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tudo isso acabar? Sobram dúvidas e incertezas. Nesta edição, iniciamos
assim, pois falamos do impacto da pandemia em um futuro próximo.
Como o jornal é fruto do Estágio Supervisionado do curso de 
Enfermagem, procuramos sempre aliar a teoria à prática, assim, no eixo 
Profissionais de Saúde, passamos algumas dicas para prevenir lesões 
na pele a partir do uso dos equipamentos de proteção individual. No 
eixo Home Office, inovamos ao trazer uma entrevista com uma 
pedagoga que fala como está sendo a vida no trabalho remoto.  No eixo 
Criança, falamos sobre o brincar em nossas casas, sendo o domicílio 
um local adequado para isso. E, no eixo Idoso, o foco foi a atividade 
física durante o distanciamento social com várias dicas, como por 
exemplo, como evitar as quedas. 
Agora, após seis edições semanais, nosso Enfermagem Digital será 
veiculado de forma quinzenal. 
Esperamos que as leituras estejam sendo prazerosas, que proporcionem
momentos de saúde e qualidade de vida e que com nossas reflexões
todos consigam pensar e ‘se colocar’ no momento que estamos 
vivendo. Que quando o ‘novo normal’ chegar, que esperamos que seja 
logo, estejamos preparados física e emocionalmente para assim, 
lembrarmos deste período com sentimento de emoção, adaptação
e aprendizado.  

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

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

OS IMPACTOS
DA PANDEMIA
EM UM FUTURO

PRÓXIMO

POLÍTICA E ECONOMIA
A questão que fica é: e quando tudo isso acabar?  E quando a nossa vida voltar ao normal? Não são 
poucos os cientistas sociais que nos advertem e nos recomendam que esqueçamos por um bom 
tempo o que entendíamos como vida normal. Muitos falam em quase dois anos para que deixemos 
de nos preocupar com aglomerações e para que tenhamos um livre trânsito internacional de pessoas. 
Como isso se repercutirá em relação à nossa condição psicológica? Como isso afetará as relações 
sociais, sobretudo de afeto, que temos em relação ao nosso círculo mais próximo e aos mais 
distantes? Como sobreviverá e se reinventará a economia da cultura, tão baseada não só nas atrações 
em si, mas em como os diferentes tipos de espetáculo repercutem de forma imediata nas relações 
entre os espectadores de um evento no momento em que ele está acontecendo? Como a 
solidariedade se expressará quando a fome de  muitos se juntar à tragédia da doença de outros 
tantos nas comunidades mais pobres? (HASTENREITER, 2020). 

EDUCAÇÃO: A RECONSTRUÇÃO DA NOVA FORMA DE ENSINO
A efetiva inclusão digital deve ser encarada como política pública estratégica, devendo ser amplamente 
discutida sob pena de configurar prejuízos à aprendizagem dos estudantes que, por exemplo, não 
tenham o devido acesso a tais recursos pelas diferentes realidades sociais. Além da criação de 
protocolos de prevenção bem estabelecidos que garanta a retomada das atividades presenciais com
 segurança a todos.

SAÚDE
Atentar para comportamento desta 
pandemia nas distintas regiões parece 
ser indispensável para a atualização das 
estratégias de enfrentamento desta 
emergência global e suas repercussões 
no nível local (RAFAEL, et al., 2020). O 
desfecho, as estimativas válidas e 
confiáveis do número de casos e óbitos 
por COVID-19, ainda é incerto.

BUSCA POR TRATAMENTO
Acredita-se que em poucos meses se terá 
conhecimento e controle eficaz da atual 
situação. As biotecnologias crescerão em 
estratégias interligadas com a pesquisa 
acadêmica em biologia molecular e 
imunologia, e um alto percentual está 
resultando em tecnologias bem-sucedidas 
que estão sendo patenteadas, sendo essas 
plataformas imunológicas a melhor 
chance para um próspero futuro 
(QUINTELLA, et al., 2020).
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Durante a pandemia do 
coronavírus, os profissionais de saúde 

têm sido bastante exigidos. Carga horária 
elevada, preocupações em se contaminar 
e medo de infectar seus familiares. Outro 

ponto que tem chamado bastante atenção
são as lesões na pele causadas pelo uso 
constante de equipamento de proteção 

individual (EPI). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a necessidade da utilização 
de máscara de proteção respiratória, porém chama a atenção para que esta não 
seja utilizada por um período maior que quatro horas seguidas, devido ao 
incômodo decorrente da sua utilização. A necessidade da higiene frequente 
das mãos e o uso de luvas tem aumentado o risco de dermatites e dermatoses, 
podendo causar eritema, ressecamento, descamação, fissuras, prurido, 
infecções secundárias e agravamento de doenças de pele preexistentes. O 
uso prolongado das máscaras, especialmente a N95/FFP2 e óculos de proteção, 
podem aumentar o risco de lesão por pressão e/ou fricção em face.

MANUAL PARA A PREVENÇÃO DE LESÕES NA PELE

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

1. Realizar a lavagem das mãos.
2. Higienizar a pele com sabonete líquido 
com pH levemente acidificado a neutro 

(compatível com a pele).
3. Hidratar a pele diariamente, especialmente 
as mãos e o rosto, com produtos cosméticos 
com composição balanceada de umectantes 
e substâncias de hidratação ativa, de rápida 

absorção e secagem. Para o rosto, é importante 
a escolha de produtos que não impeçam a 

fixação de adesivos utilizados como interface 
para proteção da pele e não prejudiquem o 

posicionamento correto na máscara e óculos 
de proteção.

4. Proteger a pele na área de fixação 
de máscara e óculos, quando utilizados 

por um longo período. 
5. Programar minutos de alívio de pressão 

estabelecendo períodos de retirada da 
máscara e óculos, no mínimo a cada duas 

horas, evitando a contaminação das mãos ao 
manipular as camadas externas desses EPIs.

6. Inspecionar a pele após uso dos EPIs e 
atentar aos sinais e sintomas: dor, prurido, hiperemia, 

ressecamento, flictena e lesões.
7. Tratar, proteger e evitar o uso de máscara 
e óculos de proteção sobre áreas de lesões 

de pele, eczema ou hiperemia.

LESÃO POR 

CAUSADAS 

PELO USO 
DE EPI’S

PRESSÃO
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com profissional atuante
em home office devido à pandemia
por coronavírus

Entrevista 

Angélica Chaves Gomes
Pedagoga pela Universidade do Norte do Paraná UNOPAR; Pós-
graduada em Psicopedagogia Institucional pela UNOPAR; 
Professora de Educação Infantil há 08 anos; Atualmente atua 
como Diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Sonho 
Meu em Bossoroca/RS. 

Foto: arquivo pessoal

1. Que desafios você encontra/encontrou com a transição do trabalho presencial para o trabalho remoto?
Os desafios são muitos, mas o planejamento das aulas programadas foi  o maior, pelo motivo de não poder 
presenciar o desenvolvimento de cada criança, seus avanços, porque na verdade tivemos 1 mês de aula, 
acompanhamos pouco tempo e temos os objetivos de aprendizagem a ser atingidos. Mas a família está sendo 
peça fundamental para que tudo aconteça, desde nos passar como foi o desenvolvimento das atividades, 
com breves relatos, como orientar nas atividades. Nós professores não estávamos preparados, mas estamos 
fazendo o nosso melhor.

2. Quais os pontos positivos e negativos da sua nova dinâmica de trabalho?
Negativo não tenho nenhum, pois tudo é aprendizado, e está no controle de Deus. Positivo eu diria que a FORÇA 
DO PROFESSOR, descobrimos capacidades, trocamos ideias, nos reinventamos, tudo em prol da educação.

3. Diante da nova realidade de home office, como tem desenvolvido sua rotina diária de trabalho?
Minha rotina diária de trabalho não sofreu grandes alterações, pois esta realidade de trabalhar em casa faz 
parte da jornada do professor, para o preparo de planejamento, preenchimento de planilhas, organização do 
diário, correção de atividades, estudos e formações online.  

4. Como você se adaptou ao trabalho em casa em tempos de pandemia? Quais ferramentas precisou utilizar
para isso?
Como havia respondido anteriormente, o trabalho em casa faz parte da minha vida, para planejamento de 
aulas e afins, então não precisei de adaptação nesse sentido, mas a falta de estar com meus alunos, o contato 
e o abraço são algumas  das coisas que ainda não me adaptei. As ferramentas para sanar a saudade, enviar 
alguns materiais e manter contato com a família dos alunos são redes sociais, como facebook, WhatsApp.

5. Como você concilia o trabalho home Office com os afazeres domésticos? 
Através da organização de horários na rotina diária e também tenho a ajuda do meu esposo que atualmente 
está trabalhando em home office, então tentamos dividir as tarefas e organizar o nosso tempo para que 
nenhum fique sobrecarregado.
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Acadêmicas: Diulia Gabert, Fernanda Brucker, Leticia Balboni, Mylena Chaves, Mônica Martins, Pauline Aguirre e 
Rosemary Marinho

6. Você tem conseguido se disciplinar quanto às boas condições de trabalho durante sua pratica
profissional? 
(Por exemplo, ergonomia e qualidade de vida).
Sim, sempre procuro desenvolver e aplicar técnicas de adaptação de elementos do ambiente de trabalho. 
Também eu e meu esposo tentamos aderir alguma atividade a nossa rotina, mesmo que em casa assim 
mantemos a qualidade de vida e obtemos um bom rendimento profissional.

7. Como gestora de um serviço como você se sente diante de toda a readaptação, tendo que lidar com toda 
a equipe de professores, alunos e familiares dos alunos?
Por vezes me sinto desafiada, por se tratar de algo muito delicado, pois são vidas, vidas estas que estão de certa
 forma sob nossa responsabilidade, e o momento requer atenção e muito cuidado. E em outro momento me revisto 
de ânimo e coragem por que a educação não pode parar, ainda mais essa etapa tão importante que é a Educação 
Infantil.

8. Como você acha que a quarentena está afetando e irá afetar o ensino-aprendizado das crianças de 
educação infantil?
Acredito que possa afetar, caso a criança não seja assistida de forma adequada. A educação infantil é essencial 
para o desenvolvimento das crianças e é de estrema importância uma boa pratica pedagógica para o 
desenvolvimento do processo de aprendizagem. Onde tem que haver certo cuidado, pois o conhecimento da 
criança é algo de grande importância na construção de caráter, e sua formação como pessoa, e o professor tem o 
papel  de  inserir  a  criança  na  sociedade, utilizando dos seus conhecimentos para  ensiná-los.

9. No seu ponto de vista, qual será a maior dificuldade que as crianças irão enfrentar no retorno as aulas 
presenciais?
Se adaptar novamente a rotina escolar (horários) e a falta da família.

10. Como está sendo o feedback das famílias dos alunos em relação ao ensino remoto? Como você lida 
com isso? 
Está tendo um bom retorno da maioria das famílias. Por se tratar se algo inesperado e nunca vivido, a maior
 parte famílias se organizaram da melhor forma possível de acordo com suas realidades e estão desempenhando 
seu papel, fazendo com que o vínculo com a escola esteja ativo.
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O domicílio é um espaço potente para as

crianças brincarem em família. 

ALGUMAS REFLEXÕES PARA AS CRIANÇAS 
E SEUS FAMILIARES.

Neste período de distanciamento social, territórios de encontro das crianças e de criação de 
brincadeiras como escolas, praças, parques e ruas, precisam ser evitados em virtude do combate à 
Covid-19. Deste modo, restou para as crianças, pais e familiares, reinventar-se, estudar juntos, fazer 
vídeos, contar histórias, criar brincadeiras e proteger nossa vida e das nossas crianças.

A vida das famílias mudaram rapidamente desde o início da quarentena. As crianças estão em casa, 
enquanto pais, mães e responsáveis se veem imersos nas demandas da casa, dos filhos e do contato 
com a escola, da alimentação, da vida profissional, além da preocupação com a saúde de si e do 
outro. Nesse contexto o ambiente digital desponta como um recurso fundamental, ainda que não 
garantido a todas as famílias. Além de oferecer diversas oportunidades de conexão, socialização com 
os amigos e familiares, cultura e também novas formas de aprender e brincar, o ambiente digital 
também apresenta desafios que precisam ser conhecidos e cuidados(DAER; CAMPOS, 2020).

É preciso pensar no ambiente domiciliar como um possível e potente espaço para descobertas, para 
pular, correr, pintar, cozinhar, lavar a louça, ler um livro, teatralizar, contar histórias. Esse é o momento 
de inventar brincadeiras e associá-las aos conhecimentos dos mais diversos, onde as experiências 
corporais de exploração destes novos territórios da casa consolidam diferentes aprendizados e 
possibilidades de expressão para crianças e adultos (MARRAS, 2020).

Neste momento de pandemia, de tantas mudanças e incertezas, é importante que as famílias 
percebam que o domicilio é um espaço potente para as crianças brincarem. Brincar é vínculo, é a 
linguagem com que a criança se conecta com o mundo a sua volta, com sua família e amigos.

Ainda, é importante que os pais se preocupem com a saúde mental das crianças e procurem 
promover estratégias para ajuda-las a enfrentarem esta fase com a maior leveza possível. Então, 
onsiderando a importância de incentivarmos brincadeiras e atividades educativas e lúdicas, 
apresentamos uma atividade para as crianças interagirem com seus pais, referente a COVID-19. 
Observe a imagem, identifique e ligue os objetos relacionados ao coronavírus, colorindo apenas 
aquelas figuras que poderão lhe proteger do coronavirus. 

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

durante o distanciamento

social. É possível?
Nessa quarentena é fundamental que o idoso mantenha 

o corpo ativo, portanto, a prática de atividade física regular e 
moderada contribui para o envelhecimento ativo e saudável, 

colaborando diretamente para a qualidade de vida da pessoa idosa, 
diminuindo e retardando as perdas funcionais, mantendo a pessoa 

ativa e saudável por mais tempo. Dentre as opções de atividades 
físicas e práticas corporais que os idosos poderão praticar em seu 
âmbito familiar, cita-se: exercícios posturais, alongamentos e 

relaxamentos, exercícios respiratórios, musculação e ginástica, 
dança. Ressalta-se que a indicação do exercício adequado para 

cada pessoa deve partir da avaliação de um educador físico.

ALGUNS BENEFÍCIOS
E VANTAGENS QUE A

PRÁTICA DE ATIVIDADE
FÍSICA EM CASA PODE

PROPORCIONAR

Economia de tempo e dinheiro, diminuição da 
pressão arterial, melhora do sono, escuta de suas 
próprias músicas, redução da gordura corporal e 

aumento da densidade óssea mineral, melhora da 
coordenação motora, do equilíbrio e da marcha,

melhora da saúde mental, autoestima, com 
aumento da sensação de bem-estar e diminuição 

do estresse, redução de problemas psicológicos como 
a ansiedade e depressão, prevenção e controle de
doenças crônicas e melhora da imagem corporal.

ALGUNS CUIDADOS PARA
OS IDOSOS RELACIONADOS
À PRÁTICA DE ATIVIDADE

FÍSICA EM CASA

Respeitar seus limites, interrompendo se 
sentir dor ou desconforto.

 Iniciar a atividade de forma lenta e com intensidade 
gradativa para permitir adaptação.

 Usar roupas adequadas feitas de materiais 
flexíveis e tênis. 

 Beber água antes, durante e depois da 
realização da atividade física.

 Não se exercitar em jejum.

PARA EVITAR QUEDAS
NO AMBIENTE DOMICILIAR,

ALGUMAS MEDIDAS DE
PREVENÇÃO

Evitar tapetes soltos.
  Usar sapatos fechados com solado de borracha.

  Colocar tapete antiderrapante no banheiro. 
  Evitar fazer atividades em áreas com piso úmido.

  Evitar encerar a casa.
  Evitar móveis e objetos espalhados pela casa.

  Se necessário, usar bengalas, muletas ou 
outros instrumentos de apoio.

Lembre-se, ainda, que durante 
a atividade física em casa,

existe risco de queda para os idosos. 
As causas das quedas podem estar 

relacionadas a condições da pessoa, 
como a presença de doenças ou 

estarem relacionadas ao ambiente. 
A queda é um acidente frequente e 

muito perigoso, pois pode levar tanto 
às lesões simples (como escoriações da pele) 

quanto às mais graves (como fraturas) 
e até mesmo à morte.

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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