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   Quando trabalhamos com esta palavra lá na seção Idosos, ficamos 
refletindo sobre ela. Afinal, pelo que devemos ser gratos? Faça uma lista
mental ou escrita, mas faça. Pensamos que podemos ser gratos pelo 
nosso lar, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa saúde, pela 
comida da mesa, pela água, pelo trabalho, e, pelo conhecimento que 
construímos no dia a dia junto da universidade.   
   Realmente, a pesquisa e a consequente informação nos transformam.
A cada edição e em cada seção deste jornal, percebemos como existem 
pontos a serem (re) discutidos, explanados e (re) aproveitados em nosso 
contexto pessoal e profissional. Por exemplo: as recomendações para as 
mães e recém nascidos, o uso de adornos no cotidiano de pandemia, 
as dicas de ergonomia no home office, a relação alimentos x higiene e 
o poder da gratidão.  
   Então, só podemos dizer que somos gratos por estarmos aqui, diante
de uma ferramenta de comunicação que pode instruir e entreter o nosso
público, visando a uma sociedade informada, crítica e participativa. 
   
   Somos gratas por estarmos contigo. 
  

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

Gratidão!
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AS PUÉRPES E O RECÉM-NASCIDO
EM TEMPOS DE PANDEMIA

     O novo coronavírus SARS-COV-2, o patógeno da Covid-19, se espalhou rapidamente pelo mundo, tornando as mulheres grávidas, 
recém-nascidos (RN) e outras pessoas mais vulneráveis. 
     Ainda não está estabelecido se a Covid-19 pode apresentar transmissão transplacentária ou vertical da mãe para bebê. Os desfechos 
ao bebê podem depender mais da gravidade da infecção materna e/ou de doenças obstétricas concomitantes, em vez da transmissão da 
Covid-19 da mãe grávida para o feto. Sendo assim, devido à ausência destas comprovações, indica-se não separar mãe e bebê, com 
exceção dos casos com mães gravemente sintomáticas onde são sugeridas medidas de barreira, bem como a administração de leite 
materno por outra via de aleitamento (PROCIANOY, et al., 2020). 
     Frente a esse contexto, sabe-se que o número de gestantes e RN infectados é muito menor do que a população em geral, contudo, 
gestantes e puérperas são mais vulneráveis à COVID-19 e, quando adoecem, os sintomas podem ser mais graves. (MASCARENHAS, 
et al, 2020). É importante lembrar que devido ao risco de parto prematuro, as gestantes devem passar por isolamento social e medidas 
preventivas com 28 semanas ou mais para prevenir a patologia causada pela SARS-CoV-2 (RAMIRO, et al, 2020).
     No pós-parto, a atenção vigilante aos sinais e sintomas maternos deve ser intensificada, com a finalidade de detecção precoce no caso 
de um agravamento no quadro de saúde materna (MASCARENHAS, et al, 2020). 
     A transmissão do vírus para o RN pode acontecer tanto pelo contato direto, por meio da exposição a gotículas respiratórias de pessoas 
infectadas, e pelo contato indireto com superfícies no ambiente imediato ou com objetos usados na pessoa infectada
(FREITAS; ALVES; GAÍVA, 2020).A mãe deve ser orientada a manter observação a sintomas respiratórios do bebê, como esforço, cianose, 
sonolência excessiva, tosse ou espirros (SBIB ALBERT EINSTEN, Informativo. 2020). 
     As atuais recomendações no que diz respeito à amamentação é a manutenção do aleitamento materno, até mesmo para as mães 
que apresentam suspeita ou confirmação de COVID-19.  Ressaltando as precauções a serem seguidas: higienização das mãos antes 
de tocar na criança e uso da máscara ao amamentar. Quando for necessário o uso da bomba de leite, é indicado lavar as mãos antes 
e depois do manuseio. Com relação ao leite materno ainda que não há comprovação que o mesmo transmita o vírus, logo estas 
recomendações visam proteger a criança exclusivamente de gotículas respiratórias durante a amamentação (PAZ, et al., 2020).
     A amamentação protege contra a morbimortalidade no período pós-neonatal e durante toda a infância (GALVÃO; SILVA, 2020). 
O efeito protetor do aleitamento materno é particularmente forte contra as doenças infecciosas que se previnem mediante a 
transferência direta de anticorpos e outros fatores anti-infecciosos e a transferência duradoura da competência imunológica e a 
memória (OMS, 2020).
     É indispensável a prevenção e controle da infecção neonatal nos serviços de saúde, especialmente por esse ser um grupo com 
imaturidade imunológica e considerado de risco. Espera-se, por meio dos cuidados de saúde e de enfermagem, evitar a ocorrência 
da Covid-19, além de preparar os serviços de saúde para a detecção e o gerenciamento dos casos, organizando uma resposta breve 
e efetiva, contribuindo para ações coordenadas a fim de minimizar a pandemia e reduzir o efeito ambiental dessas infecções ou seu 
manejo (FREITAS; ALVES; GAÍVA, 2020). Por fim, recomenda-se que todas as mães recebam apoio que permita o aleitamento materno,
 com medidas efetivas de controle de infecções.

“Assim como com todos os casos 
confirmados ou suspeitos de COVID-19, 

as mães sintomáticas que estão 
amamentando ou praticando contato 

pele com pele ou cuidados mãe-canguru 
devem praticar a higiene respiratória, 
inclusive durante a alimentação (por 

exemplo, o uso de uma máscara médica 
quando estão perto de um bebê se a 

mãe tem sintomas respiratórios), realizar 
a higiene das mãos antes e depois do 

contato com o bebê, e limpar e desinfectar 
rotineiramente as superfícies com as que a mãe 

sintomática esteve em contato.” (OMS, 2020).

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

Naísa Gindri
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE

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

NR 32 e suas recomendações
sobre o uso de adornos:

em tempos de pandemia 
�������� �������� 

     Como medida de segurança, a NR32 determina que o empregador deve vedar o uso de adornos nos postos de trabalho de todos os 
trabalhadores do serviço. 
     São considerados adornos: alianças, anéis, pulseiras, relógios de uso pessoal, colares, brincos, broches, piercings expostos, gravatas e 
crachás pendurados com cordão. 
     A proibição do uso de adornos protege o trabalhador de riscos biológicos. Os adornos não devem ser usados durante o trabalho 
nas áreas assistenciais, visto que facilitam o acúmulo de micro-organismos. Anéis, alianças, relógios e pulseiras, por exemplo, não 
permitem a lavagem correta das mãos e não secam completamente, acumulando umidade e resíduos.
      A NR 32 é uma Norma Regulamentadora que, além do uso de adornos, traz outras disposições, como abaixo expostas:
     A NR 32 possui itens que abordam a obrigatoriedade de o serviço disponibilizar pias em pontos específicos. As pias para lavagem 
das mãos devem estar em todos os locais com risco de exposição. A higienização das mãos deve ser feita frequentemente, também 
antes e depois do uso de luvas. Ainda pela norma, os trabalhadores expostos a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de 
trabalho adequada. 
     No caso de risco de exposição ao coronavírus, o Ministério da Saúde orienta a disponibilização de avental descartável para esses 
atendimentos. Os EPIs e aventais descartáveis são de uso exclusivo para essa atividade de trabalho. Os trabalhadores de saúde 
não devem sair para outros locais usando esses materiais.

CALÇADOS: a NR 32 recomenda ainda que os calçados deverão ser fechados, confortáveis, com solado preferencialmente de 
borracha. 

CABELO: para aqueles que possuem cabelos longos, devem prender os fios e, se em algum momento estiver em contato com 
algum paciente com suspeita de COVID-19, usar toucas apropriadas.
 
BARBA: para os profissionais do sexo masculino, a presença de pelos faciais na zona de contato da máscara com o rosto (barba, 
bigode, costeletas, ou mesmo barba de alguns dias por fazer), não permite a vedação adequada, necessária para garantir a 
efetividade do EPI; a barba deverá ser aparada para a máscara não perder a capacidade de filtrar o vírus e impurezas. 

UNHAS: devem estar curtas, limpas e com esmalte claro, para que possibilite higienização adequada. 

ADORNOS: o uso de adornos, como anéis, pulseiras, relógios, fitinha do Bonfim, brincos, broches, piercing expostos, presilhas, 
gravatas, lenços, echarpes, cachecóis, crachás pendurados, dificultam a higienização adequada das mãos e pode facilitar a 
transmissão de agentes infecciosos. 

ÓCULOS: O uso de óculos pelos profissionais de saúde durante o trabalho também merece uma atenção especial, segundo a NR-32. 
A Comissão Tripartite Permanente Nacional definiu que os óculos de grau não são adornos, mas os profissionais de saúde devem 
ser orientados para a higienização regular dos óculos. Já os cordões ou correntes utilizados nos óculos, diz a Comissão Tripartite 
Permanente Nacional, “devem ser vedados para aqueles trabalhadores expostos a riscos biológicos”. 

LENTES DE CONTATO: de preferência deverão ser substituídas por óculos, uma vez que quem utiliza lentes de contato costuma 
manipular os olhos mais vezes. Agora, se você precisa colocar a lente de contato por alguma razão, não deixe de lavar as mãos 
frequentemente com água e sabão (ou usar solução alcoólica a 70%), principalmente antes e depois de colocá-la ou retirá-la. 
“Dê preferência às lentes de descarte diário, evitando assim a manipulação excessiva”

ADORNO ZERO
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HOME OFFICE

DicasDicas de ergonomia no home office

►Procure um local sem uso, que não esteja no meio da passagem para outros cômodos.
►Escolha um ambiente com iluminação adequada, longe de reflexos e incidência de raios solares. Verifique o posicionamento da 
mesa e do monitor para que a luz natural não reflita diretamente na tela.
►Verifique o posicionamento dos mobiliários como cadeiras, mesas, monitores de vídeo e notebooks. A posição do monitor deve 
estar entre 50 a 70 cm da distancia dos olhos. O ângulo de visão da tela do monitor deve ser 10 a 20°.
►Adote uma boa postura de trabalho, com pescoço alinhado, de forma que a coluna permaneça reta, os antebraços sempre 
apoiados, com os cotovelos próximos do tronco e deve haver bom espaçamento entre as pernas na posição sentada.
►Escolha um local que possua circulação natural de ar. Caso o ambiente escolhido não possua janelas ou esteja voltado para local 
com barulho externo, pode optar por uma ventilação artificial, como ventilador ou ar condicionado. O importante é possuir um 
conforto térmico, tornando o ambiente agradável.
►Estabeleça horário de trabalho: a rotina nas suas atividades, o horário de início e fim, bem como o horário das refeições, todos 
devem ser bem definidos.
►Organize o seu posto de trabalho, deixando apenas o material necessário para a realização das suas atividades.
►Estabeleça pausas de 10 minutos a cada hora trabalhada, aproveite para fazer exercícios de alongamentos, tomar água e ir ao 
banheiro.
►No horário de descanso, procure fazer atividades que lhe deem prazer e ânimo.
►Cuide de suas necessidades básicas: mantenha rotinas regulares de sono, alimente-se bem e descanse sempre que possível.
►Em dificuldades com a atividade, realize reuniões virtuais, assim, poderá esclarecer dúvidas, pedir apoio e saber o que cada 
integrante está desenvolvendo.
►Oriente a família que estará em horário de trabalho e dessa forma não poderá ser interrompido.
►Evite interferências das redes sociais e internet em geral. Os acessos deverão ser realizados de forma moderada.

SOFÁ SÓ PARA AS HORAS DE LAZER

Estando em casa, nem sempre é fácil resistir à 
tentação de trabalhar no sofá. Porém, além de 

descaracterizar um ambiente de trabalho, o sofá 
não permite um alinhamento adequado da 
coluna vertebral para se trabalhar com um 

notebook, por exemplo. “Esse hábito é 
contraindicado, pois pode resultar em dores 

na região cervical e lombar”, destaca. 

DENTRO DO POSSÍVEL, MEXA-SE

Antes, durante e depois do expediente, é 
importante realizar alguns exercícios de 

alongamento, pois isso permite que o corpo 
tolere a postura de trabalho. Se você trabalha 

sentado, levante-se e estique seu corpo. Se 
trabalha em pé, agache-se e relaxe suas costas. 

Esses comportamentos fazem com que a 
atividade seja mais produtiva e evita dores 

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

Para o uso de computador desktop 
►A borda superior do monitor deve estar na linha reta dos olhos, mantendo a cervical reta; 
►As articulações dos cotovelos, quadril, joelho e pés devem estar relaxadas, a uma angulação de 90°, para facilitar a circulação do 
sangue pelo corpo; 
►Antebraços precisam ficar sempre apoiados na mesa, evitando apoiar apenas os punhos; 
►A coluna deve ficar reta, evitando curvaturas para frente ou para trás; 
►Mouse e teclado posicionados em linha reta ajudam a se preservar de movimentos repetitivos ao oscilar entre um e outro; 
►O ideal é que as plantas dos pés fiquem apoiadas no chão. Se houver necessidade, algum objeto que pode ser utilizado como 
apoio; 
►Se possível, a altura da cadeira deve ser ajustada de modo que não pressione a parte posterior da coxa e não comprimia a região; 
►O ideal é não ficar sentado por um tempo prolongado, levantando-se da cadeira e realizando pequenos intervalos, alterando a 
postura. 
Para o uso de notebooks 
■Caso haja teclado e mouse extras, o notebook pode ser posicionado no suporte ou sobre algum objeto, como, livros e revistas, 
como base. A tela deve ficar na linha dos olhos; 
►As articulações precisam ficar na angulação de 90°, bem como a coluna deve se manter reta; 
►O notebook deve ficar posicionado de maneira que os antebraços fiquem com a maior área possível sobre a superfície e que os 
pulsos não fiquem apoiados na borda da mesa. 
Para o ambiente 
►O ideal é escolher um ambiente sem excesso de luminosidade para trabalhar; 
►Para impedir reflexos diretos na tela, deve-se evitar posicionar o monitor contra raios solares ou de luz artificial; 
►Manter a concentração pode ser mais fácil em locais com menos ruídos e menor circulação de pessoas; 
►Fazer pausas regulares para se movimentar também colabora para um maior conforto durante o expediente. 

x
     A ergonomia envolve interação física entre as pessoas e seu ambiente de trabalho, adaptando as tarefas e recursos 
ao trabalhador.
     Como não sabemos por quanto tempo o home office pode ser necessário, é importante ficar atento a alguns sinais, 
que podem trazer complicações a curto e longo prazos. Esses exercícios de alongamento podem ser executados em 
home office, eles ajudam a evitar ou minimizar os efeitos das dores lombares causadas pelas posições inadequadas 
que adotamos na execução das rotinas de trabalho. 
     As sugestões abaixo devem ser repetidas no mínimo três vezes por dia. Permaneça alguns segundos em cada 
posição.
►Coluna cervical
Alongue o pescoço para frente, para trás e para os lados. Faça uma rotação completa do pescoço sobre os ombros 
de forma lenta e o mais acentuado possível, num sentido e depois no outro
►Ombros
Eleve um dos braços na lateral da cabeça e segure-o na região do cotovelo. Repita o exercício com o outro membro. 
Cruze a frente do tórax com um dos braços e pressione o cotovelo junto ao peito. Repita o movimento com o outro 
braço. Estique o braço para frente e apoie a palma de uma das mãos na parede. Gire o tronco para o lado oposto. 
Mantenha-se nessa posição até sentir o ombro alongado. Depois, faça uma rotação simultânea nos dois ombros 
nos dois sentidos.
►Região lombar
Separe as duas pernas, flexione levemente os joelhos e solte o corpo para frente. Relaxe os ombros, procurando 
chegar com as mãos o mais próximo possível do chão. Volte à posição inicial endireitando o corpo, vértebra por 
vértebra.
►Punhos
Estique um dos braços para frente e puxe o dorso da mão no sentido do antebraço. Em seguida, puxe a palma da 
mão em direção ao antebraço. Repita os dois movimentos com o outro braço.

Ergonomia/alongamentos

home office
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CRIANÇA

A IMPORTÂNCIA
DA HIGIENE

DOS ALIMENTOS
EM TEMPOS DE COVID-19

     As boas práticas e os cuidados durante a manipulação de alimentos previnem 
várias doenças.  Estes cuidados devem estar inseridos no dia a dia de quem prepara 
as refeições e não somente em tempos de Covid-19.É impressionante como uma pandemia, 
em tão pouco tempo, pode afetar tanto as nossas vidas, onde a realidade é que não há muito o 
que se fazer, além de ficar em casa. Contudo, o que não pode ficar “estagnado” é a nossa saúde, 
principalmente quando falamos da alimentação das crianças.
     Consequentemente começam a surgir dúvidas em relação a transmissão do Coronavírus. O novo Coronavírus pode ser transmitido 
por alimentos? O Coronavírus não é transmitido pelos alimentos, sabe-se que a transmissão ocorre principalmente através de secreções 
respiratórias, não existem evidências científicas de que os alimentos transmitem o vírus. 
     O risco de transmissão por alimentos pode ocorrer se ele tiver sido exposto à estas secreções, onde ao tocá-las contaminamos 
nossas mãos, o mesmo ocorre com as embalagens. Vale ressaltar que vírus pode permanecer vivo durante horas em diversas superfícies, 
mas é inativado se forem higienizadas corretamente. Portanto as pessoas devem reforçar as medidas de higiene para evitar o contágio, 
e os novos hábitos devem ser preservados mesmo após o fim da epidemia.
     Com o isolamento social você está com mais tempo disponível em casa, procure fazer suas refeições em horários semelhantes 
todos os dias. Inclua as crianças e os adolescentes no planejamento, limpeza e preparo das refeições.  Planeje as compras de alimentos, 
organize e higienize a despensa doméstica e defina com antecedência o cardápio da semana para, caso precise se deslocar para 
comprar os alimentos, não ter que ir várias vezes aos locais de venda, pois isso aumenta a exposição ao contato com outras pessoas e 
o risco de contaminação pelo Coronavírus.
     Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe receitas. Convide a família para participar, principalmente as crianças, 
independente do gênero, para que elas tenham experiências positivas com o preparo dos alimentos da família. Os adolescentes podem 
pesquisar receitas saudáveis na internet. Aproveite o momento de maior convívio para introduzir novos alimentos, novas preparações.
     Incluir as crianças no planejamento e preparo das refeições, respeitando os cuidados com as muito pequenas no acesso à cozinha e 
utensílios domésticos, é uma boa dica para melhorar a relação entre os alimentos e elas.
     Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo, sem se envolver em outra atividade.Prefira alimentar-se em lugares 
confortáveis, tranquilos, limpos e na companhia de sua família. Desligue a TV, retire aparelhos celulares do ambiente, coloque uma 
música relaxante e convide a família para sentar-se à mesa e apreciarem o sabor e textura dos alimentos. 
     É importante ficar atento para que não ocorra contaminação no momento da compra e da manipulação dos alimentos. Sempre 
pedindo a ajuda das crianças nessas tarefas, explicando como fazer, quais cuidados devem tomar, mostrando a importância da ajuda 
delas para toda família.  Por isso, para garantir a segurança alimentar de todos no domicílio:
▌Mantenha as mãos devidamente higienizadas, antes de manipular e consumir qualquer alimento. 
▌Higienize todos os alimentos, pois eles podem ser contaminados durante o armazenamento, transporte e quando manipulados.
▌Evite que os alimentos cozidos entrem em contato com os crus, pois isto impede a contaminação cruzada, pois vários microrganismos 
causadores de doenças são sensíveis ao calor. 
▌Ao chegar das compras, coloque os alimentos em um espaço separado (pode ser uma mesa, bancada, algum local de fácil higienização 
para colocar o que está vindo do mercado). Mantenha essa área limpa, antes e após o recebimento desses alimentos: limpe-a com 
água e sabão e/ou borrife álcool a 70% (ou a solução clorada) e deixe secar.

HIGIENE DAS FRUTAS/HORTALIÇAS

▌Vegetais devem ser lavados e sanitizados com solução 
clorada antes do armazenamento;

▌Retire e descarte folhas, partes e unidades dos vegetais 
que estejam estragadas/danificadas;

▌Lave em água corrente os vegetais folhosos (folha a folha), 
frutas e legumes (um a um);

▌Coloque os vegetais em solução clorada por 15 minutos 
(1 colher de sopa de água sanitáriapara 1 litro de água);

▌Enxágue os vegetais em água corrente;
▌Armazene adequadamente.

HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS

▌Vidros, latas e plásticos rígidos podem serlimpos com 
água e sabão.

▌Embalagens flexíveis podem ser limpas compapel 
toalha e álcool 70%.

▌Quando o alimento possuir duas embalagens, descarte a 
embalagem externa antes de guardar o produto.

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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IDOSO O poder

da gratidão
em tempos de distanciamento social

     A gratidão é o sentimento de felicidade e prazer que pode ser sentido ao agradecer por algo ou alguém, levando a liberação de 
hormônios responsáveis pela sensação imediata de bem-estar. Quando agradecemos por algo ou valorizamos pequenas coisas do dia a 
dia, há a ativação de uma região do cérebro conhecida como sistema de recompensas, havendo a liberação de dopamina e ocitocina, 
que é um hormônio responsável pela sensação de bem-estar e felicidade. Assim, quando nos sentimos gratos por algo, temos 
imediatamente aumento da sensação de prazer e, por consequência, diminuição dos pensamentos negativos.
     Diversos estudos têm focado na relação da Gratidão com variáveis como a depressão e ansiedade, tema muito frequente na população 
idosa. Alguns evidenciam que a gratidão apresenta risco significativamente menor para a presença de sintomas de depressão, 
ansiedade, fobia, entre outras doenças além de demonstrar forte associação com o desenvolvimento de emoções positivas, bem-estar 
e qualidade de vida. 

O idoso grato possui uma ampla rede de estratégias de suporte, uma maior habilidade social e melhor 
capacidade de buscar apoio externo (familiar, social ou grupal).

     A gratidão contribui para que o idoso possa ressignificar lembranças da vida com uma reflexão mais positiva. Ela é uma emoção 
que desenvolve um mecanismo de fortalecimento da memória de eventos positivos, podendo auxiliar nos treinos cognitivos e no  
aprimoramento pessoal e proporcionar maior bem-estar.
     A gratidão pode ser interpretada como um estado de espírito, em que a pessoa reconhece as pequenas conquistas do dia a dia 
e passa a valorizá-las. 

A GRATIDÃO POSSUI VÁRIOS
BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE:

→Melhora a sensação de bem estar e prazer
→Aumenta a autoestima

→Diminui o estresse e os sentimentos negativos
como raiva, angústia e medo

→Melhora o sistema imunológico
→Diminui a pressão sanguínea

→Aumenta o sentimento de generosidade e
compaixão

Como podemos elevar o no�o nível de gratidão: 

Trouxemos uma dica especial para 
você iniciar a praticá-la: 

O sentimento de gratidão pode ser estimulado a partir de
pequenas atitudes do dia a dia, como acordar com 
pensamentos positivos, por exemplo, e ao final do dia
refletir sobre as conquistas.

Agradecer por pequenas coisas e fazer algo por outras
pessoas também estimula o sentimento de gratidão,
bem estar e prazer. 

Com o intuito de mudarmos a nossa 
postura diante da vida, identificar, 
valorizar e registrar com atenção e 
amorosidade nossas conquistas diárias, 
tornando a gratidão como parte da nossa 
rotina propomos a confecção do pote da 
gratidão. 

VAMOS PRECISAR DE:
■1 pote de vidro com tampa

■Caneta
■Papeis pequenos

COMO FAZER:
■Escreva um

agradecimento diário
e coloque dentro do pote

■Abra em períodos selecionados,
mas caso algum dia você esteja

triste e não consiga fazer nenhum
registro, abra o pote e reveja quantos

motivos lindos a vida já te ofertou. 

ALGUMAS DICAS:
■O pote pode ser 

compartilhado com
a família toda
■Guarde os 

acontecimentos por 
períodos (meses, semestre,

ano ou data especial)

POTE DA GRATIDÃO

GRATIDÃO 
É A FORÇA DE 
AGRADECER

PARA CULTIVAR 
COISAS BOAS
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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.

Relato sobre o Jornal Enfermagem Digital 

Maria Elisabete Ananias 65 anos

“Estou gostando muito do Jornal. 
Tem contribuindo bastante para mim 

e meu marido durante o distanciamento. 
As dicas são bem interessantes 

e nos ajudam no dia a dia”
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