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Penning, Mônica da Luz Martins, Mylena Flores Chaves, Naísa 
Paz Gindri, Natalia Dal Forno, Natalia Pereira Araújo, Nathiély 
Silveira Rodrigues, Paola Martins França, Pauline Martins Aguirre 
e Rosemary de Souza Marinho.  

Colaboração

Colaboradores da URI Santiago, Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura de Santiago e demais órgãos de Imprensa



   Digital é puro empreendedorismo e inovação! Obtivemos o 1º lugar
no concurso Empreenda URI, uma iniciativa da URI Santiago (curso de
Administração), com o apoio do SEBRAE. 
   O que dizer desta conquista? Primeiramente, que ela é coletiva, fruto
de muito trabalho de professores, alunos e funcionários. Segundo, que ela
é um orgulho pra nós. Somos sabedoras de que é um trabalho inovador 
com foco em saúde e que pode contribuir com pessoas de diferentes 
faixas etárias. Terceiro, que ela mostra que é possível acreditar sempre! 
Assolados pela pandemia, rapidamente pensamos em fazer algo diferente 
e lá fomos nós!! Perseguimos a organização, o planejamento e a pesquisa, 
tendo como pano de fundo a criatividade, a invenção, o amor, o carinho e 
a sensibilidade.
    Nós, que somos da área da Enfermagem, sabemos que o pequeno gesto
e o cuidado contam muito no cotidiano e, nosso Enfermagem Digital está 
alinhado a essa perspectiva. Importam a nós o detalhe, o cuidado,
o carinho, a informação, a atenção. 
    Obrigada acadêmicos (as) por toparem este desafio conosco, obrigada 
leitor (a) por estar a cada edição nos acompanhando e obrigada URI, por 
dar asas a nossa imaginação, força para implantarmos nossos sonhos e 
humanidade para estreitarmos sempre as nossas relações. 
    Um Feliz Natal e próspero 2021! A URI Santiago está em recesso, 
retornando em 7 de janeiro, até lá! 

  

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

O Enfermagem



ORIENTAÇÕES GERAIS 4

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

Naísa Gindri

       ►No Brasil, a campanha “Dezembro Vermelho”, instituída pela Lei 13.504, que marca e reforça a importância para a prevenção, 
assistência e proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

       ►Acontece uma mobilização conscientização voltada ao diagnóstico por meio dos testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites B e C 
para a população, bem como a importância do uso de preservativo. O foco principal é alertar o público a refletir as consequências 
negativas da relação sexual sem proteção.

       ►A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). A síndrome ocorre no 
estágio tardio da infecção por HIV em que os mecanismos de defesa do corpo humano estão precários, fazendo com que o indivíduo 
fique imunodeprimido e suscetível a infecções oportunistas.

       ►Diante disso, o aumento da COVID-19 é uma preocupação para pessoas vivendo com HIV, sendo necessário um cuidado efetivo e 
seguro para essa população que está com sua imunidade comprometida. 

      ‘Caso o resultado seja positivo, é realizada uma segunda testagem após 30 dias.
Torna-se imprescindível, para que se interrompa a cadeia de transmissão,

que os contatos sexuais dos indivíduos infectados sejam notificados, processo 
pelo qual os contatos sexuais da pessoa positivada são identificados

e informados de sua exposição e convidados a realizar testes,
aconselhamento e, se necessário, tratamento.’

(SOUSA, et al., 2020)

Dezembro
É O MÊS EM QUE O MUNDO INTEIRO
VOLTA A ATENÇÃO NA PREVENÇÃO
AO HIV/AIDS E OUTRAS DOENÇAS
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) atua realizando o diagnóstico precoce do HIV/AIDS à medida que oferece ações de 
testagem e aconselhamento para a população. Sendo assim, para realizar a testagem de HIV, qualquer pessoa pode procurar 
a ESF do seu bairro para a coleta de teste rápido. 

A equipe de enfermagem é responsável por realizar o aconselhamento pré e pós teste independente do resultado, onde 
a integridade e o sigilo da pessoa que realizará o teste sempre será preservada.

Prevenção

PREVENIR É UM ATO DE AMOR!
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MANUSEIO E CUIDADOS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
USADOS POR PACIENTES CONTAMINADOS POR COVID-19

LIMPEZA E MANUSEIO DE ROUPAS POR PACIENTES COM COVID-19

      Em caso de atendimento a paciente com diagnóstico positivo de Covid-19 os profissionais de saúde devem, além dos EPI indicados 
para as precauções por contato, usar os EPI recomendados para precauções por gotículas.
Observações:
●Equipamentos e materiais hospitalares como suportes de soro, estetoscópios, esfigmomanômetro e termômetro devem ser de uso 
exclusivo do paciente. Na impossibilidade, ser submetidos ao processo de limpeza e desinfecção antes de utilizar em outros pacientes;
●No ambiente: realizar limpeza com água e sabão/detergente neutro seguida de desinfecção das superfícies (álcool 70% ou com produtos 
a base de cloro). Se a superfície apresentar matéria orgânica visível: retirar o excesso de sujidade e posteriormente realizar a limpeza e 
desinfecção dá área.
Máscara cirúrgica comum: uso obrigatório ao entrar no quarto do paciente positivo para Covid-19. Ao sair do quarto a máscara deverá 
ser descartada.
●Recomenda-se: atentar à limpeza do vaso sanitário, pia dos banheiros e maçanetas das portas, pois pode ocorrer infecção pelo vírus 
advindos das fezes e urina do paciente;
Ainda: para segurança do ambiente recomenda-se que equipamentos e materiais não descartáveis usados em atendimento a pacientes 
com suspeita ou com COVID-19 sejam destinados à limpeza e à desinfecção.
 ●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: feita em todos os momentos, que ocorrem sujidades ou contaminação do ambiente e equipamentos com 
matéria orgânica.

Os profissionais que manuseiam roupas sujas durante o cuidado em unidades de saúde devem:
 ●Manusear as roupas sujas com cuidado para minimizar a dispersão de microrganismos no ambiente.
 ●Sempre: utilizar os EPI conforme recomendações das precauções padrão, contato e gotículas e em caso de procedimentos geradores 
de aerossol - utilizar máscara N95 ou equivalente.
 ●Desprezar em vaso sanitário grande quantidade de sujeira sólida (fezes e coágulos)presentes nas roupas, antes de colocá-las em 
sacos apropriados. Dar descarga com a tampa do vaso fechada. Essa sujidade não pode ser removida com jatos de água. é aquela 
realizada após a alta, óbito ou transferência do paciente.
 ●Acondicionar as roupas sujas, imediatamente após o uso, em sacos colocados em suportes (hamper) para evitar que fiquem 
diretamente no chão, estes sacos 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 perfuro cortantes nos sacos destinados a roupas para evitar acidentes.
 ●Não completar os sacos acima de três quartos (3/4) de sua capacidade, fechando-os adequadamente para impedir sua abertura 
durante o transporte.
 ●Considerar todas as roupas utilizadas em serviços de saúde como contaminadas.
 ●Encaminhar os sacos de roupa para o local de armazenamento temporário em cada instituição.
 ●Retirar os EPI's segundo recomendações de prevenção ao contágio. Descartar imediatamente os descartáveis me local apropriado. 
●Os óculos e ou protetores faciais devem ser submetidos à desinfecção com álcool a 70%, em caso de uso de máscara N95 ou equivalente, 
acondicioná-la conforme recomendação.
●Após, realize a higiene das mãos com água e sabonete líquido.
●As roupas provenientes de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 não necessitam de lavagem especial. As unidades de 
processamento de roupas devem possuir processo se protocolos de funcionamento que garantam a oferta de roupas limpas e livres 
de microrganismos para serem usadas pelos pacientes, e também, garantir a capacitação das equipes de transporte e processamento 
de roupas.

Acadêmicas: Nathiély
Rodrigues, Josiane Pires,
Abrelino Rosseti, Eloísa
Cogo, Paola Martins e
Jailton Soares
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Acadêmicas: Diulia Gabert, Fernanda Brucker, Leticia Balboni, Mylena Chaves, 
Mônica Martins, Pauline Aguirre e Rosemary Marinho

    Na atualidade, o  na enfermagem é empreendedorismo
fundamental para o aprimoramento da profissão e para a 
consolidação da mesma como ciência, tecnologia e inovação, 
dentre os diversos cenários de atuação do enfermeiro. De certo 
modo, o desenvolvimento do empreendedorismo pelos 
profissionais de enfermagem se aproxima de ações que 
promovam a visibilidade social da profissão e assim o alcance 
de inovadores campos de crescimento e atuação profissional 
(COPELLI; ERDMANN; DOS SANTOS, 2019).
    O empreendedorismo de negócios oferece aos enfermeiros 
oportunidades de autoemprego usando abordagens inovadoras. 
De maneira semelhante a outros empresários, o profissional de 
enfermagem pode ser proprietário de uma empresa, oferecendo 
serviços de enfermagem de prática clínica de forma direta, de educação, 
de pesquisa, de cunho administrativo ou ainda de consultoria. Diretamente responsável perante o cliente, pode atuar por 
meio de uma organização individual privada ou pública. Pelo uso da pode desenvolver uma nova ideia, melhorar criatividade, 
o serviço ou os métodos de entrega, ou desenvolver novos produtos ou novas formas de usar produtos existentes. Combinando 
características pessoais com habilidades e conhecimentos avançados ou especializados, os enfermeiros empresariais podem 
criar produtos ou serviços e comercializá-los a fontes externas. (COLICHI, RMB et al. 2019).
     O índice da população idosa no Brasil vem aumentando, existe a probabilidade que de o número de brasileiros com mais de 
60 anos para 2100 é de 72,4 milhões, sendo 40% do total da população, os idosos com mais de 80 anos em 2020 passou de 
4,2 milhões e deve alcançar 28,2 milhões em 2100. A pirâmide brasileira de faixas etárias está passando por uma vasta
 transformação, sendo importante a preparação dos profissionais para enfrentamento de proporções maiores da população na
 faixa etária acima dos 60 anos para os próximos anos (FIOCRUZ, 2020).
     Seguindo na mesma perspectiva de raciocínio, tem-se a oportunidade de  e da assistência de ampliação dos serviços
enfermagem para essa população idosa, os hotéis e pousadas para idosos possui possibilidade de atendimento em tempo 
integral e também permite que os familiares e amigos entrem em contato com os idosos sempre que necessário. Além disso, é 
de responsabilidade do enfermeiro ofertar o atendimento seguro identificando a necessidade de recursos humanos e 
materiais para o bom funcionamento da instituição (COFEN, 2019).
     Ainda, os enfermeiros devem organizar e planejar o espaço, desenvolver ações permeadas em cuidados, gestão de pessoal, 
recursos materiais e gestão do próprio cuidado de enfermagem. Para isso, é importante que o profissional esteja atualizado
 e que mantenha educação permanente a todos os colaboradores da instituição, tendo em vista a melhora da qualidade do 
atendimento aos idosos e também o pensamento crítico sobre questões que exijam tomadas de decisões imediatas, como 
violência ao paciente idosos, dentre outras anormalidades que podem ocorrer (COFEN, 2019).
    A partir disso, surge a Resolução COFEN 620/2019 a qual normatiza as atribuições dos Profissionais de Enfermagem nas 
Instituições de Longa Permanecia para Idosos (ILPI) (COFEN, 2019). Estão entre as atribuições do enfermeiro em uma ILPI: 
Exercer a função assistencial com atenção integral voltada para a promoção, proteção e recuperação da saúde do idoso; 
Coordenar e supervisionar as ações desenvolvidas pelos técnicos e auxiliares de enfermagem; Realizar o acolhimento do 
idoso e de sua família, incentivando a participação da família no cuidado; Desenvolver ações para a manutenção e 
fortalecimento do vínculo familiar e/ou representante legal dos idosos institucionalizados entre outras (COFEN, 2019). 
     As  é uma possibilidade do enfermeiro empreendedor atuar, portanto é de suma importância instituições para a terceira idade
que o mesmo esteja ciente de suas atribuições e responsabilidades. Além disso, a inovação na área de geriatria pode ser 
desenvolvida diariamente, pensando-se no bem estar desse paciente e na reabilitação, manutenção da vida, aliviando 
sintomas de doenças crônicas e evidenciando dia após dia a melhora do paciente realizando a avaliação, ou seja, o processo
 de enfermagem (COFEN, 2019).

 POUSADAS E HOTELARIAS PARA
A TERCEIRA IDADE
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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

     Perante a pandemia e as suas necessárias medidas de isolamento social as crianças e adolescentes que vivem em situação 
de violência doméstica estão sob maior vulnerabilidade. Pelo fato de obedecer às exigências impostas pela atual situação, 
as crianças e adolescentes tem o maior risco de sofrer abusos físicos, sexuais e psicológicos. 
     Diante disso, é sabido que no Rio de Janeiro a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiropor meio de parceria do Grupo 
de Trabalho Inter setorial do Programa Saúde na Escola com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Conselho 
Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro (CEDCA-RJ), reforçam as divulgações sobre medidas de proteção 
de crianças e adolescentes e orientações sobre como denunciar.
     Em um relato Bárbara Salvaterra, coordenadora estadual do Programa Saúde na Escola (PSE) e Saúde do Adolescente, que 
representa a SES-RJ no CEDCA-RJ), diz que: “As tensões acumuladas com temores sobre a pandemia, a intensa convivência 
familiar, a sobrecarga de tarefas domésticas e home office ou a falta de emprego e renda podem ser geradoras ou agravantes 
de conflitos e violências em muitos lares. Violências que já poderiam ocorrer, anteriormente, contra crianças e adolescentes 
irão se manter e podem se agravar”.
     Já no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Saúde segundo dados epidemiológicos do Núcleo de Vigilância de Doenças e Agravos 
não Transmissíveis do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), em 2019 foram notificados 2.469 casos de volência, abuso 
e exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números demonstram que 83% das crianças e adolescentes em situação de 
violência, a maior taxa de notificação compreende a faixa etária de 10 e 14 anos de idade. 
     Apesar disso tudo, sabe-se da importância de ficar em casa, para a proteção individual e coletiva. Porém é preciso que 
estejamos atentos a todos os sinais, pois assim podemos evitar que uma criança ou até mesmo um adolescente seja agredido 
nesse exato momento. Este período em que as famílias do mundo todo estão vivendo, pode ser fundamental para a solidificação 
de um bom vinculo familiar, saber conduzir as tarefas diárias do lar e mais as demandas home office como maestria não é 
nenhum pouco fácil, porém formular um ambiente afetuoso e seguro é o primeiro passo. 

DIANTE DA
PANDEMIA DE

COVID-19
VIOLÊNCIA

ONDE PROCURAR AJUDA
TELEFONES E SITES COM

ATENDIMENTO GRATUITO

►Disque 100 – Vítimas ou testemunhas de violações de direitos de 
crianças e adolescentes, como violência física ou sexual, podem 

denunciar anonimamente pelo Disque 100.
►Disque 180 – Em casos de violência contra mulheres  e meninas, 

seja violência psicológica, física, sexual causada por pais, irmãos, filhos 
ou qualquer pessoa. O serviço é gratuito e anônimo.

►Polícia 190 – Se presenciar algum ato de violência, acione a Polícia 
Militar por meio do número 190. 

►Também é possível acionar as Delegacias Especializadas no 
Atendimento à Mulher e as de Proteção à Criança e ao Adolescente 

da sua cidade.
►Safernet Brasil – Denúncias de cyberbullying e crimes 

realizados em ambiente on-line: https://new.safernet.org.br
►Polícia Civil: 197

►Disque direitos humanos: 100
►Disque denúncia Deca/RS: 0800-642-6400

►Plantões dos Conselhos Tutelares de cada região 
do Estado
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DURANTE A PANDEMIA:
ALGUMAS REFLEXÕES

E CUIDADOS PARA OS IDOSOS

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

Natália Dal Forno, Natalia Pereira Araújo.

      Natal tem tudo a ver com amor. É a época do ano em que nossos corações estão mais receptivos e harmoniosos e nossas esperanças 
são renovadas. Dezembro já chegou. E com o novo mês, também deve chegar aquele clima de final de ano, com panetones em destaque 
nos supermercados, a iluminação decorativa típica da época e, é claro, as árvores de Natal. Mas em tempos de pandemia do novo 
coronavírus alguns questionamentos surgem, como ficarão as tradicionais confraternizações, as festas em família?
      O questionamento é pertinente, ainda mais considerando-se que nas últimas semanas teve início um movimento de flexibilização 
das restrições impostas pela crise sanitária, com a reabertura de teatros, cinemas, bares e outros. Seria a hora também de matar aquela 
saudade dos entes queridos e reunir toda a família? Afinal, já são sete meses de isolamento e distanciamento social. Mas não podemos 
esquecer que a pandemia ainda não acabou.
      Isso tudo, então, significa que as festas de final de ano 'já eram'? Não necessariamente. Mas é importante que as pessoas tenham 
consciência de que a maioria das transmissões não acontecem no ambiente de trabalho ou fora de casa, e sim dentro de nossas 
próprias residências. E isso acontece, em grande medida, pela sensação de segurança que temos em nossos lares, o que acarreta 
também numa redução e até mesmo desleixo com relação às medidas de cuidado.
      Assim sendo, é importante considerar algumas coisas na hora de planejar a reunião familiar. Dicas para fazer isso: 
1. Ainda que os idosos façam questão de estar com a família, jogar cartas com amigos e participar dos bailes da terceira idade, 
esses eventos não são indicados durante a pandemia. O idoso tem que se expor o mínimo possível ao ambiente externo, 
principalmente, onde há concentração de pessoas.
2. Nas festas de final de ano recomenda-se poucas pessoas. Não tem um número mágico, mas um número de pessoas que dê para 
ficar bem distante. Use máscara. Pessoas que não convivem no mesmo ambiente têm de estar de máscara, infelizmente. 
Ambientes abertos, com renovação de ar, são preferíveis”, reforçando ainda que qualquer pessoa com sinais de resfriado ou 
gripe deve se ausentar desses eventos.
3. Trocar visitas por ligações. O idoso deve evitar aglomerações de pessoas, mas não pode ficar completamente sozinho. Por 
isso, além de ter alguém saudável perto dele, é necessário que o restante da família se mantenha presente. Essa é a hora de ligar 
e conversar pelo celular ou por chamadas de vídeo no WhatsApp que possibilitam ao idoso matar a saudade ao ver seus filhos 
e netos.
4. Ter uma alimentação saudável. É essencial que o idoso mantenha a imunidade alta, portanto a alimentação saudável é 
indispensável. Para isso, é aconselhável uma alimentação saudável com horários definidos e regulares. O incentive a ingerir 
muitas frutas, verduras, legumes e proteínas como carnes, ovos, leites e derivados. Além disso, é necessário manter os idosos 
sempre hidratados com a ingestão mínima de dois litros de água por dia. 
5. Fazer atividade física. Com pouco espaço para realizar uma caminhada ou outro exercício em casa, a família precisará usar a 
criatividade para garantir que o idoso permaneça ativo no período de isolamento. Para isso, vale promover brincadeiras ou 
incentivar os idosos a se movimentar pela residência. Eles podem ir do quarto até a sala, da sala até a janela ou dar uma volta 
no quintal. O importante é evitar que fiquem sedentários.

Natal é tempo de 

comemorar a vida,

espalhar o amor e

semear a esperança.

Tenha 1 Feliz Natal!
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