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   a cada edição, trazendo informações e dicas para nosso leitor. Nesta, de
número 17, falamos em prematuridade e COVID,  dos profissionais de saúde 
que atuam na obstetrícia,  da enfermagem home care, de passar atividades 
domésticas para as crianças e sobre jardins e hortas na seção Idoso. 
Lançamos o jornal em maio e de lá pra cá, registramos uma infinidade de 
conteúdos que acabam também nos ensinando muito, porque, vai dizer que 
não são nestes momentos de silêncio, leitura, construção de um texto,
composição de um material, que a gente aprende?
   Então, queremos desejar que, mesmo em épocas difíceis, mesmo que
os casos de COVID estejam preocupando muito, nunca perca a vontade de
estar sempre aprendendo! Seja em casa, em um passeio, no trabalho. 
Aprender sempre é uma das coisas que tanto dão sentido à vida. 
   Estamos nos encaminhando para a reta final do jornal nesta temporada,
pois a última edição estará chegando no início de janeiro de 2021. Porém,
saiba que nós vamos seguir com o projeto, trazendo novidades e 
atualizando alguns pontos, mas mantendo sempre a essência: informar
sobre saúde, cuidado, afeto, amor, bem estar. 
   Estar aqui com vocês é algo muito significativo, somos gratas por isso e
admitimos: o Enfermagem Digital é uma conquista que veio pra ficar. 

  

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

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

       O novembro roxo destaca-se como um mês de sensibilização global para prematuridade, o qual é um problema concreto no
 Brasil e no mundo.Um nascimento prematuro e a sua hospitalização em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é uma 
experiência significativa, a qual provoca, por vezes, angústia e sofrimento a família, modificando sua dinâmica de funcionamento 
(NASCIMENTO, et al., 2020). A prematuridade é caracterizada pela idade gestacional inferior a 37 semanas de gestação. 
Sendo importante destacar que o parto prematuro é originado por diversas causas, podendo afetar consideravelmente a saúde do 
neonato (GOMES, et al., 2020).
       Até o momento, são poucos os casos positivos confirmados neonatais de COVID19 relatados em revistas científicas, sendo a 
maioria assintomáticos ou com sintomas leves a moderados. Há demonstrações de que recém-nascidos (RN) infectados por SARS-
CoV-2 não apresentam sintomas específicos de COVID-19 e a transmissão transplacentária ou vertical da COVID-19 ainda não está 
comprovada (BRINGEL, et al., 2020).
       Os recém-nascidos infectados pelo SARS-CoV-2, primeiramente apresentam falta de ar, aumento da frequência cardíaca, 
erupções cutâneas pelo corpo, e vômitos, acompanhados de trombocitopenia com função hepática anormal, choque refratário,
 coagulação intravascular disseminada e hemorragia gastrointestinal podendo levar ao óbito (ALBUQUERQUE; MONTE; ARAÚJO, 
2020). Levando em consideração esse contexto, além do que já é preconizado para o atendimento pré-natal na Atenção Primária à
 Saúde, é fundamental o papel dos enfermeiros nas orientações e cuidados à saúde da gestante (ESTRELA, et al, 2020).
       Nesse sentido, com intuito de atentar para morbimortalidade e resultados perinatais a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
classificou as gestantes como grupo de risco para Covid-19.

NovembroRoxo

Nota Informativa 24 do Centro de Operações de Emergências (COE) do 
Rio Grande do Sul de 07 de outubro de 2020 determina:

Todas as gestantes deverão realizar exame de RT-PCR para SARS-CoV-2, entre 
a 37ª a 39ª semana gestacional;

Se parto cesárea ou outro procedimento eletivo agendado, realizar o RT-PCR 
3 dias antes do procedimento;

Em caso de intercorrências obstétrica ou clínicas anteriores a 37ª e 39ª semana 
gestacional, realizar RT-PCR no momento da internação ou teste de antígeno, estas 
orientações são válidas para gestantes assintomáticas nunca testadas ou com teste 
negativo para COVID-19 durante a gestação;

Se a gestante apresentar sintomas deve realizar teste RT-PCR em qualquer momento 
do ciclo gravídico ou puerperal, já se a mesma for contato direto de um caso 
confirmado para COVID-19 por RT-PCR, realizar teste RT-PCR do 5ª ao 10ª dia após o 
contato com o caso confirmado.

     Nesta edição compartilharemos uma entrevista 
da enfermeira Camila Nunes Beque, egressa do 
Curso de Enfermagem da URI Campus Santigo, 
a qual atua atualmente na UTI de Neonatologia do 
Hospital de Caridade de Alegrete. 

‘A rotina com os neonatos dentro da 
instituição sempre foi muito rigorosa,
como toda unidade de terapia 
intensiva. Os cuidados com infecção 
hospitalar são muito grandes e com o 
surgimento da pandemia da COVID-19 
a rigorosidade e cobrança com as medidas de controle 
de infecção foram intensificadas, passou a ser adotado 
o uso de máscara descartável e face shield a todo 
momento. Diante da do COVID-19 temos que sempre 
estar muito atentos aos neonatos, a qualquer sinal ou 
sintoma, pois além de eles não poderem nos expressar o 
que sentem, não temos certeza quais são os sintomas 
que podem apresentar ou se tem transmissão vertical. 
Sendo necessário ter um maior tato com a família, que 
na maioria das vezes, nunca tocaram nos seus próprios 
filhos, estando sempre separados por um vidro. Neste 
sentido como o aleitamento materno é uma das nossas 
principais “armas” para o fortalecimento do prematuro, 
principalmente o extremo, precisamos da visita materna, 
pois assim a mãe tem contato com todos os 
microrganismos que há na UTI neonatal, auxiliando na 
produção de anticorpos no seu leite, sendo assim, visitas são 
somente de pai e mãe, um por vez, fazendo uso dos 
EPI'S preconizados, e ainda assim, só podem ser 
tocados os neonatos com aleitamento no seio materno. 
Até o momento não tivemos nenhum neonato contaminado 
pela COVID-19, mas caso isso ocorra dispomos de protocolo. 
Como enfermeira aconselho as futuras mamães que se 
cuidem, por vocês e por quem vocês estão carregando, 
não é uma gripezinha, não é tão simples, não é só usar a 
máscara, é usar a máscara, é sair de casa só se for muito 
necessário, é lavar bem o que vem de fora, é cuidar da 
própria higiene, porque se vocês não cuidarem do mundo 
agora o que vai ficar para essa criança que vai vir ao mundo?’



5PROFISSIONAIS DE SAÚDE

     
     Os profissionais de saúde que atuam na Obstetrícia prestam cuidado à gestante, à 
parturiente, à puérpera e ao recém-nascido, bem como o acompanhamento da evolução do 
trabalho de parto, a utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor, a execução e 
assistência obstétrica em  situação de emergência e assistência ao parto de risco obstétrico 
habitual. Além disso, realiza o acompanhamento da criança até 24 meses de vida. 
 
O QUE É PRECISO SABER EM RELAÇÃO À COVID-19 NA OBSTETRÍCIA

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E OBSTÉTRICAS
Teoricamente, a infecção COVID-19 entre gestantes, parturientes e puérperas potencialmente 
pode  coexistir com todas as intercorrências clínicas e obstétricas descritas em mulheres sem 
a infecção. Portanto, é preciso considerar alguns detalhes: 
■Em princípio, não se muda nenhum protocolo assistencial de conduta por causa da infecção. 
■É necessário algum cuidado com os detalhes como o estado do comprometimento da saúde 
materna, a idade gestacional e presença de comorbidades. Para que assim seja avaliada  a 
melhora conduta a ser desempenhada.
PRÉ-NATAL
Para o atendimento pré-natal de gestantes sem risco epidemiológico ou clínico para a infecção 
pelo COVID-19 devem ser orientadas as medidas de precaução padrão que habitualmente já 
são oferecidas. A equipe de saúde deve ser assertiva o suficiente para que estas orientações 
sejam incorporadas pela gestante, mas não deve promover pânico. Dentre estas orientações 
salienta-se:
■A  higienização das mãos;
■Evitar aglomerações evitar contato com pessoas febris;
■Evitar contato das mãos com boca, nariz ou olhos são as medidas mais efetivas contra a 
disseminação destas infecções.
AMAMENTAÇÃO
Ainda não há consenso sobre a liberação do aleitamento natural para puérperas infectadas 
pelo SARS-Cov-2, mas a opinião mais prevalente é para sua liberação. Orientação divulgada 
pela World Health Organization (WHO) sugere que puérperas em bom estado geral deveriam 
manter a amamentação utilizando máscaras de proteção e higienização prévia das mãos. A 
justificativa para essa orientação foi que ‘considerando os benefícios da amamentação e o 
papel insignificante do leite materno na transmissão de outros vírus respiratórios, a puérpera 
pode amamentar desde que as condições climáticas o permitam.’ Para puérperas com saúde 
mais comprometida e sem condições de amamentar, eles indicam a ordenha mecânica e 
oferta do leite da própria mãe ao recém-nascido. 

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

A L E R T A
AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
QUE ATUAM NA OBSTETRÍCIA
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Acadêmicas: Diulia Gabert, Fernanda Brucker, Leticia Balboni, Mylena Chaves, 
Mônica Martins, Pauline Aguirre e Rosemary Marinho

     O empreendedorismo na Enfermagem se evidenciou desde o século XIX, quando Florence Nightingale, 
fundou a Escola de Enfermagem e assim proporcionou a transformação do cuidado baseado no modelo religioso 
em um exercício profissional (LIMA et al. 2019).
     A assistência feita no domicílio, constitui uma  e nova área de atuação para profissionais de enfermagem
recém formados, ainda, no Brasil, caracteriza-se por um espaço altamente empreendedor que possibilita a 
promoção de saúde e de cuidado de forma singular, humana e direcionada (MELLO, BACKES, DAL BEN, 2016).
     Para a execução da assistência domiciliar é importante considerar os níveis de complexidade, que são
divididos em três. Neles deve-se avaliar a incapacidade funcional e as necessidades do paciente segundo a 
doença apresentada e definir o grau de complexidade do mesmo, no qual pode ser elencado em: Baixa 
complexidade: Média Complexidade: Alta complexidade: visita domiciliar; assistência domiciliar e internação 
domiciliar (COREN, 2019). 
     A classificação das atribuições do enfermeiro são respaldadas a partir da Resolução do Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN) 267/2001, que prevê atividades domiciliares (home care) na assistência, em setores 
administrativos de enfermagem, nas áreas educativas e de pesquisa (MELLO, BACKES, DAL BEN, 2016).
     Segundo Mendes (2001, p. 40), “assistência domiciliar à saúde é a provisão de serviços de saúde às pessoas 
de qualquer idade em casa ou em outro local não institucional”, ou seja, qualquer pessoa, independentemente 
da idade, pode necessitar da AD podendo ser idosos, crianças ou indivíduos de meia idade que possuam 
sequelas de patologias ou acidentes traumáticos. 

CUIDADOS DOMICILIARES

Enfermagem
home care

Fonte: Google
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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

     Auxiliar os pais nas tarefas domésticas faz muito bem para as crianças, pois as ajuda no 
desenvolvimento de habilidades, na percepção de seus interesses e também na formação de noções de 
responsabilidade, cuidado, autonomia e Independência. Como também não menos importante, tornar as 
crianças úteis, o que fortalece positivamente na autoestima. 
     Em tempo de pandemia, atribuir as crianças tarefas domiciliarias são estratégias de entretenimento, 
bem como uma  forma de manter as mesmas ativas. Dar atribuições como: arrumar a cama, organizar 
brinquedos, guardar as louças e até mesmo cuidar do jardim são exemplos de atividades que os pequenos 
podem executar. Desta forma, pode-se apresentar as dinâmicas do lar, assim estimulando entendimento 
que é dever de cada membro da família trabalhar pela organização. 
     Conforme a psicopedagoga Marisa Bianco,incluir as crianças no planejamento das tarefas domésticas 
também dá a oportunidade dos pequenos se mostrarem parceiros dos pais. Ela também destaca, que 
sempre deve-se atentar para a idade de cada criança, e que a paciência e compreensão devem prevalecer, 
pois às vezes, o que não seria tão demorado ou trabalhosa se torna, e isso tudo é uma parceria onde 
partes devem ceder. 
     É válido sempre ressaltar que no cenário atual, higienizar os brinquedos e o ambiente, é tão importante 
quanto a higienização pessoal. Então fica dica, insira as crianças nas atividades do lar, nem que seja ao 
menos na higienização dos seus próprios brinquedos.

ATRIBUIR
ATIVIDADES 
DOMÉSTICAS
ÀS CRIANÇAS
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BENEFÍCIOS DA JARDINAGEM
E DO CULTIVO DA HORTA

Acadêmicas: Bárbara Belmonte Bedin, 
Diovana Moreira da Silva, Joyce da Silva 
Figueiredo, Letícia dos Santos Basseto, 

Natália Dal Forno, Natalia Pereira Araújo.

     No atual momento, é comum o idoso apresentar sentimentos de ansiedade e angustia 
pela atípica situação que estamos vivenciando. Encontrar formas criativas e produtivas para 
passar pela pandemia de forma saudável, é um desafio coletivo, sobretudo para a pessoa 
idosa.
     Nessa perspectiva, o cultivo de horta ou jardim em casa é uma maneira poderosa que o 
idoso pode ter como aliada nesse momento tão delicado, podendo propiciar um profundo 
conhecimento sobre a natureza e consigo, proporcionando benefícios a saúde física, mental e 
espiritual.
     Trabalhar com a terra é relaxante e desestressante, além de ser uma atividade motora, eleva a 
autoestima, melhora o humor, trabalha a criatividade e a memória. A jardinagem também ajuda a 
desenvolver outras habilidades, como a responsabilidade e a disciplina, pois um jardim exige cuidados constantes. Para os idosos, 
é uma excelente atividade, que ajuda a aumentar a longevidade e qualidade de vida, além de estar em constante movimentação.
Envolver-se com a decisão do que plantar, como plantar, como cultivar, esperar o nascimento de uma planta, o aparecimento das 
flores ou das frutas ajuda a ter expectativas positivas. 

MAS COMO PREPARAR
UM JARDIM OU HORTA?

CONFIRA AS
DICAS:

para o idoso

Idoso, incialmente compartilhe esta reportagem com 
um familiar ou responsável e peça auxilio para preparar 
o seu jardim ou a sua horta. Se você tem quintal, separe 

uma pequena área para a horta. É importante que o local 
escolhido receba luz do sol por cerca de 2 a 4 horas por dia 

para que a planta cresça de forma saudável. 
Prepare a terra com adubos. Escolha do que plantar. 

Cuide da sua horta e fique de olho. Não é porque 
você mora em apartamento ou vive em uma casa sem 

quintal que você não pode ter um pequeno jardim ou horta! 

►Escola vasos médios e opte 
por vasos de plástico.

Você também pode utilizar
alguns materiais que tenha em

casa para criar o próprio vaso, como
baldes, latas, vidros e potes

de plástico. Você só precisa criar
pequenos buraquinhos no fundo

do vasinho. 
Lembre-se, o cultivo da horta ou

jardim em casa, fortalece a
autoestima, espanta a

angústia, fortalece o corpo,
propicia uma reconexão

com a natureza e melhora
a qualidade de vida.
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