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sétima edição inicia falando sobre doação de sangue, um gesto que
jamais pode cair no esquecimento durante este período de pandemia. 
O grupo Orientações Gerais trouxe informações de como ocorrem
as doações em Santiago e os principais pré-requisitos.

Sobre os profissionais da saúde, que estão na linha de frente no
combate à COVID-19, contextualizamos a questão da contaminação,
o processo de substituição do profissional e a valorização deles.
Sobre o home-office, abordamos a meditação, uma prática que já 
vinha ganhando muita visibilidade e que se fortaleceu diante do 
período em que estamos vivendo. As crianças e seus familiares poderão
realizar mais uma super brincadeira e na seção voltada aos idosos,
enfatizamos as quedas, pois elas nos preocupam, sendo a principal
causa de incapacidade em pessoas velhas.

Assuntos preparados com muito carinho para você, nosso leitor. Em
um momento em que se espalham tantas fake news, especialmente
relacionadas à saúde, chegar na tela do seu computador ou do
seu smartphone, com conteúdo de qualidade, elaborado com cuidado
e ancorado em pesquisas, é motivo de orgulho para o curso de
Enfermagem, para a URI.  
 

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

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

É importante que a população continue doando sangue durante a 
pandemia da COVID-19. Os casos de acidentes com hemorragias;  

pessoas com anemias  crônicas; complicações decorrentes de dengue, 
febre amarela, tratamento de pacientes oncológicos; e outras doenças 
que necessitam de transfusão, continuam ocorrendo, tornando o uso 

de sangue diário e contínuo. 

Devido à Pandemia algumas restrições foram 
impostas, por isso, agende no Hemocentro 

mais próximo de você para realizar uma 
doação segura. 

O ato de doar sangue não aumenta o risco 
de contaminação pelo coronavírus, e as 

instituições que recebem os doadores estão 
preparadas tomando todas as medidas 

preventivas em relação à COVID-19.

Em Santiago- RS, a doação de sangue  pode ser feita de segunda à sexta-feira.
Pela manhã das 9h às 11h20min e à tarde, das 13h30min às 16h20min. 

O Endereço é: Rua 07 de Setembro, 584, Junto ao Grupo Hospitalar Santiago. 
Para realizar a doação de sangue é necessário agendar pelos telefones 

(55) 3251-1174 e (55)99976-0430

No dia 14 de Junho comemora-se o Dia Mundial da 
Doação de Sangue, então faça sua parte, ajude a salvar vidas!

Necessário ter
entre 16 e 69 anos.

Idosos devem 
aguardar o fim

do isolamento social.

Pesar mais que
50 kg.

Estar saudável, sem
sintomas gripais,

resfriados ou tosse
nos últimos 30 dias.

Não ter ingerido 
bebida alcóolica nas

últimas 12 h. Não
estar em jejum. 

durante a pandemia
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Contaminação dos
 profi�ionais de saúde

 A utilização de EPIs é uma necessidade e um direito dos profissionais. O ambiente de 
trabalho é local muitas vezes insalubre e que possuem alto risco de acidentes, sendo dever do 
profissional realizar o correto uso dos EPIs. A justiça do trabalho recebe um alto número de 
judicialização dessa demanda no Brasil. Por diversos motivos que geralmente são ligadas as 
instituições que não fornecem os equipamentos, como também podemos ver em instituições 
públicas que a falta se relaciona com a administração pública e suas peculiaridades.

 Os enfermeiros, assim como outros profissionais da saúde, aprendem em sua formação 
sobre a necessidade da  compreendendo que estes protegem sua saúde utilização de EPIs,
física e evitam acidentes do trabalho inerentes as suas atividades. Sendo clara a necessidade 
da utilização, os profissionais ainda esbarram em problemas gerenciais, políticos, sociais e 
técnicos para o fim de utilização dos EPIs.

 Por tanto, os  devem ser acionados em caso de conselhos de enfermagem
descumprimento das obrigações por parte das instituições. As fiscalizações devem ser 
realizadas pelos órgãos e devem ser estimuladas pelos profissionais em caso de observância 
do descumprimento da lei e da proteção individual dos profissionais. A lei protege e 
regulamenta utilização de EPIs para os profissionais de enfermagem.

 Diante da atual pandemia, muitas notícias na mídia sobre a falta de EPIs e as 
vulnerabilidades dos profissionais diante da doença foram evidenciadas. Além dos riscos 
biológicos que são habituais, a Covid-19 trouxe aos profissionais de enfermagem um alto risco 
biológico de consequências devastadoras para a sociedade, exigindo dos profissionais a exata 
utilização dos EPIs, uma vez que a Covid-19 possui uma alta transmissibilidade. Muitos óbitos 
são evidenciados todos os dias e infelizmente, muitos desses são profissionais enfermeiros e 
técnicos de enfermagem que estão na assistência direta aos acometidos pela doença.

 É  de cada profissional de saúde se proteger e proteger a sociedade e os EPIs são dever
os passos iniciais para esse processo, já que os profissionais de enfermagem estão na linha de 
frente com o cuidado e passam a maior parte do tempo com os acometidos pela doença. São 
os que mais se expõe ao contato com o vírus e consequentemente com o adoecimento e 
morte, entre todos os profissionais da saúde.
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Acadêmicos (as): Nathiély Rodrigues, Josiane Pires, 
Abrelino Rosseti, Eloísa Cogo, Paola Martins e Jailton Soares

Processo de substituição
dos profissionais na uti

 

VALORIÇÃO DO PROFISSIONAL 
DE ENFERMAGEM

 

 A rede hospitalar vem sentindo os efeitos da falta de profissionais na área da saúde no 
Brasil. A  de profissionais intensivistas ou especialistas em UTI'S é muito preocupante.escassez

Enfermeiros e outros profissionais da saúde merecem ser valorizados por seus esforços e 
sacrifícios, porém em muitos lugares sofrem assédios e ataques.

As equipes de saúde, já correm riscos ao exercerem suas atividades e essa realidade se agrava 
em tempos de pandemia, segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), no Brasil 13 
mil enfermeiros já foram afetados e 98 já perderam a vida em decorrência da COVID-19.

 Para o Presidente do COFEN, Manoel Neri, a Enfermagem precisar resgatar sua 
autoestima, e este programa ajudará na conscientização dos governantes do país em aprovar 
leis consideradas de urgência para a categoria, como a criação de um piso salarial nacional e a 
fixação de uma carga horária semanal de 30 horas.

 Entre as metas definidas para o Brasil estão o investimento no fortalecimento da 
educação e no desenvolvimento dos profissionais, tendo um foco maior na liderança e na 
melhoria nas condições de trabalho em âmbito nacional e regional.

 O Brasil entrou na campanha através de uma parceria entre o COFEN e o Centro 
Colaborador OPAS/OMS para desenvolvimento de Pesquisa de Enfermagem, vinculado à Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, com intenção de fortalecer o profissional de 
Enfermagem, dando o destaque que é merecido na área da saúde, além de disseminar práticas 
de enfermagem que serão desenvolvidas em todo o país;

 A iniciativa destaca o  e sua importância para o papel da categoria de Enfermagem
alcance das metas de saúde pactuadas pelos membros da ONU. O programa foi lançado no 
Brasil no último mês, com a esperança de elevar o status da Enfermagem nos próximos anos, 
pois seu papel é considerado central na implementação de políticas de saúde que assegurem a 
universalidade do acesso;

 A Enfermagem é a maior profissão da saúde, estando presente em todas as unidades, 
hospitais, centros de pesquisas, universidades e demais serviços prestados à população, a 
categoria agrega mais de dois milhões de trabalhadores.
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Práticas integrativas e complementares

para trabalhadores em home-office
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Benefícios da prática
em ambiente domiciliar

Google Im

agens

O stress e outros impactos na saúde têm provocado uma rotina 
desgastante, e a meditação guiada pode transformar esses fatores, 
através da conectividade com a mente. Empresas institucionais têm 
buscado promover o bem-estar para seus colaboradores, para melhorar 
a habilidade de lidar com esses fatores estressores (MORAIS et al., 2018).

A meditação, segundo o Ministério da Saúde (2020), é uma prática mental individual, 
que consiste em treinar o foco da atenção, tendo objetivos em diminuir o pensamento 
repetitivo e a reorientação cognitiva, elevando os níveis  de humor e a melhora no 
desempenho cognitivo, além de ofertar maior interação entre a mente, corpo e mundo 
exterior. Além disso, eleva a capacidade de concentração, atenção, observação e a 
regulação do corpo-mente-emoções. O processo da meditação, uma vez colocado em 
prática o princípio do treino da concentração, fará com que o sujeito supere a distração 
mantendo a mente  focada. A meditação não esta vinculada a nenhuma religião ou 
filosofia, mas como uma possibilidade de prática pessoal autônoma em quaisquer 
linhas de  pensamento (LIMA, et al., 2019).

Cuidados e sugestões antes de iniciar a prática de meditação segundo DEMARZO (2011):

1. Encontrar um local silencioso e calmo, com pouca distração; 2. Reservar um tempo, no dia, para a realização da prática;3. Utilizar roupas adequadas 
para a temperatura do local e que sejam confortáveis; 4. Sugere-se que o tempo de meditação seja cronometrado para avisar o início e o término da prática;
5. Sentar-se ou deitar-se em posição e local que causem o mínimo ou nenhum desconforto; 6. Os olhos podem estar abertos ou fechados, mas caso estejam 

abertos, sugere-se que não haja focalização em um ponto. Os olhos devem manter-se relaxados; 7. Evitar o jejum antes da prática ou uma refeição muito 
pesada; 8. Sugere-se utilizar meditações audioguiadas para auxiliar e nortear (nesses casos, a pesquisa por vídeos de meditações guiadas podem ajudar);

9. A boa escolha de um mantra também é um ponto importante, deve-se optar por algum que traga tranquilidade ao ambiente; 10.  Nesse período, o apoio 
de um instrutor de meditação, que guie o processo à distância, pode ajudar.

Alguns Aplicativos de Meditação Guiada 
disponíveis para android e IOS. 

·M edite-se ·Z en ·M editopia ·C alm ·V ivo 
Meditação ·I nsigth Timer

Vídeo do Ministério da Saúde
sobre os benefícios da 

meditação: 
https://www.facebook.com/watch/?v=1740648765953732 

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

Jogo DA SINUCA DE SOPRO, UMA ESTRATÉGIA 
DE ENTRETENIMENTO DURANTE O 
DISTANCIAMENTO SOCIAL 

Outras po�ibilidades
de brincar com a atividade
de sopro

Objetivos percepção, visão, agilidade, 
lateralidade, socialização, 
raciocínio lógico. 

Materiais 4 copos descartáveis, bolinhas (pode ser de papel ou de ping pong), 
papelão, Eva ou tinta guache na cor verde, tesoura, tenaz. 

Como 
fazer

Recorte o papelão em forma   de quadrado no tamanho que a criança 
preferir.
Cole o eva no papelão ou pinte o papelão na cor verde.
Com a ajuda dos pais ou responsáveis façam um furo nos quatro cantos 
do papelão no tamanho do copo descartável.
Coloque os copos em cada furo e a sinuca de sopro está pronta para a 
diversão dos papais  e vocês crianças.

Papais e mamães,
nesse período de 

pandemia, que se faz 
necessário o isolamento 
social, quem sabe agitar 

a criançada com o jogo 
da sinuca de sopro? 

Eles vão adorar e vocês 
pais ou responsáveis 

poderão estar participando 
junto deles.
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Risco de 

em idosos
COMO PREVENIR?

 Com o passar dos anos, conforme vamos envelhecendo, nossa coordenação 
motora e agilidade vão sofrendo algumas alterações, com isso, em muitos casos, 
são comuns acontecer quedas. Mas antes de encarar a queda como um simples 
acontecimento, sem maior importância, saiba que elas podem ser uma indicação 
de que o seu corpo precisa de cuidados. 

 Quando se fala no público idoso, é necessário ter atenção especial para esta 
questão, pois sua ocorrência pode afetar a vida deste individuo no seu ser 
biopsicossocial, devido a causar sentimentos de medo, fragilidade e até mesmo o 
declínio no estado geral da saúde do mesmo, devido o impossibilitar de manter 
suas atividades rotineiras. 
 Levando em consideração que a maioria das quedas em idosos acontece 
dentro de casa, e também o momento de distanciamento social em que nos 
encontramos, é importante refletir e ter conhecimento do que pode causar quedas 
nas pessoas idosas. Este público deve manter-se em casa para prevenção de 
contaminação com o Covid-19, desta forma deve-se redobrar os cuidados no 
ambiente doméstico.

 As quedas nas pessoas idosas são comuns e aumentam gradativamente com 
a idade. Ambos os sexos e grupos étnicos são acometidos da mesma forma. A 
ocorrência de uma queda, pode ocasionar desde lesões leves, como torções, até 
algo mais grave, como por exemplo uma fratura ou traumatismo craniano. 

Queda é a principal
usa de inpacidade
entre as pessoas
mais velhas.
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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.

Para entendermos as quedas e como podemos 
evitá-las, é importante salientar que estas podem 
derivar de fatores de risco internos e externos:

fatores internos:

Estão relacionados a alterações fisiológicas do envelhecimento. 
Podem ainda estar relacionados a uma patologia específica ou
ainda ao uso de medicamentos.

fatores externos:

Relacionado ao ambiente em que o idoso interage. Ex.: sua casa, 
transporte coletivo, locais públicos.

algumas dis 
de como organizar 
a sa para evitar 
acidentes de 
quedas aos idosos:

 Utilizar tapetes de borracha antiderrapante, cômodos 
bem iluminados, instalar barras de apoio nos banheiros, 
substituir box de vidro no banheiro, por cortinas, possuir 
um abajur ao lado da cama, para que assim não levante 
durante a noite com ambiente sem iluminação, manter 
fios, extensões e brinquedos fora do caminho, utilizar 
armários em altura compatível com todos os moradores 
da casa, instalar corrimão nas escadas, e manter estas 
sempre sem objetos nos degraus, colocar o telefone 
em um local acessível para facilitar em caso de 
necessitar pedir ajuda;

Se você que é idoso, caiu, é importante procurar um 
médico para buscar orientações quanto ao ocorrido. 
Isto deve sempre ser feito com o devido cuidado e 
quando necessário com a ajuda de alguém. Neste 
momento de distanciamento social, é fundamental 
refletir os momentos em que se torna necessária 
a saída de casa para procurar ajuda médica. 

Ao sair de casa para procurar atendimento médico, 
manter as recomendações de utilizar máscara em 
todos os ambientes e também a distância mínima 
recomendada de no mínimo 1,5 metros. 

Diante das orientações que foram apresentadas sobre risco de queda 
em idosos, tente identificar os possíveis erros que aparecem na imagem 
abaixo.

Respostas:
-tapete sem antiderrapante
-box de vidro
-falta de barras de apoio
-adequação dos móveis em altura recomendada
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