
Informações e dicas do curso 
de Enfermagem da URI Santiago



URI Câmpus Santiago

Diretora Geral
Professora Michele Noal Beltrão

Diretor Acadêmico
Professor Claiton Ruviaro

Diretora Administrativa
Professora Rita Nicola

Coordenadora de Área de Ciências da Saúde
Professora Carla da Silveira Dornelles

Coordenadora do curso de Enfermagem
Professora Sandra Ost Rodrigues

Disciplina de Estágio Supervisionado
Professoras Claudete Moreschi, Lara Coletto Nicola,  Letícia 
Martins Machado e Marina Mazzuco de Souza 

Coordenadora do Núcleo de Comunicação
Técnica administrativa Emanuelle Flores

URI 

Reitor
Professor Arnaldo Nogaro

Pró-Reitora de Ensino
Professora Edite Maria Sudbrack

Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação
Professora Neusa Maria John Scheid

Pró-Reitor de Administração
Professor Nestor Henrique De Cesaro



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



   o jornal, no seu processo de revisão, paramos na palavra incentive, 
na seção Criança, quando recomendamos que elas escolham os 
ingredientes para fazer um ‘suco maluco’. Ora, por que ela nos marca 
tanto? Pelo fato de que devemos julgar menos e acolher e incentivar 
mais! 
   Incentive seus amigos a cuidarem da saúde, incentive seu amigo ou
familiar a realizar aquele sonho tão antigo, incentive a criança à leitura,
incentive seus colegas nos seus projetos, enfim, são inúmeras as
maneiras de, no dia a dia, incentivarmos as pessoas a nossa volta.
   Inclusive, o Enfermagem Digital é fruto de um incentivo coletivo.
Diante da pandemia, aulas remotas, incertezas e medo, nos demos as 
mãos (mesmo que virtualmente) e iniciamos a construção de um material
informativo de forma a contribuir com a comunidade.
     Somos universidade comunitária e nosso papel é justamente incentivar
o estudo, o conhecimento, o saber.  Vamos incentivar os outros! Se vai
dar certo o que a pessoa está planejando, não sabemos, mas jamais 
saberemos algo se não tentarmos.

   
   Obrigada por nos acompanhar! Boa leitura.
  

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

Relendo
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    O sistema de saúde necessitou desempenhar plenamente suas funções 
no contexto da pandemia, expandindo o número de leitos hospitalares e de
 Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ainda assim, foi necessário reorganizar os 
luxos na rede de atendimento, redefinir os papéis nos diferentes níveis de 
atenção e implantar novos pontos de acesso ao sistema de saúde, 
especialmente por via remota. Todas as modalidades de teleatendimento 
(teleorientação, teleconsulta, telemonitoramento e telerregulação) 
desempenham um papel importante diante desse cenário (DAUMAS et al., 2020).
     No Brasil, a Atenção Primária à Saúde (APS) é a linha de frente e a porta de 
entrada do sistema de saúde. As discussões sobre o papel da APS em surtos 
e epidemias de doenças voltaram  à tona, com foco na estrutura dos serviços 
para lidar com doenças como o coronavírus (SANCHEZ, et al., 2020). 
     A reorganização dos serviços de APS para enfrentar a pandemia da COVID-19 
e manter a oferta regular de seus cuidados é imprescindível, assim como seu 
protagonismo e readequação está sendo destacado em vários documentos 
(MEDINA, et al. 2020).
     A APS é indispensável no manejo intensificado dos indivíduos que 
pertencem aos grupos de risco. Considerando especialmente, portadores 
de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e doença pulmonar 
obstrutiva crônica, sendo estes os mais suscetíveis a atual pandemia, evitando 
assim a complicações dessas doenças e a sobrecarga dos serviços de saúde 
(FILHO; RODRIGUES, 2020).

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

     Sabendo que a Estratégia Saúde da Família (ESF), possui a função de garantir o acesso da população a uma saúde integral, coordenada 
e longitudinal, torna-se necessária a continuidade das ações próprias da atenção primária, em especial o monitoramento dos casos 
crônicos. Uma vez que as pessoas irão continuar tendo hipertensão, diabetes, tuberculose, dentre outros. Sendo assim, não é possível 
recusar o atendimento a essas pessoas, pois, além de pertencerem de um grupo de risco, é possível que a mortalidade e a morbidade 
desse grupo aumentem se ocorrer a diminuição das ações preventivas e curativas no período de pandemia (SOARES; FONSECA, 2020).
     Visando a continuidade do cuidado as doenças crônicas e demais patologias que se mantem diante da pandemia, a reorganização 
e retomada dos atendimentos se deu através de novos métodos, como por exemplo:
■Seleção de grupos prioritários de atendimento;
■Contato telefônico; 
■Identificação das demandas; 
■Teleconsulta (preferência) ou consulta presencial; 
■Tele-reabilitação, usando plataformas educacionais on-line ou psicoterapia baseada em jogos para idosos, crianças e 
adolescentes, como forma de estabelecer relações cognitivas. Essas medidas visam minimizar a propagação do novo vírus 
(FERNANDEZ, et al., 2020; CAETANO, et al., 2020). 
     Por fim, é importante manter o cuidado em saúde, com atendimentos, avaliações e solicitação de exames complementares, 
evitando assim sobrecarregar o sistema hospitalar de saúde e favorecendo para diminuição de agravos diante das patologias que 
necessitam de acompanhamento rotineiro.

“A pandemia ocasionada pelo novo 
Coronavírus colocou em evidência a crise 

na saúde pública de diversos países, 
tornando necessário o planejamento 
para o enfrentamento mundial que 

requer essa situação de emergência.” 
(SANCHEZ, et al., 2020).

A MANUTENÇÃO
DE CONSULTAS, EXAMES
E ACOMPANHAMENTOS 
DE ROTINA DURANTE A 

PANDEMIA
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       Orienta-se a coleta de amostras de uma das seguintes possibilidades: 
 ►Amostra de Aspirado nasofaringe (ANF). 
 ►Swabs combinado (nasal/oral).
 ►Amostra de Secreção respiratória inferior: escarro, lavado traqueal ou lavado bronco alveolar.
 ►Teste rápido.
     As amostras devem ser mantidas refrigeradas (4-8°C) e devem ser processadas dentro de 24 a 72 horas da coleta até chegar ao 
Laboratório Central (LACEN) ou ao laboratório privado. Após esse período, recomendasse congelar as amostras a -70°C até o envio ao 
laboratório, assegurando a manutenção da temperatura. O procedimento de coleta de amostras respiratórias dos casos suspeitos de 
COVID-19 deve seguir o protocolo de coleta da influenza. Contudo, considerando se tratar de um novo vírus ou novo subtipo viral em 
processo pandêmico, a amostra deverá ser coletada até o 10° dia dos sintomas, preferencialmente, entre o 3º ao 5º dia, quando for para 
realização do teste molecular por RT-PCR em tempo real.         Em serviços de saúde pública, é necessária a coleta de 1 (uma) amostra 
respiratória, conforme detalhado no tópico Técnica para a coleta e acondicionamento.  Essa amostra deverá ser encaminhada com 
urgência para o LACEN ou outro laboratório público designado.

BIOSSEGURANÇA PARA COLETA 
DE AMOSTRAS COVID 19

TÉCNICA PARA A COLETA
E ACONDICIONAMENTO DAS

AMOSTRAS

QUALQUER AMOSTRA ENVIADA 
AO LACEN DEVERÁ ESTAR

TESTES RÁPIDOS DE
ANTICORPOS SARS COV-2

     O profissional de saúde responsável pela coleta de amostras 
respiratórias deverá utilizar os seguintes Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI):
►►►Gorro descartável; óculos de proteção ou protetor facial; máscara 
modelo PFF2 (N95) ou equivalente; avental de mangas compridas; 
luvas de procedimento.   Os itens não descartáveis deverão ser 
limpos e desinfetados ou esterilizados.

 ►Registrada no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).
 ►Acompanhada da ficha de requisição do GAL e da ficha de notificação de caso suspeito COVID-19. 
     Acondicionamento, transporte e envio de amostras para diagnóstico as amostras devem ser mantidas refrigeradas (4-8°C) e devem ser 
processadas dentro de 24 a 72 horas da coleta. Na impossibilidade de envio dentro desse período, recomenda-se congelar as amostras
 a -70°C até o envio, assegurando que mantenham a temperatura.
     As embalagens para o transporte de amostras de casos suspeitos com infecção por COVID-19 devem seguir os regulamentos de 
remessa para Substância Biológica UN 3373, Categoria 

     O teste rápido de anticorpos é de fácil execução e com boa especificidade, porém, possui sensibilidade limitada, sendo, portanto, 
uma ferramenta de diagnóstico indicada para ser utilizada na fase de convalescença da doença.
     O teste rápido é um ensaio imunocromatográfico para detecção rápida de anticorpos produzidos na infecção causada pelo SARS-
CoV-2, em amostras de sangue, soro ou plasma humano. O teste deve ser usado como uma ferramenta para auxílio no diagnóstico da 
doença por infecção por coronavírus (COVID-19), causada pelo SARS CoV-2. Sendo que sua execução e a leitura dos resultados podem
 ser realizadas por trabalhadores da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. Os laudos emitidos com os resultados 
do teste devem ser assinados pelo profissional de nível superior.
     Quando a amostra é adicionada ao local de reação no dispositivo, esta é absorvida por ação capilar e mistura-se com o reagente 
SARS-CoV-2 antígeno-corante. Quando o nível de anticorpos SARS-CoV-2 na amostra é igual ou superior à faixa de limite mínimo de 
detecção do teste acaba produzindo uma linha de teste colorida que indica um resultado positivo. Quando o nível de anticorpo 
SARS-CoV-2 na amostra for zero ou abaixo à faixa limite do teste, não há uma faixa colorida visível na região de teste do dispositivo, 
indicando assim um resultado negativo. Para servir como controle de procedimento, uma linha colorida aparecerá na Região de 
Controle (C), se o teste tiver sido realizado corretamente.
     Armazenar os kits de teste de 2ºC a 30ºC, dentro da embalagem original fechada. Se armazenar sob refrigeração, aguardar pelo 
menos 30 minutos para que a placa de teste alcance a temperatura ambiente, antes da realização. Evitar a exposição dos kits 
à luz solar direta, umidade e calor.
     As fotos abaixo ilustram os acadêmicos de Enfermagem  que cursam a disciplina de Estagio Supervisionado nas Estratégias Saúde da 
Família do município de Santiago, realizando o teste rápido. 
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Acadêmicos (as): ANathiély Rodrigues, Josiane Pires, Abrelino Rosseti, Eloísa Cogo, Paola Martins e Jailton Soares



7HOME OFFICE

Doenças
cardiovasculares x home office

Home office, doenças
cardiovasculares e os 
benefícios de atividades 
físicas 

Prevenção

Dicas de autocuidado
podem ser destacadas
e realizadas dentro
de casa

     As doenças cardiovasculares acometem o sistema circulatório, o coração e os vasos sanguíneos. Nessa perspectiva, é importante 
o reconhecimento prévio das atividades no home office, afim de organizar as formas de relações de trabalho, principalmente a 
identificação dos agravos ou danos potenciais e reais para a saúde, e proposição de medidas que devem ser adotadas para 
eliminação ou controle da exposição aos fatores de risco e para promoção e proteção da saúde (BRASIL, 2001).
     Diante disso, é importante conhecer os fatores de riscos modificáveis e não modificáveis.
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●Exercício físico
●Excesso de peso e 

obesidade
●Hábito de fumar

●Abuso de bebidas 
alcoólicas

●Pressão arterial elevada
 (hipertensão arterial)
●Açúcar elevado no 

sangue (diabetes)
●Colesterol elevado 

(hipercolesterolemia)

●Idade
●Sexo
●Genética

Nessa perspectiva, é importante salientar que ter disciplina será indispensável para o 
trabalho ser produtivo e para manter uma relação saudável com o próprio corpo. 
(BRASIL, 2019). O tele-trabalho ou home office, trás impactos frequentes sobre a saúde e 
consequentemente sobre as atividades físicas, pois existem muitos riscos para a saúde 
devido a associação de longos períodos de tempo sentado. O ganho de peso excessivo, 
o diagnóstico ou agravo das doenças cardiovasculares, diabetes e mortalidade precoce, estão 
cada vez mais evidentes (SCHLEDER, 2019).
O hábito de realizar exercícios físicos colabora para o aumento de energia, na melhora da 
qualidade do sono, a manter o peso adequado e saudável e a controlar o estresse e cargas 
emocionais e psicológicas amenizadas, além de siminuir os índices de colesterol no sangue, 
logo também diminuir os riscos de doenças cardiovasculares. Aderir a caminhadas, corridas, 
andar de bicicleta ou até mesmo a natação, ajudará a amenizar os impactos que o home 
office pode trazer a saúde (BRASIL, 2018).
Para trabalhadores que já possuem alguma doença cardiovascular, como por exemplo a 
hipertensão, é indicado as atividades físicas, porém é necessário realizar acompanhamento 
com profissionais especializados e que saibam quais exercícios se pode fazer. (BRASIL, 2018).

Para prevenir as doenças cardiovasculares decorrente do trabalho em home office 
deve-se:
●Praticar atividade física regular (pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana); 
●Ter hábitos alimentares saudáveis (comer mais fruta, vegetais, fibras e peixe e 
reduzir o consumo de gorduras, açúcar e sal);
●Controlar o seu peso (Índice de Massa Corporal < 140/90 mm Hg; 
●Ter colesterol < 190 mg/dL e colesterol LDL < 115 mg/dL;
●Ter uma glicemia normal (glicemia em jejum).

●A American Heart Association enfatiza o 
consumo de alimentos naturais e orgânicos, 
como vegetais, frutas e grãos integrais, que 
confirmam a importância das fibras alimentares, 
antioxidantes e outras substâncias na prevenção 
e controle das doenças cardiovasculares;
●A diminuição no consumo de álcool mostra-se 
eficaz para o controle de doenças cardiovasculares. 
Portanto, recomenda-se o uso moderado de 
bebidas alcoólicas;
●Ainda que em casa, existem múltiplas formas de 
manter o corpo ativo, utilizando um ambiente 
arejado, iluminado e, até mesmo, o pátio de casa 
para prática de exercícios físicos;. 

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



8CRIANÇA
BRINCADEIRA

COM OS ALIMENTOS
PARA FAZER COM AS CRIANÇAS

DURANTE A PANDEMIA
    Você pode aproveitar o período de distanciamento social para 

ensinar seus filhos sobre os alimentos, e a melhor maneira é fazer 
isso de forma leve, lúdica e divertida. A aproximação lúdica em torno 
dos alimentos é um caminho eficiente para ajudar as crianças com 

dificuldades alimentares. Ao brincar com os alimentos, as crianças têm a 
oportunidade de criar novas associações positivas, com as comidas que 

costumam recusar.
Fica uma dica: nunca force a criança comer deixe que ela mesma tenha a 

iniciativa de levar o alimento a boca, mesmo durante as brincadeiras. Pode ser 
que seu filho precise de mais exposições a um mesmo alimento até que se 

sinta confortável em prová-lo.

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

Joane Beatriz Dethetis Soares

CARIMBO DE AL NIME TOS

DESAFIOS DOS INGREDIENTES

SUCO MA LUCO

Criem juntos carimbos de batatas e maçãs fazendo relevos em formato de coração, 
estrelas e árvores. Usar cortadores pode deixar a brincadeira mais divertida. Vocês 
também podem fazer carimbos usando laranja e pimentão.
Usem tintas à base de água ou criem tintas naturais, como de beterraba, repolho roxo, 
e casca de cebola. A nutricionista Juliana Morelli Bell, aluna do criando Amoras, ensina 
como prepará-las:
 Como fazer tintas naturais:
●Beterraba (cor rosa): ferver em torno de 30 minutos cerca de 400 gramas de beterraba 
em um litro de água.
●Repolho roxo (azul): ferva em torno de 30 minutos 400 gramas do alimento em 1 litro de 
água.
●Casca de cebola (amarelo- ouro): ferver em torno de 30 minutos a casca de cerca de 5 
cebolas em 1 litro de água.

Desafie a criança a encontrar todos os ingredientes de uma receita. Coloque um alarme 
para o desafio ficar ainda mais emocionante e, se desejar, inclua um prêmio para o 
desafio conquistado. Depois é hora de colocar a mão na massa e fazer a receita junto 
da criança.

Deixe a criança escolher, em 1 minuto 3 ou mais alimentos de sua geladeira e da 
fruteira (como verduras e legumes), junte os ingredientes selecionados coloque no 
liquidificador junto a água e bata.
A ideia é que as crianças façam as suas escolhas, sem julgamento, e que participem 
na hora de fazer seu próprio suco. Incentive as crianças a serem criativas nas suas 
combinações mesmo se depois não ficar gostoso! Vocês ainda podem enfeitar o copo 
com uma rodela de limão ou laranja.



9IDOSO

PLANTAS
medicinais
podem auxiliar na saúde do idoso

     Os chás são conhecidos há milênios por suas propriedades curativas e                                                        terapêuticas. Usados por 
diversos povos e culturas, eles se consagraram com uma bebida medicinal, sendo                                           mais tarde confirmado pela 
ciência que os diversos tipos de chás realmente trazem consigo propriedades benéficas ao corpo humano. E para os idosos os chás 
também servem como aliados, não só para fortalecerem o organismo, como também para ajudarem a relaxar e a dormir bem.

CHÁS PARA VOCÊ PREPARAR EM CASA

ChÁ DE AGRIÃO
Auxilia contra a inflamação das vias respiratórias.

Ingredientes: 
■50g de folhas secas
■1 litro de água fervente
Modo de preparo: ferva a água e acrescente as folhas 
secas de agrião deixando ferver por 2 minutos.

ChÁ DE 
CARQUEJA
Eficaz para o diabetes tipo 2.

Ingredientes: 
■20g de flores de carqueja
■1 litro de água 
Modo de preparo: coloque os ingredientes numa panela 
e deixe ferver por 5 minutos. Tape a panela e deixe esfriar 
para beber.

ChÁ DE SEMENTE
DE ABÓBORA
Ajuda no combate da inflamação da próstata. O ideal é consumir o chá em 
pequenas porções ao dia.

Ingredientes: 
■150g de semente de abóbora
■1 litro de água filtrada 
Modo de preparo: coloque a água em um recipiente e 
quando começar a ferver acrescente as sementes e 
deixe cozinhando por 20 minutos. Desligue e coe, tome 
ainda morno. 

ChÁ DE ANIS 
ESTRELADO
Ajuda no combate de gripes, cólicas, gastrites, gases, espasmos gastrointestinais,
tosses, bronquite, como efeito calmante e expectorante. 

Ingredientes: 
■Sementes e frutos
■1 litro de água 
Modo de preparo: coloque uma colher de anis-estrelado adicionada 
à um litro de água. Espere levantar fervura e desligue o fogo logo 
após. Abafe a mistura por dez minutos e ingira. Lembre-se de 
que para melhor efeito é interessante que se tome de duas a 
três xícaras ao dia.

ChÁ DE POEJO
Ajuda no controle de diabetes tipo 1. 

Ingredientes: 
■20g de folhas de poejo, cerca de 2 colheres de chá
■1 xícara de água fervente
Modo de preparo: coloque as folhas em uma 
xícara e cubra com água fervente por 15 minutos, 
quando esfriar coe e beba logo a seguir para 
que não perca suas propriedades.

ChÁ DE GUACO
Utilizado como broncotilatador, antiasmático, expectorante,
diurético, tônica, emoliente, depurativa e cicatrizante. 

Ingredientes: 
■Folhas de guaco
■1 litro de água
Modo de preparo: colocar em um recipiente 
as folhas e a água, deixar ferver (deve-se “rasgar” 
as folhas durante o preparo).

Em tratamentos de doenças crônicas como no caso de 
hipertensão e diabetes, os chás devem ser utilizados como 

COMPLEMENTO a terapia e NUNCA devem substituir os 
medicamentos prescritos.

Mas deve-se tomar cuidado para não consumir em grande 
quantidade, pois podem provocar desconforto estomacal, 
náuseas e alterações intestinais, como diarreia e aumento 

de flatulência. Alguns tipos podem provocar reação adversa 
caso a pessoa tenha alergia a algum composto ou ainda 

provocar interação medicamentosa.
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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.
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