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a pandemia começou, parece que não enxergávamos muito além. A 
preocupação intensa nos rodeava, a todo momento os noticiários nos
traziam (e ainda trazem) números assustadores e na nossa mente,
a todo instante, cruzava a imagem daquele coronavírus, em seu 
formato de coroa e que tantas transformações causou. 
   Aos poucos, nossos encontros virtuais foram nos reenergizando,
fomos entendendo mais o momento, fomos criando forças para
continuarmos. O próprio Enfermagem Digital, que começou lá em
maio, de forma tão simples, já chega a sua 11ª edição. 
   Viajamos no campo do saber e ampliamos os nossos horizontes 
para trazer orientações concretas diante de um mundo tão diferente
mas tão igual em seus desafios, superações e aprendizados, afinal,
a vida é assim. 
   Nessa edição você confere a importância do uso de máscara por 
pacientes e acompanhantes, o manuseio e o cuidado dos equipamentos
utilizados por pacientes contaminados, orientações para um bom home 
office, a alimentação da criançada em tempos de pandemia e a 
musicoterapia para os idosos. 
   Uma boa leitura e um abraço digital bem afetuoso e cheio de gratidão 
pela companhia! 
  

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

Quando
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ORIENTAÇÕES GERAIS

A importância do uso de másra
por pacientes e acompanhantes

no ambiente hospitalar - combate
ao coronavírus

4

    A pandemia do novo Coronavírus trouxe para a população em geral, preocupações com a saúde 
física, mental, insegurança financeira, e até alterações no comportamento. Diante desse contexto, 
sabe-se que a principal via de contaminação e proliferação da covid-19 é a respiratória. 
    Tem-se por conhecimento de que as medidas não farmacológicas são mais influentes ao combate 
ao novo Coronavírus. Medidas essas que incluem alcance individual, ambiental e comunitário, como 
a lavagem das mãos, o uso de máscaras, o distanciamento social, o arejamento e a exposição solar de 
ambientes, a limpeza de objetos e superfícies. Devido à gravidade do quadro de transmissão e 
propagação da doença, novas leis, medidas provisórias e decretos das mais diversas fontes estatais 
passaram a fazer parte do novo cenário normativo nacional (ABUD; SOUZA, 2020).
    A recomendação para uso de máscaras por indivíduos assintomáticos, como intervenção de saúde 
pública, poderia interromper o fluxo de transmissão, ao inibir fontes infecciosas aparentemente 
saudáveis. A transmissão comunitária poderia ser reduzida se todas as pessoas, incluindo as 
assintomáticas e contagiosas, usando máscaras faciais (GARCIA, 2020).
Diante do exposto, é de suma importância sabermos usar corretamente a máscara:
■Antes de colocar a máscara, deve-se higienizar as mãos adequadamente. 
■A máscara deverá cobrir a boca e o nariz, deve estar íntegra, não pode haver espaços entre o rosto 
e a máscara. 
■Após a utilização, a remoção deve ser realizada tirando os elásticos de trás das orelhas ou 
desamarrando as tiras; não se deve tocar a parte frontal durante o uso ou retirada, porém, se assim 
o fizer, realizar novamente a higienização das mãos. 
■Deve-se evitar a utilização de batons ou outros produtos de maquiagem enquanto estiverem 
fazendo uso de máscara (NETO; FREITAS, 2020). 
 
    As orientações quanto às medidas de proteção visam diminuir e eliminar o vírus de circulação, 
desde que seja efetiva por grande parte da população. Porém, o comportamento das pessoas frente 
à doença ainda é de negação, falho, ou ainda, falta de informação eficaz quanto a importância na 
adesão às medidas profiláticas, o que consequentemente resulta no alastramento da doença 
(ABUD; SOUZA ., 2020). 
    Quanto ao canário hospitalar, o Ministério da Saúde (MS) orienta que considerando a pandemia da 
Covid-19 e com o objetivo de garantir segurança no atendimento aos pacientes, a integridade dos 
acompanhantes, visitantes e trabalhadores do serviço de saúde, assim como a prevenção de 
infecções, é importante a suspensão de todas as visitas, ou reorganizar esta rotina de forma a 
manter a segurança de todos (BRASIL, 2020). O Grupo Hospitalar Santiago publicou uma nota 
informativa que orienta a suspensão das visitas hospitalares, sendo mantida a troca de 
acompanhante e a visita de um familiar por dia a pacientes internados no Cento de Terapia 
Intensiva (GHS, 2020).
    Por fim, o uso de máscara individual por parte de acompanhantes, familiares e pacientes, bem 
como as demais medidas preventivas, são barreiras para evitar o contágio e proliferação do 
Coronavírus. 



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

FAMILIARES E ACOMPANHANTES
PARCEIROS NO COMBATE AO

NOVO CORONAVÍRUS
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Sempre que permanecer no ambiente hospitalar, utilize máscara!
■■E não esqueça os seguintes cuidados:

■Antes de colocar a máscara, higienize suas mãos;
■A máscara deverá cobrir a boca e o nariz;

 ■Sua máscara deve estar íntegra;
 ■Não deve haver espaços entre o rosto e a máscara;

 ■Após a utilização, a remoção da máscara deve ser realizada 
tirando os elásticos de trás das orelhas ou desamarrando as tiras;

■Evite tocar a parte frontal durante o uso ou retirada, 
porém, se assim o fizer, realizar novamente a higienização das mãos.

Cuide-se! Proteja a você e aos que estão a sua volta, evite a contaminação!
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE

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

Manuseio 
E CUIDADO COM EQUIPAMENTOS USADOS POR PACIENTES
CONTAMINADOS PELO NOVO CORONAVÍRUS

>A manutenção do ambiente biologicamente seguro nos hospitais é fundamental para evitar a transmissão direta e indireta entre os 
profissionais de saúde e de apoio considerando que a contaminação ambiental e o contato com superfícies contaminadas com SARS-CoV-2 
sugerem o  ambiente como um meio potencial de transmissão e apoia a necessidade de uma adesão estrita à  higiene ambiental e higiene 
das mãos;
> Recomenda-se, portanto, atenção ao uso e limpeza do vaso sanitário e pia dos banheiros devido a possibilidade de ocorrer aerossolização 
do vírus advindos das fezes e urina do paciente e contaminação de superfícies após o uso, bem como das áreas de alto toque, como 
maçanetas das portas dos quartos nos hospitais para minimizar potencial fonte de contaminação ambiental por SARS-CoV-223-24;
> Ainda, para manter o ambiente seguro recomenda-se que todos os equipamentos e materiais não descartáveis usados para atendimento 
ao paciente com suspeita ou com COVID-19 sejam devidamente encaminhados para áreas destinadas à limpeza e à desinfecção;
> A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda a limpeza concorrente, imediata e terminal das áreas de isolamento de pacientes 
com coronavírus:
  ►Limpeza concorrente: deve ser realizada diariamente e inclui a limpeza de superfícies horizontais de equipamentos e mobiliários, portas 
e maçanetas, parapeito de janelas, pisos e instalações  sanitárias. 
 ►Limpeza imediata: é aquela realizada em qualquer momento, quando ocorrem sujidades ou contaminação do ambiente e equipamentos 
com matéria orgânica, mesmo após ter sido realizada a limpeza concorrente. 
 ►Limpeza terminal: é aquela realizada após a alta, óbito ou transferência do paciente. Como a transmissão do novo coronavírus se dá por 
meio de gotículas respiratórias e contato não há recomendação para que os profissionais de higiene e limpeza aguardem horas ou turnos 
para que  o quarto ou área seja higienizado, após a alta do paciente;
> A desinfecção das superfícies das unidades de isolamento só deve ser realizada após a sua limpeza. Os vírus são inativados pelo álcool a 
70% e pelo cloro. Portanto, preconiza-se a limpeza das superfícies do isolamento com detergente neutro seguida da desinfecção com
uma destas soluções  desinfetantes ou outro desinfetante padronizado pelo serviço de saúde, desde que seja regularizado junto à ANVISA;
> Manusear as roupas sujas cuidadosamente para minimizar a possibilidade de dispersão de microrganismos para o ambiente, 
trabalhadores e pacientes;
> Utilizar os EPI conforme recomendações das precauções padrão, contato e gotículas (gorro, óculos de proteção e ou protetor facial, luvas 
de procedimento, máscara cirúrgica e avental impermeável de manga longa e punhos com elástico,) e, no caso de procedimentos 
geradores de aerossol, devem utilizar máscara N95 ou equivalente;
> Desprezar em vaso sanitário grande quantidade de sujeira sólida, como fezes e coágulos que  estejam presentes nas roupas, antes de
 colocá-las em sacos apropriados. Dar descarga com a tampa do vaso fechada;
> Acondicionar as roupas sujas, imediatamente após o uso, em sacos colocados em suportes (hamper) para evitar que fiquem diretamente 
no chão. Os sacos plásticos utilizados para acondicionar roupas sujas devem ter cor diferente dos sacos utilizados para acondicionar os 
resíduos de serviços de saúde (vermelho ou branco);
> Assegurar-se de não desprezar instrumentais e ou perfurocortantes nos sacos destinados a roupas para evitar acidentes com os 
profissionais e problemas de funcionamento das máquinas lavadoras;
> Não completar os sacos acima de três quartos (3/4) de sua capacidade;
> Fechar os sacos adequadamente para impedir sua abertura durante o transporte;
> Considerar todas as roupas utilizadas em serviços de saúde como contaminadas, independentemente do paciente ou local em que foram 
utilizadas;
> Encaminhar os sacos de roupa para o local de armazenamento temporário em cada instituição. 



7
HOME OFFICE

Ergonomia física e orientações
para o melhor

desenvolvimento em
home office

   As mudanças nas formas de trabalho despertam novas 
preocupações em relação à saúde e segurança do trabalhador. 
   No teletrabalho, a autonomia, a flexibilidade de horários e variedade 
de locais onde o trabalho pode ser desempenhado, especialmente na 
residência, passa a ser controlado pelo próprio trabalhador (BRASIL, 2019).
   É importante salientar que, embora o trabalhador esteja em casa (pseudo conforto), ali também, 
agora, é seu ambiente de trabalho. Portanto, ter disciplina será indispensável para o trabalho ser 
produtivo e para manter uma relação saudável com o próprio corpo (hábitos de vida e postura 
para o trabalho). Ressalte-se ainda, que quando se fala em ergonomia os ajustes vão além da 
escolha do tipo de computador, equipamentos e acessórios, estendendo-se para a escolha do 
mobiliário correto (cadeira e mesas), organização do trabalho e condições ambientais adequadas 
(BRASIL, 2019).
   A organização do trabalho deve ser adequada às características psico-fisiológicas dos trabalhadores 
e à natureza do trabalho a ser executado. A organização do trabalho, segundo a NR 17 (2009), deve 
levar em consideração, no mínimo:
a) as normas de produção;
b) o modo operatório;
c) a exigência de tempo;
d) a determinação do conteúdo de tempo; 
e) o ritmo de trabalho;
f) o conteúdo das tarefas.

Para isso, algumas recomendações se fazem importantes, tais como:
►Correção visual: Garanta que seus óculos ou lentes estejam “em dia”. A melhor 
correção visual é feita com lentes multifocais, com tratamento antirreflexo;
►Posicionamento do computador na sala e eliminação de reflexos na 
tela: Posicione adequadamente seu equipamento: monitor de lado para a 
janela. Caso esteja de frente, ou de costas, deve haver persiana, a ser mantida 
fechada; Identificar fontes de reflexo na tela do monitor de vídeo (essa 
identificação costuma ser mais fácil com o monitor desligado).
►Posicionamento em frente ao monitor de vídeo: O monitor deve estar 
bem em frente aos seus olhos.
►Cadeira adequada e seu ajuste: Ajuste de altura do assento, ajuste 
de inclinação do assento e inclinação do encosto.
►Mesa de trabalho: As mesas com 75 cm de altura são mais fáceis de 
adaptação para a maioria das pessoas.
►Operação do teclado e mouse: Indica-se que o teclado seja independente 
e que tenha mobilidade, permitindo o seu ajuste e devendo estar no mesmo 
plano do mouse. Procure trabalhar com os braços junto ao corpo, ou apoiados 
sobre a mesa.
►Trabalho com o notebook: É necessário montar o posto de trabalho com 
um teclado externo, mouse externo e posicionar o notebook sobre um suporte, 
de modo que a altura da borda superior da tela possa ser ajustada no nível 
dos olhos do usuário.
►Síntese da postura correta para o trabalho: Procure sentar-se sempre 
alinhado com o eixo da cadeira. Evite sentar-se torto. Seu corpo, o teclado e 
o monitor de vídeo devem estar alinhados.
►Pausas de distensionamento e de alongamento: É importante 
lembrar que essa flexibilidade é ainda mais necessária quando o
 trabalho exige muita concentração mental ou quando se está 
muito tenso, pois nesses casos, a tendência normal do organismo é 
ficar ainda mais estático. 
►Condições ambientais: é necessário considerar alguns fatores 
como o ruído, a temperatura e a iluminação.Antes, durante e depois do 
expediente, é importante realizar alguns exercícios de alongamento 
para que o corpo tolere a postura de trabalho.  Cerca de 10 a 15 seg. 
são suficientes para mudar a nossa postura de trabalho, espreguiçar 
ou realizar um alongamento. Se o trabalho é sentado, é importante 
levantar e esticar o seu corpo. Se trabalha em pé, agachar e relaxar as costas 
(PUCRS, 2020). Esses comportamentos fazem com que a atividade seja mais produtiva 
e evita dores indesejadas, o trabalhador que utiliza notebook e não possui teclado e 
mouse extras, deve realizar essas pausas com ainda mais frequência (PUCRS, 2020).
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Acadêmicas: Diulia Gabert, Fernanda Brucker, Leticia Balboni, Mylena Chaves, Mônica Martins, Pauline Aguirre e 
Rosemary Marinho

Abaixo, algumas sugestões de alongamentos para ser feitos durante o dia, segundo PUCRS (2020):

   A Associação Internacional de Ergonomia traz 3 domínios para a área que explicam melhor as  implicações dessa modalidade tão importante 
para a saúde. São eles:
1. Ergonomia Física: esta lida com as respostas do corpo humano as cargas de trabalho (físicas e psicológicas). Dentre essas cargas estão 
a manipulação de materiais de trabalho, ambiente  físico de trabalho e disposição dos itens, altas demandas de trabalho, fatores de 
repetição de movimentos, vibração, força e postura estática, que podem comprometer a região musculoesquelética e causar lesões;
2. Ergonomia Cognitiva: também conhecida como engenharia psicológica. Essa se refere aos processos mentais, como atenção, cognição, 
percepção, controle motor e o armazenamento da memória que podem afetar os seres humanos e outros elementos de um sistema. 
Aspectos que incluem a alta carga mental de trabalho, tomada de decisão que pode desencadear um processo  estressor no trabalhador, 
desempenho de habilidades, o erro humano na hora da execução de atividades, a interação do ser humano com o computador e os 
treinamentos;
3. Ergonomia Organizacional: esta está relacionada a otimização dos sistemas sócio=técnicos, que incluem uma estrutura organizacional, 
política e de processos. Para exemplificar, destaca-se o trabalho feito em turnos, programação, a satisfação do trabalhador em 
desempenhar determinada atividade, a motivação do ser humano, supervisão no trabalho, o trabalho em equipe, a realização de trabalho à 
distância e o cumprimento da ética (SILVA, 2018).

Exemplos de como desempenhar a 

ergonomia, à domicílio, na hora do 

trabalho:
1 – Postura é essencial!

2 – Mantenha todos os acessórios no seu nível.
3 – Pés no chão sempre!

4 – Faça pausas!
5 – Configure seu computador de maneira adequada.

6 – Cuidado com a iluminação de seu ambiente de trabalho.

   Além de identificar os domínios de ergonomia, ou seja, as classificações desse tema, também é necessário abordar tarefas, atividades, 
equipamentos e locais que mais causam riscos aos trabalhadores. Que podem ser citados também: 

►O ambiente e o impacto que cada elemento, desde a iluminação até a temperatura e os ruídos que, se utilizados de forma inadequada, 
podem trazer algum prejuízo à saúde do trabalhador, durante o desempenho de suas atividades. 
►A manipulação de materiais e tarefas que exijam esforço excessivo muscular — seja dinâmica ou estática de um ou vários membros do corpo. 
Atentar para que a execução seja orientada por um profissional da área, para que forneça informações referentes a postura e como 
manejar esse tipo de atividade. Podendo ser suspensa em caso de problemas físicos.
►Impactos psicológicos, como a exaustão mental que essas atividades podem desencadear nos trabalhadores. 
►As estruturas organizacionais que envolvem as comunicações, o trabalho realizado em grupo, os projetos participativos, o trabalho, etc, a 
fim de adaptar os processos da empresa para preservar a saúde e o bem-estar do trabalhador.
   Durante a pausa, podem ser feitos, de distensionamento e alongamento. Cada exercício deve ser realizado por 20 segundos para cada 
lado, podendo haver repetição.
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CRIANÇA

ESTIMULANDO
O CONHECIMENTO INFANTIL

ACERCA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
EM TEMPOS DE PANDEMIA

     Os benefícios dos alimentos vão muito além de nos manter 
saciados, uma alimentação adequada e saudável garante uma boa 
nutrição e o funcionamento adequado de todo organismo. Diante do cenário atual pandêmico, 
o cuidado com a alimentação adequada é tão importante quanto a questão de higienização. 
     Estar com as condições nutricionais em dia, por meio do consumo adequado de alimentos 
saudáveis e água potável, contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, 
manutenção e a recuperação da saúde. Por esse motivo que a intimidade da criança com os 
diversos alimentos se faz ainda mais necessária. 
     Melhorar a relação entre os alimentos e as crianças é incluí-las no planejamento e preparo 
das refeições, bem como estimula-las para que possam contribuir na preparação de pratos, 
conforme as condições familiares. É importante ressaltar, que uma criança na cozinha deve 
ser acompanhada por um adulto para com os cuidados ao acesso de utensílios domésticos. 
     A Márcia Vitolo, nutricionista especializada em nutrição materno-infantil, explica que a 
participação espontânea da criança promove uma aproximação natural com o alimento, 
favorecendo sua aceitação na hora comer. “A criança vai comer com muito mais tranquilidade 
aquela cenoura que ela ajudou a escolher e a preparar”, afirma Márcia.

Dicas
ALIMENTOS DECORADOS

Usar da criatividade das crianças juntamente com 
os seus pais criando formas e bichos dos alimentos, 
faz com que os mesmos se tornarem mais atraentes, 

e isso consequenteo interesse é despertado pelo 
alimento saudável.

ALIMENTOS IN NATURA
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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

     Optar por alimentos in natura, é a melhor 
escolha quando se trata de uma alimentação 
saudável. Pois a mesma tem alto potencial no 
fortalecimento do sistema imunológico para o 
enfrentamento da pandemia, onde os alimentos 
processados devem ser evitados. 
     A pirâmide alimentar, sob a sua forma gráfica 
apresenta-nos os alimentos que devem ser 
ingeridos frequentemente. Trata-se de um guia 
alimentar que consiste em fornecer informações 
acerca de uma alimentação saudável e equilibrada.

são ricas em vitaminas, mineiras, firas e compostos Frutas: 
antioxidantes devem ser consumidas diariamente. Ex:Laranja, 
limão, maça, banana, mamão, melão.

 são ricas em vitaminas, firas, porem devem ser Hortaliças e folhas:
consumidas frescas. EX: couve-flor, brócolis, vagem, chuchu,

 fornecerem energia devido os carboidratos contidos, serem fontes de vitaminas e Cereais:
sais minerais, são fonte de proteínas.Estas participam da construção, crescimento, regeneração 
e substituição detecidos do nosso organismo. Ex: Farinhas de trigo e milho, aveia. 

 apresentam alto valor nutritivo e constituem a base da alimentação do Leguminosas:
brasileiro. A combinação do cereal arroz + feijão é uma mistura bem balanceada em termos 
de nutrientes.As ervilhas, lentilhas e grão de bico devem também, ser consumidas com 
frequência em formas de sopa, purê ou cremes.

 são as melhores fontes de proteínas para o organismo humano. Na sua Carnes e Pescado:
composição estão os aminoácidos essenciais que não são produzidos por nosso organismo. 
Escolha cortes favoritos de carne de boi, porco, aves ou de pescados

são fontes de proteínas, vitaminas e cálcio.Leite e derivados: 
alimento considerado completo. Por ser de muito fácil preparo está sempre presente Ovo: 

na alimentação diária. É composto por proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e ácidos graxos 
essenciais.

Dica
DE ENTRETENIMENTO

Construa uma pirâmide alimentar 
com os alimentos disponíveis na sua casa. 

E isso facilitará ainda mais o conhecimento 
acerca do consumo de alimentos adequados para 

toda família.

A água é essencial à vida, nenhum outro nutriente 
tem tantas funções no organismo como a água, 

sua ingestão diária é crucial para a saúde humana.
Não é valido substituí-la por refrescos, 

refrigerantes, bebidas lácteas e bebidas 
açucaradas de forma geral, deve-se ingerir água 

mesmo. Fique atento aos primeiros sinais de sede e 
satisfaça imediatamente a necessidade do seu 

organismo.
Não se esqueça de beber água!
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IDOSO

   A terapia através da música,                                                                                                                                 denominada musicoterapia, é 
considerada uma terapia não verbal,                                                                                                          que possibilita o aumento da autoestima 
de um indivíduo, além de propiciar e auxiliar                                                                               no tratamento de doenças, proporcionando 
melhor qualidade de vida. Estes benefícios                                                                           ocorrem através da influência da música, dos sons, 
movimentos, manuseio de instrumentos musicais,                                                       entre outros. A musicoterapia é uma das práticas 
integrativas e complementares  em saúde (PICS).Uma pessoa envelhece fisicamente, psicologicamente e biologicamente, portanto, 
ocorre uma série de transformações na vida do mesmo, como a tendência a obter lentidão, diminuição da concentração, dificuldade 
de lembrar fatos recentes, declínio na visão e audição, entre outros. 
   O equilíbrio psíquico do idoso depende da maneira como ele aceita a realidade que o cerca e quando isso não acontece de maneira 
positiva, surgem as reações psicopatológicas do envelhecimento.
   A influência musical em um paciente idoso é um fator significativo para proporcionar a este uma melhor qualidade de vida, pois a 
música pode melhorar o desenvolvimento motor e cognitivo, é responsável por facilitar a expressão de sentimentos, é considerada
 uma forma de comunicação que permite maior interação social e também é capaz de estimular o indivíduo a refletir sobre sua vida. 
A música se insere também no contexto de cuidado paliativo que pode proporcionar conforto, estímulo à memória, atuar como forma 
de entretenimento, além de auxiliar na criatividade.

Benefícios

Como realizar a musicoterapia

■Restabelecimento do ritmo da marcha: o uso de músicas com os ritmos marcados auxilia idosos com dificuldade de se locomover 
e equilibrar;
■Estimulação da fala: o canto proporciona uma melhora nos problemas de dicção e oratória;
■Aumento da criatividade: a criação de novas músicas aumenta a criatividade e estimula todas as capacidades cognitivas;
■Aumento de força e consciência corporal: o ritmo da música estimula movimentos corporais e tonifica a musculatura;
■Diminuição dos sintomas de depressão: o convívio social utilizado na musicoterapia diminui o isolamento, além de ser uma forma 
de expressar as emoções;
■Redução dos níveis de estresse: a interação e os momentos de boa disposição servem como forma de descarregar o estresse, 
evitando o aumento da pressão arterial e frequência cardíaca.

   Em vista dos benefícios que a música pode proporcionar, é possível afirmar que a contribuição da musicoterapia na saúde do idoso 
é muito relevante, pois é capaz de possibilitar uma melhora clínica dos distúrbios que acometem essa faixa etária, o que permite a 
participação mais ativa e influente destes na sociedade, além de possibilitar melhor qualidade de vida.

   A associação de música aos exercícios contribui de forma positiva na qualidade de vida.  Esta associação estimula no desenvolvimento 
de potenciais, restaura funções perdidas ou debilitadas, e ainda auxilia na prevenção ou na reabilitação. Deixamos alguns exemplos 
de exercícios que podem ser realizados em sessão individual ou em grupo: 
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■Aquecimento;
■Alongamento muscular;
■Fortalecimento muscular;
■Movimentação ativa de membros;
■Exercícios respiratórios;
■Relaxamento. 

   Na hora da escolha da música devemos escolher músicas que tragam motivação, que despertem a alegria e que façam relembrar 
de bons momentos já vividos. A escolha vai depender do gosto e estilo musical de cada um, sendo necessário o cuidado para não 
causar reações negativas, pois o prazer proporcionado a alguns em relação à música, pode não ser o mesmo em outros.

Lembrando que devemos
manter o distanciamento

social neste momento! 

Iracema Suze Streb 71 anos
“Tenho acompanhado desde 
o início todas as edições do 

Jornal Enfermagem Digital e 
estou gostando e aprendendo 

bastante, são várias informações
 bem importantes para os idosos

 e tem me ajudado bastante 
durante o distanciamento 

social.”
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