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semestre chega na segunda-feira, três de agosto. Falando em novo,
quantas coisas novas temos vivido né? 
Mergulhados neste sentimento, a cada edição, estamos trazendo 
assuntos que não são novos, mas se encaixam perfeitamente para
as situações que estamos vivendo. É a saúde emocional que nunca
preocupou tanto como agora, são os cursos de atualização, são as
plantas medicinais que podem auxiliar em nossa saúde, são as 
crianças e o que podemos fazer para educá-las e diverti-las neste
momento de isolamento social e são os idosos, que podem ler
e enriquecer seus aprendizados neste período.
Desejamos que o segundo semestre nos surpreenda: mesmo com as
dificuldades, que ele seja cheio de empreendedorismo, criatividade,
aprendizado, saúde, equilíbrio e paz. Que logo descubram a vacina
para a COVID-19, embora devemos sempre saber que neste momento
as nossas atitudes e hábitos contam mais que qualquer coisa. 
Que o digital nos acompanhe em mais este período e que em breve
o abraço presencial volte para a nossa rotina.  
   

 

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

Um novo
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Acadêmicas: Bárbara Serafini, Carine Garcia, Daiana Amarilho, Flávia Camef, Luciana Penning, Naísa Gindri

PRESERVANDO A SAÚDE MENTAL E
QUALIDADE DE VIDA DUNTE O
DIANCIAMENTO SOCIAL

 No Brasil algumas categorias profissionais têm desenvolvido estratégias para mitigar o stress frente aos sintomas 
relacionados à COVID-19. Um exemplo de medidas indicadas ocorre no Conselho Regional de Psicologia, que recomenda práticas 
de acolhimento das demandas individuais (temores, fobias, ansiedade etc.) resultantes dos impactos de possíveis mudanças de 
hábitos e implicações emocionais nesse contexto, e ainda, outras categorias profissionais orientam para a manutenção de 
exercícios físicos e da organização de suas rotinas (PIMENTEL e SILVA, 2020).

●Cuidado com o consumo de informações reduza a leitura ou contato com notícias que podem causar ansiedade ou estresse;
●Busque informações apenas de fontes fidedignas, evite boatos ou informações erradas, e dê passos práticos para preparar os 
seus planos, proteger-se e a sua família;
●Estabeleça uma rotina, tente ao máximo manter uma rotina equilibrada e, se possível, crie novas;
●Tente incluir momentos de relaxamento, incorporando coisas que você gosta como ler um livro, assistir séries e etc; 
●Se conecte com as pessoas, a conexão com amigos e familiares é fundamental, por isso, tire momentos do seu dia para conversar 
com eles, utilize a tecnologia a seu favor, você pode manter a proximidade digital!

 Estudo evidencia que quando há esclarecimento das informações de saúde, isso inclui a divulgação real da situação, 
número de infectados e questões relacionadas ao tratamento, se verifica a diminuição de níveis de estresse e ansiedade. 
Indivíduos que realizam cuidados de higiene adequados para a situação, como por exemplo, uso de máscaras, higiene das mãos e 
não compartilham de utensílios domésticos, podem estar menos suscetíveis ao desenvolvimento desses estressores (FICANHA, et 
al, 2020). Com isso, tem-se como prioridade para a reconstrução da saúde mental os recursos essenciais à vida, racionalizando e 
organizando as rotinas familiares e de trabalho.

 DICAS DA OMS PARA PRESERVAR A SAÚDE MENTAL: 

 Falar com pessoas próximas sobre os seus medos e inseguranças pode ser uma forma de aliviar a tensão durante esse 
período. A rotina de saúde e bem estar, com hábito de exercícios físicos em casa, dieta equilibrada, ingesta de água e evitar o 
consumo de álcool, cigarro e outras drogas. Além disso, manter, sempre que possível, as janelas abertas para permitir a circulação 
de ar fresco (ONU, 2020). A fim de fortalecer e preservar a saúde mental e a qualidade de vida durante o distanciamento social, 
conclui-se que hábitos e atitudes simples e diários são favoráveis e contribuintes.

 Nesse sentido, os grupos isolados pelo novo coronavírus são alvo de prejuízos biopsicossociais, como por exemplo, 
ansiedade, estresse e diminuição da qualidade do sono. Nunca se verificou uma quarentena tão massiva de milhões de pessoas 
simultaneamente, e sem uma previsão para o seu final, correspondendo a um aspecto negativo para a resiliência da saúde 
mental. Os benefícios do isolamento social no combate ao covid-19 são inquestionáveis, porém, é verdade que quanto mais 
isolados estivermos maiores serão os riscos relacionados ao surgimento de doenças psiquiátricas (AFONSO, 2020).

 A recente pandemia causada pelo novo coronavírus desencadeou um cenário de elevada incerteza para as respostas e 
medidas necessárias ao enfrentamento no campo sanitário, econômico e de saúde da população. Diante disso, a qualidade de 
vida é um fator importante e merecedor de atenção diante dos novos desafios que impactam a sociedade como um todo. 

 Em uma pandemia, o medo aumenta os níveis de ansiedade e estresse em indivíduos saudáveis e intensifica os sintomas 
daqueles com transtornos psiquiátricos pré-existentes (ORNELL, et al., 2020). Diante disso, sugere-se inicialmente a oferta de 
primeiros cuidados a saúde mental, os quais envolvem assistência humana e ajuda prática em situações de crise, buscando aliviar 
preocupações, oferecer conforto, ativar a rede de apoio social, suprindo necessidades básicas e reorganizar as dificuldades de 
adaptação às restrições do período. (SCHMIDT, et al., 2020).

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida é definida como “a percepção do indivíduo de sua 
inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações” . Para isso, os relacionamentos sociais, com família e amigos, o bem estar psicológico, emocional, 
espiritual, físico e mental são fatores contribuintes e favoráveis.
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Acadêmicos (as): ANathiély Rodrigues, 
Josiane Pires, Abrelino Rosseti, 

Eloísa Cogo, Paola Martins e Jailton Soares

Cursos 
DE ATUALIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE

 A Educação Permanente em Saúde justifica seu uso 
pelo fato de que este processo passou a ser uma política pública 
formulada para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de 
saúde, e que prevê que o conhecimento deve ser construído, 
considerando as novidades e o que já se têm como consolidado.

 Educação Continuada surge com o intuito da 
atualização dos profissionais de saúde, para que estes possam 
atuar com melhor desempenho. A Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPS) tem como conceito de Educação Continuada “O 
processo permanente que se inicia após a formação básica e 
tem como intuito atualizar e melhorar a capacidade de uma 
pessoa ou grupo, frente à evolução técnico-científica e às 
necessidades sociais”.
 A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua a 
Educação Continuada como um processo que inclui as 
experiências posteriores a educação inicial, que ajudam o 
pessoal a aprender competências importantes para o seu 
trabalho e que engloba as atividades de ensino após a 
graduação com finalidades mais restritas de atualização, 
aquisição de novas informações, com atividades de duração 
definida e através de metodologias tradicionais.

 Na Educação Permanente em Saúde o aprender e 
ensinar devem se incorporar ao cotidiano do trabalho como 
objetivo de transformar as práticas profissionais sendo 
estruturada a partir da problematização do processo de 
trabalho, onde a atualização técnico-científica é um dos 
aspectos da transformação das práticas.
 A partir destes conceitos surgem oportunidades de 
aperfeiçoamento para o trabalho, como cursos online entre 
outras oportunidades. Disponíveis e aprovados por órgãos como 
o Ministério da Educação e Cultua (MEC) e órgãos de classe com 
o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). 

 A Educação Permanente em Saúde tem o processo de 
trabalho como seu objeto de transformação, com o intuito de 
melhorar a qualidade dos serviços, tornando-os mais 
qualificados para o atendimento das necessidades da 
população. Partindo da reflexão sobre a realidade do serviço e 
das necessidades existentes, para solucionar estasnecessidades. 
Sendo considerada como a educação no trabalho, pelo trabalho 
e para o trabalho nos diferentes serviços.

 Dentro dos serviços de saúde surgem conceitos de 
educação nem sempre bem elucidados como Educação 
Continuada e Educação Permanente. Conceitos que foram se 
apresentando e mantendo significados semelhantes, tratados 
como sinônimos, podendo ser atribuídos tanto aos programas 
pontuais de capacitação profissional ou atualização científica e 
tecnológica, bem como para serviços incluídos nas instituições 
de saúde.

Algumas 
opções de cursos: 

OPERAÇÃO DE VENTILADORES
MECÂNICOS

Curso destinado a enfermeiros, fisioterapeutas e 
médicos que irão operar os equipamentos e 

reúne todo o material de educação a distância 
dos principais fabricantes de ventiladores 

pulmonares do Brasil. Com plataforma, 
disponível em versão web e mobile, fornece 

conteúdos de aprendizagem sobre os equipamentos
presentes no mercado nacional. São cursos rápidos, 

gratuitos. Sendo que a plataforma possui 
ainda um espaço para dúvidas e questionamentos 

sobre a operação dos equipamentos. Disponível pelo 
link: http://www.cofen.gov.br/categoria/
agenda-cofen/cursos-e-eventos/cursos. 

Ou no link: https://www.abdi.com.br/postagem/
para-combater-o-coronavirus-respirat.

CURSO DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS
EMERGENTES, INCLUINDO A 

COVID-19
O curso é destinado aos profissionais de saúde 
pública,  gerentes de incidentes, organizações 

internacionais e ONGs, desenvolvido em parceria 
entre o Laboratório de Inovação Tecnológica 

em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (LAIS/UFRN) com a Organização Pan-
Americana de Saúde (OPAS). É oferecido pelo 
ambiente virtual de aprendizagem do SUS na 

plataforma AVASUS. Disponível pelo link: 
http://www.cofen.gov.br/

categoria/agenda-cofen/cursos-e-eventos/cursos. 
Ou no link https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/

cursos/curso.php?id=320.
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Práticas
Integrativas e Complementares (PICS)
para trabalhadores em Home Office

erat pot ii aF

Para muitas pessoas, trabalhar em regime de home office pode ser 
uma , podendo ocasionar desordem experiência nova e não prazerosa
da rotina e produzir algum tipo de sentimento negativo (UFJF, 2020). 
O atual contexto exige que o trabalhador em home office busque por

 métodos que proporcionem  durante as suas atividadesà calma e o foco
 a domicílio, algumas práticas terapêuticas podem ser adotadas, dentre 

elas, o uso terapêutico de plantas medicinais, recomendado por 
profissionais de enfermagem, que está respaldado pelo Ministério da 

Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), através da Portaria 
GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006.

As plantas medicinais contemplam espécies vegetais, cultivadas ou não, 
administradas por qualquer via ou forma, que exercem ação terapêutica e 
devem ser utilizadas de  pela possibilidade de apresentarforma racional,

 interações, efeitos adversos e contraindicações (BRASIL, 2020).

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

Um exemplo é o chá de alecrim
Nome científico: Rosmarinusofficinalis L. Nomes populares: alecrim de cheiro, 
alecrineiro, alecrinzeiro, erva da alegria e rosmaninho. Parte utilizada: folhas.

Constituintes principais: óleos voláteis (pineno, cineol, eucaliptol, acetato de bornila, 
cânfora), diterpenos, ácidos orgânicos, saponinas, alcaloides, taninos. Uso interno:
 Anti-inflamatório e distúrbios digestivos. Atua no tratamento de fadiga, dores de 

cabeça, enxaquecas, má circulação, problemas de concentração e memória, distúrbios 
respiratórios, gripe, febre, contusões, artrite, artrose, cistite, menstruação irregular, cólica 

menstrual, tensão pré-menstrual (TPM). Uso externo: Anti-inflamatório e possui ação 
cicatrizante. Cuidados: Em doses elevadas pode causar irritação gastrointestinal, evite o

 consumo no turno da noite pois pode prejudicar o sono. É contraindicado em caso de 
gravidez, histórico de convulsões, gastroenterite (CAMPINAS, 2018).

É importante que o consumo seja pautado em conhecimento e não por indicações incorretas.
 Em pacientes que façam uso de diversos medicamentos sintéticos, deve-se atentar na 

interação entre eles e os de base naturais, pois pode colaborar com a ineficácia do tratamento 
principal (SANTOS, et al. 2017).



7CRIANÇA
FORMAS LÚDICAS
PARA CRIANÇAS

NO ENFRENTAMENTO
DA PANDEMIA

Já são quatro meses vivenciando novas realidades no cotidiano e uma das tarefas 
mais árduas para pais e demais familiares, tem sido manter as crianças entretidas 
e instruídas de uma forma saudável. É um período que exige cuidados, prevenção 

e muita paciência. Sabe-se que não dá para esconder a situação das crianças, 
mas também não precisa provocar pânico. O melhor caminho para explicar a 

doença é com objetividade e uma pitada de brincadeira. As crianças aprendem 
melhor brincando, então nada melhor que usar a criatividade para fazê-las 

entender o que está acontecendo e também expressar sentimentos e o que já 
assimilaram até o momento sobre esse novo contexto.

Pensando em estabelecer registros e relações entre o aprendizado e a prática 
sobre a Covid-19 com as crianças, uma atividade que pode tornar-se atrativa 

para os mesmos é a elaboração de cartazes, os quais podem ser feitos em 
plataformas eletrônicas, fazendo uso de internet e programas de desenho, 

como o “Paint”, ou de forma manual, para os que disponibilizarem de materiais 
em casa, como folhas A4, cartolina, canetas esferográficas, etc. Tudo pode ser 

adaptado de acordo com a realidade de cada família.
Num primeiro momento, o ideal é mostrar exemplos e explicar às crianças o 

que são cartazes, incentivar a pesquisa de gravuras na internet ou realizar seus 
próprios desenhos, sempre reforçando o lúdico e o brincar.

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

Dethetis Soares

Após apresentar as possibilidades para as crianças, a proposta é partir para as produções, 
usar a imaginação e a criatividade para elaborar os cartazes, procurando fixar os 

conhecimentos das crianças sobre a Covid-19 e o melhor de tudo, fazendo da atividade
 uma diversão para a família. 
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IDOSO

PA OS IDOSOS 
EM TEMPOS DE 
PANDEMIA.LEITU

Um livro costuma ser um excelente companheiro durante o 
distanciamento social se realizado este exercício diariamente,
auxiliando na saúde física e emocional na terceira idade e 
melhorando a qualidade de vida. O hábito de ler traz muitos 
benefícios nessa fase da vida e nunca é tarde para adquiri-lo!

Benefícios da leitura
para idosos

Ativa a memória, estimula a
criatividade, reduz o estresse
e eleva a autoestima, amplia
a compreensão do mundo e

enriquece o vocabulário. 

A leitura tem contribuído para evitar ou retardar, o 
surgimento ou progressão de doenças neurológicas 

degenerativas. O treino do raciocínio indutivo é importante 
na manutenção da saúde mental  e de outras funções 

no cérebro, inclusive, diminuindo os efeitos negativos do 
envelhecimento. Além da leitura manter a mente ativa, 

por meio de estímulos constantes, o idoso estará 
assimilando novos conhecimentos, pois estará 

interagindo com a história e se torna um combustível
inesgotável para a imaginação. 

●Assim, o funcionamento do cérebro irá 
proteger do declínio cognitivo, porque 

mesmo em idade avançada novos neurônios 
se renovam. Outro fator relevante está 

associado ao vocabulário, possibilitando 
melhores condições de expressão e 

uma comunicação mais clara.

●Além de aprender sobre lugares, 
culturas, costumes e curiosidades que 
sempre teve ou sonhou, permite uma

 melhor compreensão do nosso ambiente 
e das pessoas ao nosso redor. Por esta razão, 
é de extrema importância, quando alguém 

querido ou pessoa próxima a você se aproximar 
da terceira idade, estimulá-los a se manterem 

tivos. Nunca é tarde para aprender e viver novas 
experiências.

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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COMO É POSSÍVEL

ADQUIRIR O HÁBITO
DE LEITURA?

É importante que você leia todos os dias. 
Você pode começar com pequenas 
leituras diárias e depois aumentar o 

tamanho dos textos. O que importa é 
que você goste da leitura para que ela 
não se torne uma cansativa. Por isso, é 

interessante começar com assuntos que 
desperte seu interesse. Busque por fontes que
sejam agradáveis de ler, por diversos assuntos 

e tipos de leitura, como notícias, romances, 
posts educativos etc.

POR ONDE COMEÇAR SE
AINDA NÃO É UM

COSTUME FREQUENTE?

MAS AFINAL,
O QUE LER?

Fique tranquilo. Abaixo, tem alguns livros 
para estimular esse hábito. Mesmo que não 
pareça, existem vários tipos de literatura e, 

com certeza, iremos encontrar algo que esteja 
adequado na nossa realidade.

Comece lendo sobre assuntos ou gêneros do seu interesse. 
Se preferir inicie lendo o jornal de sua cidade. Nós deixamos 

algumas dicas de livros super especiais para vocês soltarem a 
imaginação com essas histórias.

UM NOVO ENTARDECER: TEMPO DE SER FELIZ

É uma coletânea de textos sobre a terceira idade. A linguagem é 
extremamente simples e direta.
E tem a opção online: http://www.leandrominozzo.com.br/site/
wp-content/uploads/2016/07/Um-novo-envelhecer-leandro-minozzo-
2012.pdf

COMO TRANSFORMAR A TERCEIRA IDADE NA MELHOR IDADE

O livro apresenta inúmeros ensinamentos para aproveitar melhor essa 
fase da vida. Partindo de uma abordagem médica especializada e, 
sobretudo, humana, ainda é possível colher frutos nesse importante 
estágio da vida. 

CONVERSAS E MEMÓRIAS: NARRATIVAS DO ENVELHECER

O livro aborda diversas histórias relatadas por idosos de grupos 
comunitários da capital paulista. Por meio de depoimentos dos idosos 
convidados, histórias são expostas para possibilitar uma reflexão 
sobre as suas trajetórias e enxergar novos significados em suas vidas

PARA SEMPRE ALICE

O livro relata um tema delicado 
relacionado a uma comovente história 
de aceitação,após Alice ser diagnosticado 
com mal de Alzheimer aos cinquenta anos, 
a doença abala a rotina da professora 
e pesquisadora (conhecida como a
 mente mais afiada de Harvard) e cada 
vez mais dificuldades em meio ao caos do 
esquecimento.   

UMA LIÇÃO DE VIDA
Baseado em fatos reais, 
um queniano de 84 anos, 
determinado em conseguir 
uma vaga na escola primária 
para aprender a ler e 
escrever. Para se dedicar aos 
estudos, ele terá que se juntar 
a crianças de seis anos de 
idade e tem como grande 
aliada, a professora para 
ajudá-lo nessa nova empreitada.
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