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com a COVID-19, e agora? Ninguém quer receber esta notícia, mas
precisamos ser realistas e saber como proceder de maneira correta
no caso de contrair a doença. Nosso Enfermagem Digital 3 começa
falando exatamente disso. 
Depois, abordamos a saúde mental dos profissionais de saúde. 
Precisamos cuidar do nosso corpo e também da nossa alma! 
E, esses profissionais, que estão tendo um sentimento de 
sobrecarga e pressão, como se cuidam? Como tocam suas vidas 
depois do surgimento da pandemia? Um olhar humano, empático 
e científico é necessário. Acreditamos que nosso material possa 
ajudar. 
Home office com crianças! Você está tendo uma experiência neste
aspecto? Então este tópico será para você. No eixo Criança, nós 
colocamos uma ilustração sobre como elas devem lavar as mãos e 
propomos até um caça-palavras. 
Já no eixo Idoso optamos por falar de alimentação. Normalmente, 
as pessoas recebem várias informações sobre isso no dia a dia, mas
nós nos dedicamos a passar dicas para uma alimentação saudável, 
falamos dos alimentos que auxiliam no sistema imunológico e 
repassamos questões ligadas às compras no supermercado. 
Acreditamos que as dicas ajudarão bastante os idosos, os filhos, 
os responsáveis. 
Estamos produzindo o jornal na frequência do amor, do 
conhecimento, da reinvenção, da saúde, da inovação. Fique nesta 
frequência conosco. Boa leitura e até a próxima edição.   
 

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

Estou
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DIAGNOSTICADO
COM COVID 19?

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

>Pacientes com sintomas leves tem 
seu manejo realizado pela Atenção 
Primária em Saúde, por serem casos de 
menor gravidade.  Esses pacientes 
apresentam sinais e sintomas que 
necessitam de medidas de suporte e 
conforto, além disso, são indicados 
ao isolamento domiciliar, e monitoramento 
até a alta do isolamento .

>Mantenha-se em isolamento domiciliar, 
a orientação é de 14 dias, tome cuidados 
com os objetos que você tocar, evite a 
contaminação dos demais integrantes da sua 
família! A equipe de saúde do seu bairro irá 
monitorá-lo e ofertará as orientações para os 
cuidados necessários!

>Os pacientes que apresentam sintomas 
graves devem ser encaminhados ao 
centro de referência/urgência/hospitais 
para avaliação ou intervenções que exijam 
maior densidade tecnológica.

>Quanto a tratamentos específicos para a 
Covid-19, até o momento este não foi 
estabelecido, no entanto, existem vários estudos 
na busca por evidencias cientificas seguras que 
possibilitem uma indicação farmacológica específica.

Ao apresentar sintomas como: 

febre, cansaço, toe seca, dor de 

garganta, diarreia, 

procure um profiional da 

saúde por contato telefônico 136.

A enfermagem te ajuda!
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A 
dos profissionais de saúde
em meio à pandemia

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Para os profissionais de saúde ligados ao atendimento de pacientes 
acometidos de COVID-19, existem fatores fortemente  que se estressores
somam aos que já ocorrem nos serviços de saúde. Cuidar de normalmente 
pacientes que sofrem desta patologia pode ter um  de efeito emocional
grande impacto sendo comum o sentimento de e de sobrecarga pressão. 
É importante lembrar que o estresse deste momento não significa fraqueza 
ou incompetência no desempenho das funções como profissional. É 
necessário cuidar da  bem como, da saúde mental, física. 

Dentre os fatores de risco relacionados ao sofrimento psíquico dos 
profissionais de saúde há:
●Estigmas gerados por trabalhar com pacientes acometidos pela COVID-19 
e com medidas de biossegurança estritas. Assim, alguns profissionais 
podem sofrer hostilidade ou serem evitados por familiares ou pessoas da 
comunidade;
●Necessidade de adaptação a novas formas de trabalho;
●Frustração por não conseguir atender e resolver todos os problemas dos 
pacientes e do próprio sistema de saúde;
●Aumento de demanda de trabalho, com maior número de pacientes, de 
horas em serviço, e a necessidade de atualização constante quanto as 
melhores práticas no tratamento da doença;
●Redução da capacidade de obter suporte social, pela carga de trabalho 
pesada;
●Dificuldade ou falta de energia para manter o autocuidado;
●Informação insuficiente sobre exposição por longo prazo a indivíduos 
com COVID-19;
●Necessidade de orientar amigos e familiares e desmentir boatos e notícias
 falsas frequentemente;
●Luto pela perda de colegas de trabalho e pessoas conhecidas;
●Medo de transmitir a doença a familiares em consequência do trabalho 
executado.
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Acadêmicos (as): Nathiély Rodrigues, Josiane Pires, 
Abrelino Rosseti, Eloísa Cogo, Paola Martins e Jailton Soares

♦Contágio emocional: as pessoas tendem a apresentar reações emocionais 
conforme o ambiente e de acordo com o contexto cultural em que se 
encontram.

♦Reações agudas ao estresse e os transtornos de ajustamento: para isto as 
prioridades se focam em estabelecer um vínculo respeitoso de suporte, 
identificar necessidades urgentes, normalizar reações de estresse e luto, 
reforçar pensamentos de esperança para o futuro e orientar técnicas que 
podem reduzir o estresse, além de auxílio com questões práticas. Tanto os 
casos com maior impacto no funcionamento geral e maior gravidade de 
sintomas, quanto os de evolução mais prolongada podem precisar de 
intervenções mais específicas voltadas ao diagnóstico e tratamento específico.

♦Transtornos depressivos e de ansiedade desencadeados ou agravados neste 
período: as equipes de saúde devem ser capazes de identificar casos em que 
os sintomas de depressão ou ansiedade apresentam impacto mais intenso nos 
profissionais da saúde.

♦O Luto fará parte da vivência de muitas famílias. Este reconhecimento e 
suporte podem ser cruciais na elaboração do processo de perda.

Algumas questões de saúde mental que 
os profissionais de saúde podem precisar 



Você está trabalhando no HOME OFFICE
e tem CRIANÇAS? Se liga nas dicas.  
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HOME OFFICE

1.  Espaço de trabalho: delimite com uma mesa ou escrivaninha, organize 
um ambiente claro e organizado, e deixe claro que aquele espaço será 
utilizado, em determinados horários, somente para o trabalho e deve estar 
livre de interrupções;
2.  Dialogue: discuta as atividades diárias de necessidades básicas da casa, 
realize divisões de afazeres e obrigações, então, é importante a organização 
de horários do trabalho de cada um dos pais, intercalar momentos de afazeres, 
com as crianças e com a casa. É importante ser sincero com as crianças sobre 
o que está acontecendo, explicar a elas sobre os cuidados que elas têm de 
ter para que a rotina em casa não venha interferir no desempenho do trabalho;
3.  Crie uma rotina: façam as refeições juntos e abordem outros temas para 
distrair. Deixe claro que não são férias e que todos devem seguir cumprindo 
com suas atividades, normalmente;

Seja estratégico: aproveite horários flexíveis para ser mais produtivo, quando 4. 
a criança dormir e não houver cansaço, priorize o trabalho;
5. Organize-se: prepare refeições com antecedência, levante cedo, coloque as 
atividades diárias em um quadro para que todos possam ter acesso;
6. Reveze-se: se você tem um prazo ou horário específico em que precisa estar 
em uma ligação, reveze-se com seu parceiro para que ele ou ela esteja 
encarregado de supervisionar as crianças;
7. Negocie: os teletrabalhadores precisam negociar com familiares, supervisores, 
colegas e ainda clientes o espaço e o tempo que eles têm com as atividades 
inerentes a cada papel, prevendo os limites e as diferentes esferas de sua vida.

Acadêmicas: Diulia Gabert, Fernanda Brucker, Leticia Balboni, 
Mylena Chaves, Mônica Martins, Pauline Aguirre e Rosemary Marinho
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A gente precisa de vocês nesta 
mião contra o Coronavírus!

Lave com frequência as mãos até 
os punhos, utilize água e sabão 

ou álcool em gel 70%.

EVITE tocar os olhos, nariz e boca
com as mãos não lavadas.

DICA DE VÍDEO: CORONAVÍRUS - AJUDAR A 
PREVENIR - LAVAR AS MÃOS - CRIANÇAS INTELIGENTES

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

Depois das dicas de prevenção e higienização,
vamos caçar algumas palavras?
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Alimentação não evita o contágio, mas um 
sistema imunológico reforçado pode ter mais 

armas para combater a doença.

Para a população idosa que está no grupo de risco, a alimentação 
adequada e saudável é importante para a manutenção e recuperação 

da saúde em qualquer época do ano. Mas, durante uma pandemia, 
quando o organismo precisa de uma dose extra de cuidado, o foco na 

alimentação deve ser redobrado. A alimentação saudável com 
variedade de alimentos e em quantidades adequadas, baseada em 

alimentos frescos, fornece todos os nutrientes que os idosos 
precisam para manter sua saúde e nutrição.

COMO MANTER A PRÁTICA 
ALIMENTAR SAUDÁVEL,

SEGURA E DE BOA QUALIDADE?

Faça pelo menos três refeições ao longo 
do dia (café da manhã, almoço e janta) e 
lanches nos intervalos.
Mantenha uma rotina alimentar com 
horários fixos para as suas refeições.
Consuma no mínimo de 2 a 3 litros de água 
diariamente.
Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar com 
moderação (pequenas quantidades).
Dê preferência para o consumo de carnes 
magras e aves sem pele, inclua alimentos 
como aveia, linhaça, azeite de oliva, frutas 
cítricas, pepino,entre outros.
Evite frituras ao máximo, dando preferência 
para alimentos e preparações cozidas, 
assadas ou grelhadas.

ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL

PARA
IDOSOS 



11DICAS DE ALIMENTOS QUE AUXILIAM 
NO SISTEMA IMUNOLÓGICO

TIPOS DE ALIMENTOS O QUE SÃO E
PARA QUE SERVEM

Espinafre, bertalha, 
brócolis, agrião, couve

Morango, tomate, 
cereja, goiaba

Mamão, cenoura, 
damasco
Uva roxa, ameixa, 
jabuticaba

Castanha do Pará e nozes

Iogurtes naturais

Alho

Mel

São fontes de fibras, 
betacaroteno, ferro, ácido fólico.

São fontes de vitamina C, têm 
propriedades antioxidantes, cardioprotetoras 
e estimulantes do sistema imunológico.

Ricos em pigmento carotenoide, vitamina A e vitamina C. Atuam na 
manutenção dos tecidos, pele e cabelos, aumentam a imunidade e 
a defesa antioxidante e melhoram a acuidade visual e a visão 
noturna.

Possuem propriedades anti-inflamatórias, 
antioxidantes, antifúngicas e cardioprotetoras.

Fontes de selênio, vitamina E, ômega 3.

Fontes de vitamina A e enriquecidos 
com probióticos.

Fonte do fitoquímico alicina. Possui ação 
antifúngica, anti-inflamatória, antioxidante e 
hipotensora.

Anti-inflamatório, melhora a imunologia, expectorante,  fonte de 
energia e prebióticos que favorecem o funcionamento intestinal e 
estimulam proliferação de bactérias benéficas intestinais. 

Se possível, ir apenas um membro da 
família;
Considere que sua mão esteja sempre 
suja: não toque nos olhos, no nariz, na 
boca e nos cabelos.
Carregue álcool em gel e use sempre 
que não for possível lavar as mãos.
Nunca fique a menos de um metro 
de distância de outra pessoa.
Dê preferência para pagar suas compras 
no cartão, evitando assim tocar e/ou 
receber em moedas e notas.
É obrigatório o uso de máscaras a nível 
nacional e no Estado do Rio Grande do 
Sul, conforme o decreto de distanciamento 
controlado, Nº 55.240, de 10 de maio de 2020.
Ao chegar em casa, higienize as mãos 
com água e sabão, por no mínimo 20 
segundos, coloque as roupas para lavar e 
tome um banho.

CUIDADOS IMPORTANTES
DURANTE AS COMPRAS

NO SUPERMERCADO

Se for possível, peça para algum familiar, 
amigo, vizinho que faça as compras ou 

por tele-entrega nesse período.

Mas caso seja necessário você ir ao 
supermercado, siga algumas 

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

COMO HIGIENIZAR AS COMPRAS
APÓS CHEGAR DO SUPERMERCADO?

Mergulhe as frutas e verduras em água sanitária 
diluída (1 colher de sopa de água sanitária para 
cada litro de água) e deixe de molho por pelo menos 
15 minutos, depois enxágue em água corrente 
(não utilize vinagre para esse procedimento). 

Higienize as embalagens dos produtos com 
papel toalhae álcool 70% (não utilize panos de prato).
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