
resposta imunológica do corpo em relação 
ao vírus). A vantagem desses testes seria a 
obtenção de resultados rápidos para a 
decisão da conduta.

A sorologia, diferentemente da RT-PCR, 
verifica a resposta imunológica do corpo 
em relação ao vírus. Isso é feito a partir da 
detecção de anticorpos IgA, IgM e IgG em 
pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2. 
Nesse caso, o exame é realizado a partir da 
amostra de sangue do paciente.

VAMOS 
FALAR 

DOS TESTES 
PARA

COVID?

Acadêmicas: Bárbara Serafini, Carine Garcia, Daiana Amarilho, Flávia Camef, Luciana Penning, Naísa Gindri
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1. Tome banho, se possível, no 
seu local de trabalho. Se não 

puder, lave bem as áreas expostas 
com água e sabão (mãos, braços 
e rosto), e de preferência, utilize
toalhas de papel para secar. No 
entanto, assim que chegar em 
casa faça sua higiene corporal.

2. Ao voltar para casa, não toque 
em nada, antes de se higienizar.

3. Retire os sapatos antes de 
entrar em casa.

4. Deixe bolsa, carteira, chaves e 
outros objetos pessoais em uma 
caixa na entrada.
5. Retire a roupa e coloque-a em 
uma sacola plástica no cesto de 
roupas até que seja possível lavar 
(separadamente com sabão 
neutro).
6. Limpe seu celular e os óculos 
com água e sabão ou álcool 70%.

Lembre-se que não é possível uma 
desinfecção total, o objetivo é 
reduzir o risco de contaminação!

P
in

te
re

st

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

Por estarem na linha de frente no combate  ao Coronavírus é 
importante que os profissionais da saúde estejam orientados sobre 
cuidados em razão da sua segurança, mas também a de seus 
familiares. Portanto, atenção para:

PROTEGENDO os FAMILIARES 
desses PROFISSIONAIS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE



HOME OFFICE
Pensando no retorno ao trabalho presencial: 

dicas para a adaptação de trabalhadores 
após término do home office. 
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· Higienize as mãos de forma frequente com água e 
sabão;
·U se álcool em gel quando não houver acesso a água e 
sabão;
·O bserve sua condição de saúde. Seja sensato e, quando 
necessário, solicite afastamento por condição de saúde 
fragilizada;
·O s atendimentos ao público deverão retornar de forma 
gradativa, assim como o horário de trabalho aos poucos 
irá voltar ao normal;
·A faste-se das distrações desnecessárias;
·F aça pequenas pausas durante o trabalho que lhe 
permita relaxar e caminhar um pouco. 
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· Durante a rotina de trabalho, desenvolva boa 
comunicação entre os colegas;
·M antenha o compromisso com os seus afazeres;
·C ertifique-se de que colaboradores, fornecedores, terceiros 
e clientes tenham acesso aos locais para higienizar as 
mãos com água e sabão;
·E vite fazer reunião de negócios ou de qualquer outro tipo 
no ambiente de trabalho em espaços fechados com baixa 
circulação de ar;
·É  importante manter disponível os serviços de apoio 
psicossocial e mental para que os funcionários possam 
utilizar caso seja necessário;
·E vite formas errôneas de lidar com o estresse como o uso 
de tabaco, álcool ou outras drogas. Em longo prazo, eles 
pioram o seu bem estar físico e mental;
·R eduza a leitura ou o contato com notícias que podem 
causar ansiedade ou estresse;
·B usque informação apenas de fontes fidedignas.

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



Pais e responsáveis
No canal do Youtube da URI Santiago você encontra 
vídeos preparados pelo Grupo ‘Criança’ para que seu 
filho saiba mais sobre o MONSTRINHO COVID. 

No vídeo desta semana, a criançada 
vai conhecer os principais sinais e 
sintomas da COVID, sendo orientadas 
a conversarem com os pais e responsáveis
se notarem algo. 

URIStgo

CRIANÇA
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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
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IDOSO

POR QUE OS 
IDOSOS 

FAZEM PARTE
DO GRUPO DE 

RISCO? 

Os idosos pertencem ao grupo 
de risco devido a alterações sofridas 
pelo sistema imunológico humano à 
medida que envelhecem. Alguns 
cuidados que os idosos devem tomar:
Estar com as vacinas em dia, 
manter-se fisicamente ativo mesmo 
em casa, reduzir quando possível, 
as idas a hospitais para evitar 
contágio.

Vacinas
As campanhas de vacinação representaram uma 
grande medida de saúde para as pessoas idosas. 
Diversas doenças são capazes de ser prevenidas 

na fase adulta através das vacinas. É hora de conhecer 
algumas das vacinas que fazem parte do calendário 

das pessoas com mais de 60anos de idade.
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A vacina contra gripe (influenza) está indicada para 
todas as pessoas com 60 anos ou mais. Ela deve ser 
tomada todos os anos durante as campanhas de 
vacinação que geralmente acontecem no mês de abril.

A vacina contra gripe é muito segura. É feita com vírus 
mortos e por isso não causa gripe. 

POR QUE ALGUMAS VEZES A PESSOA TOMA VACINA E AINDA PODE FICAR 
GRIPADA?

Porque existem vários tipos de vírus da gripe, a cada ano uma nova vacina 
é desenvolvida, pois são levados em consideração os tipos de vírus que estão 
circulando no momento. Se a pessoa entrar em contato com um tipo de vírus 
que não está na vacina, poderá ficar gripada. Além disso, a vacina contra a
gripe não protege contra resfriados comuns, que são causados por outros 
tipos de vírus e normalmente são sintomas mais leves e sem febre.

POR QUE OS IDOSOS TÊM PREFERÊNCIA PELA VACINA?
 
Porque não é possível disponibilizar a vacina para todos e também pensando 
no fato de que as pessoas com 60 anos ou mais poderiam ter maiores 
complicações e por isso devem ser vacinadas. Em algumas situações especiais, 
pessoas com menos de 60 anos também têm o direito de receber a vacina 
contra a gripe. Ela começa a fazer efeito entre 10 a 14 dias após a sua aplicação.

VACINA CONTRA PNEUMONIA 

A vacina contra pneumonia está indicada para pessoas com 60 anos  ou mais 
que vivem em instituições fechadas como asilos, hospitais e casas de repouso. 
Essas pessoas apresentam maior risco de contrair pneumonias. A vacina 
protege contra alguns agentes causadores da pneumonia.

Acadêmicas: Bárbara Belmonte Bedin, Diovana 
Moreira da Silva, Joyce da Silva Figueiredo, 
Letícia dos Santos Basseto, Natália Dal Forno, 
Natalia Pereira Araújo.
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●CONECTADA●
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BRASIL. Ministério da Saúde. Coronavírus: Covid-19. Brasília, DF, 2020. 
Disponível em: 
<<https://coronavirus.saude.gov.br/>> Acesso em: 
12/05/2020
SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERENTOLOGIA. 
Posicionamento sobre COVID-19 – Atualização 15/03/2020. SBGG, 
Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <<https://sbgg.org.br/
posicionamento-sobre-covid-19-sociedade-brasileira-de-geriatria-e-
gerontologia-sbg-atualizacao-15-03-2020/>> Acesso em: 14/05/2020 
BRASIL. Ministério da Saúde Um guia para se viver mais e melhor.  
Secretária de Atenção à Saúde, Brasília, 2020. Disponível em: 
<<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_viver_mais_
melhor_2006.pdf >> Acesso em: 14/05/2020
O que os profissionais de saúde devem fazer ao chegar em casa? 
Hospital Municipal Carlos Chagas. 


