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Sabe
quando a gente já sente saudade? É que o nosso Enfermagem Digital
vai encerrar a sua primeira temporada. Assim, dará uma rápida pausa e
retornará com novidades em março de 2021.
Parece mesmo que foi ontem que tudo iniciou. As reuniões online, as
discussões, as ideias, a primeira edição, as postagens nas redes sociais
sobre nosso jornal. Este tempo existiu para nos deixar melhores, mais
resilientes e para nos tornar mais digitais sem deixar o humano de lado.
Esse nosso projeto, que começou de forma bem tímida, foi tomando
espaço e ganhando forma, sendo que chegamos a tirar o 1º lugar no
concurso Empreenda URI, realizado entre a universidade e o SEBRAE.
Vencemos porque nos destacamos em empreendedorismo e inovação.
Então, hoje, é só emoção. Sim, ela toma conta. Ela vem e preenche
nossos corações e nossas expectativas para mais um ano desaﬁador que
já chegou.
Pode vir 2021, vamos ter vacina, vamos ter enfermagem, vamos ter
ações digitais e se tudo correr como esperamos, vamos ter abraço,
beijo, aperto de mão, e que nunca deixemos de lado, os cuidados quanto
à saúde. Precisamos ter aprendido várias coisas com a pandemia.
Boa leitura!

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

ORIENTAÇÕES GERAIS
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DA SAÚDE E
O FORTALECIMENTO
DA QUALIDADE
DE VIDA

A qualidade de vida está diretamente ligada a diversos fatores, como condições sociais, bem estar físico e mental,
e ainda, a uma subjetividade implícita, ou seja, cada indivíduo tem sua percepção sobre o conceito.
Com intuito de promover a qualidade de vida da população, tem-se a promoção da saúde como importante aliada.
A qual vai além de uma sugestão as pessoas para mudarem seu estilo de vida, se faz necessário engajar os indivíduos
como aliados na melhora da sua qualidade de vida, pensando em conjunto sobre estratégias que fortaleçam a
promoção da saúde, como:
►Grupos de educação em saúde, oﬁcinais de música, dança, arte, rodas de conversa sobre diferentes temas
sugeridos por eles próprios;
►Uso de terapias complementares como ferramentas que promovem a qualidade de vida;
►A perspectiva do empoderamento de indivíduos e comunidades vai além de promover a conscientização,
agrega o levantamento de informações relevantes acerca da saúde, além de estratégias para fortalecer a
autonomia nas escolhas de uma vida feliz e saudável.

“Promover saúde é desafogar os sistemas de saúde
congestionados e preparar a população para ter menos
impactos frente a adversidades” (ALECRIM, 2020).

RELATO SOBRE O SIGNIFICADO
DA CONSTRUÇÃO DO
ENFERMAGEM DIGITAL

O mento u
é de grande instabilidade, constantes mudanças, atualizações e notícias sobre a COVID-19.
Há quase 1 ano nos deparamos com esse cenário, e como acadêmicas do curso de Enfermagem
observamos a necessidade de aprender e repassar as notícias e estudos de uma forma
esclarecedora, que transmitisse e criasse vínculo com a comunidade em geral. O período de
construção, permeado por muito estudo tornaram-se valiosos diante da vivência como acadêmicas.
Foi possível exercitar diversas capacidades, uma das principais elencadas pelo grupo foi a
responsabilidade, visando o ser humano em sua totalidade tínhamos a responsabilidade em
transmitir informações acerca da COVID-19, que contemplasse para população em geral, sanando
dúvidas frequentes da população. Esse período foi muito gratiﬁcante, e a partir dessa vivência
deixamos o nosso agradecimento por contemplarem e prestigiarem esse espaço conosco. Aqui
ﬁnalizamos um ciclo de construção, e que esse conhecimento possa ser eterno pela comunidade
acadêmica, visando atender e cuidar das necessidades da sua população, de você leitor. Foi um
prazer e até breve!
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Acadêmica Naísa Gindri

Acadêmica Luciana Pascotini

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Sabe-se que a promoção da saúde é o processo que permite às pessoas adquirir maior controle sobre sua saúde, através de
conhecimentos, atitudes e comportamentos que são favoráveis à manutenção e aquisição dela em diferentes enfoques teóricos e
práticos.
Dessa forma, pensando no cenário em que os proﬁssionais da saúde estão vivenciando no momento, nota-se que é necessário
desenvolver ações de promoção à saúde a eles, para que se sintam mais acolhidos e possivelmente mais “aliviados” para continuarem
atuando.
Algumas práticas corporais podem auxiliar na promoção da saúde destes proﬁssionais, bem como trabalhar o corpo e a mente,
tais como:
>Atividade física
>Meditação
>Ioga
>Dança
>Artes marciais
>Ginástica
As práticas corporais aceleram o metabolismo, ajuda no bom funcionamento dos órgãos e estimula a produção de hormônios vitais,
que combatem a depressão e ansiedade, além de promover sensações prazerosas para o organismo.

Aos proﬁssionais da saúde
A enfermagem é uma proﬁssão secular, que teve como precursora a Enfermeira Florence Nightingale. Vem
evoluindo e ganhando espaço em diversas áreas. Além de atuar na prevenção, promoção e recuperação da saúde,
tem fundamental importância no ensino e pesquisa, tendo como essência a 'arte do cuidar'. Mas acima de tudo são
seres humanos executando tarefas primordiais a saúde da população. Merecem reconhecimento e cuidado, pois
quem cuida, também necessita de cuidados.
Nesta última edição de 2020, a 15º turma do curso de enfermagem, gostaria de agradecer a todos os proﬁssionais
da saúde que estão na linha de frente e não medem esforços para garantir um processo de cuidado de qualidade.
Neste ano que a enfermagem comemora o “ano da enfermagem” esperamos que através de nossas publicações
tenhamos sensibilizado a população sobre a importância da enfermagem no processo de cuidado, como também os
desaﬁos que proﬁssão enfrenta, o processo de formação da proﬁssão, a vasta oportunidade de atuação, entre outros
temas que foram abordados.
E reforçamos os cuidados para o enfrentamento da COVID 19, em véspera de datas comemorativas, não devemos
nunca esquecermos da importância da higienização das mãos, uso de máscara, distanciamento social, etc. Estamos
enfrentando a 2º onda da doença, e os proﬁssionais da saúde encontram-se cansados, exaustos, doentes, tristes.
É necessária responsabilidade, consciência, precisamos cuidarmos uns dos outros, a empatia deve prevalecer.
A União faz a força!
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A ENFERMAGEM EMPREENDEDORA
NA PROMOÇÃO DA SAÚDE
A promoção da saúde caracteriza-se como uma estratégia a qual tem o objetivo de demonstrar quais são os
aspectos que determinam o processo de saúde-doença. Exempliﬁcasse-a como abordagens sobre violência,
ausência de saneamento básico, qualidade do ar e da água (BRASIL, 2010).
Visto isso, a enfermagem empreendedora salienta sobre a amplitude da atuação do enfermeiro e ainda, sobre
novas possibilidades de trabalho. É válido salientar a importância de o proﬁssional desenvolver sempre atividades
inovadoras, as quais devem possuir caráter diferenciado e que as orientações sejam múltiplas, como por exemplo,
empreender na educação em saúde (COFEN, 2019).
Nesta perspectiva, com a chegada do verão, onde a maioria das pessoas aproveita para tirar férias e descansar,
orienta-se sobre a importância de cuidados com a saúde, visando à promoção da saúde e a qualidade de vida.
Pode-se destacar como medidas protetivas dos raios do sol o uso contínuo do ﬁltro solar e evitar exposição solar
em horários entre 10h e 17h, além disso, é recomendado manter a ingesta hídrica com intensidade e utilizar
vestimentas leves (MS, 2019).
Portanto, o proﬁssional enfermeiro pode atuar empreendendo na promoção da saúde das pessoas. E é
embasado nisso, que deseja-se um ótimo ﬁm de 2020, descanso e férias a todos os leitores do Jornal Enfermagem
Digital.

MENSAGEM DO GRUPO
AOS LEITORES
Devido a Pandemia mundial de COVID-19, o grupo precisou se ausentar de seus campos de estágio,
surgindo assim à necessidade de uma continuidade no processo de educação de forma remota. Logo,
emergiu a ideia de criarmos um Jornal, o qual foi desenvolvido para sanar dúvidas tanto nossas, quanto
da população, algo que fosse inovador e que conseguisse chegar a maior quantidade de lares possíveis.
A construção do Jornal Enfermagem Digital proporcionou ao grupo o fortalecimento de conhecimentos,
onde foi possível desenvolver reﬂexões signiﬁcativas frente ao papel do enfermeiro, levando em
consideração o contexto desaﬁador que está sendo a pandemia por COVID-19, pode-se aprimorar e
qualiﬁcar os saberes em enfermagem. Nós nos tornamos pesquisadores, buscamos os temas em que
a população tinha mais dúvidas para lançar na mídia dicas, orientações, esclarecimentos. Hoje, em
nossa última publicação do Jornal, sentimo-nos satisfeitos e gratos, esperamos que as pessoas que
tiveram contato com nosso material tenham tirado bastante proveito. Desde já desejamos votos de um
Próspero Ano Novo para todos nós.
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CRIANÇA

ALTERNATIVAS VOLTADAS AO BEM-ESTAR DAS
CRIANÇAS E FAMILIARES NO PERÍODO DE FÉRIAS:

‘a vida continua...’

É preciso levar um estilo de vida mais leve diante a pandemia, o cuidado com a saúde do corpo, mente e espirito é muito
importante para elevar a qualidade de vida em tempos tão conturbados. Apesar de todas as mudanças de rotinas, se vê a
necessidade de continuar seguindo a vida, mesmo havendo tantos empecilhos eque o novo normal não seja o mais quisto.
À vista disso, estamos nos aproximando do período festivo do ano, como também o período de férias. Por essa razão, almejamos
que a população não ceda diante da vontade eminente de se juntar em festas de ﬁnal de ano e em viagens, onde podem vir a
ter o contato direto com outras pessoas, assim contraindo o vírus.
Por se tratar de uma época festiva, onde tradicionalmente as famílias se reúnem em festas natalinas e réveillon, as crianças e
demaispessoaspodem vir apresentar sintomas de depressão e ansiedade, isso tudo devido ao isolamento social. Em razão disso,
devemos promover saúde, isso não se trata apenas em melhorar as condições de saúde, e sim melhorar a qualidade de vida e o
bem-estar de todos.
É essencial para a promoção de saúde, que seja deﬁnida uma rotina, onde possa ser pré-estabelecida, que as tarefas sejam
separadas; que haja organização do ambiente, e também que todos no lar tenham um bom convívio. Segue algumas alternativas
de promoção de saúde para crianças e seus familiares:
Chamadas de vídeos, jantares on-line, jogos de tabuleiros; jogos eletrônicos, jogos de cartas, exercitar; manter-se hidratado;
tome banho de sol; tenha sono regular; faça piqueniques no quintal; estruture um cinema domiciliar. Use da sua criatividade
junto as crianças, e viva bem.

►A quarentena imposta pelo coronavírus e o
isolamento social podem ter efeitos negativos
na qualidade de vida e no bem-estar geral.
Conﬁra algumas atitudes que podem ajudar
a melhorar essas questões e viver melhor.
Disponível em: https://www.napratica.org.br/
melhorar-qualidade-de-vida-na-pandemia

Ao jornal digital de enfermagem, a sua elaboração foi de grande relevância e
de um crescimento proﬁssional imensurável, como também mais uma vez
vislumbramos o quanto os proﬁssionais da saúde são importantes para o ser
humano.

RELATÓRIO
DOS ALUNOS

Com a demanda desde o começo da pandemia do COVID-19, o desaﬁo de viver
numa época com diversas mudanças signiﬁcativas para todos, nos fez reﬂetir,
repensar sobre como levamos a vida. Também nos exigiu a reconstruir nossa
maneira de viver, diante disso, nos modiﬁcamos, evoluímos e nos reinventamos
dia a pós dia.
As participações das nossas famílias foram essenciais, muitas vezes recorremos
a eles, pois era necessário ter ideias para cada edição com o foco aos pequenos.
A cada edição nos doamos, buscamos trazer sempre conteúdos as crianças,
visando um melhor enfrentamento dos mesmos à pandemia.
Agradecemos a todos os leitores, e desejamos um iluminado 2021, repleto de
amor, humanização e fraternidade.
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IDOSO

O QUE É? O QUE O IDOSO PODE FAZER EM PERÍODO
DE FÉRIAS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 E
MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA?
O crescimento da população idosa está relacionado às melhores condições materiais de sobrevivência, aos avanços das práticas de
saúde e ao maior acesso à informação.A promoção da saúde é vista como um processo de capacitação da comunidade, visando à
melhoria de suas condições de vida e saúde. As ações de promoção resultam da combinação de ações do Estado nas respectivas
políticas públicas de saúde; das ações comunitárias; de ações dos próprios indivíduos, para o desenvolvimento das suas habilidades
e de intervenções para as ações conjuntas intersetoriais.
A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, instituída pela Portaria n.º 2.528/06, surgiu em atendimento ao Pacto pela Saúde,
como reestruturação da Portaria n.º 1.395/99. Sua ﬁnalidade é recuperar, manter e promover a autonomia e independência da pessoa
idosa, por meio de medidas individuais e coletivas de saúde, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde. O
conceito de saúde para a pessoa idosa se traduz mais pela sua condição de autonomia e independência do que pela presença ou
ausência de doenças.
É fundamental que as políticas relativas à reintegração social da pessoa idosa sejam cumpridas efetivamente. Para isso, é de vital
importância que a pessoa idosa conheça seus direitos e os faça cumprir, utilizando o Estatuto do Idoso de forma a assegurar sua
cidadania e poder político. É necessário incentivar atividades que permitam às pessoas idosas fazerem parte dos processos
decisórios relativos a suas próprias vidas.
Então, em uma perspectiva de promoção de saúde da pessoa idosa em tempos de pandemia, neste período de férias, pensamos
em algumas dicas para os idosos praticarem e contribuírem na melhora de sua qualidade de vida.
►Estimule a sua criatividade, por meio de trabalhos manuais, pinturas, desenhos.
►Olhe ﬁlmes, séries da sua preferência.
►Realize alongamentos e ginástica em casa.
►Leia livros, jornais, revistas.
►Faça meditação.
►Pratique jardinagem, cuide da horta.
►Pratique jogos como xadrez, dominó, jogo da memória, quebra-cabeça, baralho, palavra cruzada.
►Pratique a musicoterapia.
►Converse com os familiares, mesmo por vídeo-chamadas e chamadas em grupo, para fortalecer o vínculo familiar.
►Desenvolva e pratique a espiritualidade.
►Faça crochê, tricô.
É importante lembrar que mesmo estando em período de férias estamos ainda vivenciando a pandemia do COVID-19.

Relato do grupo sobre o jornal
ENFERMAGEM DIGITAL
‘Estar produzindo conteúdos para os idosos
durante o distanciamento social, através do
Jornal Enfermagem Digital, tem sido uma
inovação para nós acadêmicas de
enfermagem, é uma missão de muita
responsabilidade, mas também de
aprendizados, sempre pensando na
qualidade e bem estar da população, onde
foi possível nesses 8 meses de produção
estar perto das pessoas idosas mesmo
estando em distanciamento social.’
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