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e as possibilidades das tecnologias durante a pandemia da COVID 19
é o assunto abordado pelo grupo Orientações Gerais em nosso jornal.
A partir de pesquisa bibliográfica, os acadêmicos abordam, 
resumidamente, o uso das tecnologias para a enfermagem. 

O grupo Profissionais de Saúde traz a ansiedade nesses profissionais 
em decorrência da pandemia e o melhor, apresenta estratégias de 
apoio.

Quando falamos em ergonomia, vem logo a cabeça a questão física
né? Pois o grupo Home Office apresenta três domínios sobre a 
ergonomia, que são a física, a cognitiva e a organizacional. Assim, 
passamos a entender que, mais do que escolher um computador,
precisamos perceber o mobiliário correto, a organização do trabalho
e as condições ambientais.

O grupo Criança traz a questão da higienização dos brinquedos e, 
saiba que, cada tipo de material, como plástico, brinquedos com apito, 
metal e brinquedos de banho, requer um cuidado específico .

Já na seção Idoso, os pesquisadores falam dos jogos e lazer na
terceira idade, já que, em período de distanciamento social precisamos
buscar alternativas que substituam a socialização com os amigos e
os momentos de lazer que antes ocorriam fora de casa. 

A pandemia nos trouxe inúmeros desafios, mas possibilita a
construção de materiais riquíssimos que trazem aprendizado para o
momento e para a vida toda. Desejamos boa leitura dessa nossa 
edição de número 10.  
  

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

Os desafios
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Acadêmicas: Bárbara Serafini, Carine Garcia, Daiana Amarilho, Flávia Camef, Luciana Penning, Naísa Gindri

USO DAS TECNOLOGIAS EM
SAÚDE FRENTE À PANDEMIA
COVID 19

 Entretanto, o uso de novas tecnologias incorporadas nos sistemas de saúde, implica novos 
desafios para todas as partes interessadas. Tais desafios incluem, por exemplo, questões éticas 
relativas ao uso seguro dos dados relativos à saúde, novos padrões para a aprovação de inovações, 
impacto financeiro de tecnologias de alto custo e questões de equidade relacionadas à cobertura e 
ao acesso de grupos vulneráveis aos serviços de saúde (SILVA, ELIAS, 2020).
 Com amplo objetivo para a flexibilidade das tecnologias digitais, ajustando-se às 
necessidades em saúde de cada contexto social, é possível proporcionar soluções inovadoras para 
prestação de serviços de saúde. Além disso, abrem- se grandes oportunidades para o seu uso no caso 
das epidemias e pandemias, sobretudo a da COVID-19 vivenciada no cenário atual (CAETANO, et al., 
2020).

 Assim, discutir o uso das tecnologias para a enfermagem é de suma importância, pois as 
mudanças nas demandas de cuidado em saúde requerem do enfermeiro o conhecimento desse 
conceito, no intuito de aplicá-lo para tomada de decisão, promovendo a qualidade da assistência ao 
paciente.

 Para a aplicação e utilização destas tecnologias em saúde é necessário que a sociedade 
esteja cada vez mais envolvida no processo de incorporação, visando a importância dos formuladores 
de políticas, gestores e aqueles que os apoiam, planejem e avaliam cuidadosamente as estratégias a 
serem usadas. Sendo uma das fragilidades identificadas, a falta de avaliação do impacto das 
estratégias e da qualidade das contribuições. É importante, ainda, defender e qualificar os espaços 
estabelecidos, a fim de que estas tecnologias acarretem na resolução dos desafios e sejam 
potencializadas na comunidade (Silva, et al., 2020).
 As novas tecnologias estão cada vez mais permeando as áreas da assistência da saúde, e os 
benefícios da digitalização da informação em saúde, da "saúde móvel" e da robótica médica são 
apenas alguns exemplos da inovação tecnológica aplicada ao setor da saúde. Diante disso novos 
medicamentos, equipamentos e procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, educacionais, de 
informação e de suporte, e programas e protocolos assistenciais, por meio dos quais são prestados à 
população a atenção e os cuidados com a saúde, são potencialmente adequadas para garantir 
eficiência e melhor custo-efetividade. A tecnologia aplicada à saúde vem revolucionando os 
processos de diagnóstico e o tratamento de doenças (SALARDI, 2020).

 Considerada uma ameaça significativa à saúde global, a Covid-19 chamou a atenção de 
investigadores de todas as áreas, da pesquisa básica, aplicada, e da saúde pública, com objetivo de 
conhecer a história natural da doença, bem como seus parâmetros epidemiológicos e desfechos 
clínicos para auxiliar na formulação de políticas visando estabelecer medidas de controle da doença. 
Neste sentido, os principais centros de pesquisa no mundo estão debruçados sobre a busca de 
soluções para diminuir a morbimortalidade pela Covid-19. Para isso o desenvolvimento tecnológico 
de vacinas, testes para diagnóstico e alvos terapêuticos tem mobilizado grande quantidade de 
recursos em curto espaço de tempo, sendo este um desafio para os avanços da ciência no 
entendimento da doença em seus diversos aspectos (CASAS, et al., 2020).

 Historicamente, a telemedicina concentrava-se na aplicação de interações tradicionais de 
médico para paciente (e de médico para médico). No entanto, foi aprimorada por recursos de áudio e 
vídeo, bem como o uso de tecnologias de informação e telecomunicação (TIC) foi estendido para 
suportar serviços, atividades de treinamento e de informação em saúde para equipes 
multidisciplinares e para pacientes, configurando um campo mais ampliado denominado telessaúde 
(CAETANO, et al., 2020).
 Evidências têm mostrado que o uso da telessaúde pode trazer benefícios, como a redução 
de tempo de atendimento, dos custos de deslocamento de pacientes e profissionais de saúde, bem 
como melhorias na qualidade assistencial, ao possibilitar o acesso a especialistas por profissionais de 
saúde não especializados de áreas remotas. Dessa forma, a telessaúde em suas múltiplas e 
diversificadas aplicações no campo da promoção à saúde, assistência e educação, é uma ferramenta 
de grande potencial para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, onde foi criada “Tele-
triagem e Consultas Virtuais” através de ligações e aplicativos (CAETANO, et al., 2020).
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE

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

A ansiedade DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
DURANTE A PANDEMIA PELA COVID

Devido ao rápido crescimento do número de profissionais de saúde infectados pela COVID-19 
e todo o estresse, pressão que têm sofrido, esses profissionais acabam desenvolvendo 
a ansiedade, sendo a saúde mental apontada como uma grande preocupação. 
A partir disso, pode-se citar oito possíveis fontes de ansiedade: 
·Falta de acesso aos equipamentos de proteção individual (EPI);
·S er exposto à doença e retransmiti-la aos seus familiares;
·I nsegurança sobre o que acontecerá a eles ou aos seus familiares caso desenvolvam a doença;
·P reocuparem-se sobre os cuidados dos seus filhos e familiares quando a sua carga horária de 
trabalho aumentar;
·P reocupação sobre as necessidades de suas famílias e de seu abastecimento enquanto 
estiverem sob maior demanda de trabalho;
·M edo de não ter acesso aos testes diagnósticos caso apresentem sintomas e de infectar os 
colegas do trabalho;
·Q uestionamentos se conseguirão desempenhar bem suas atividades, caso sejam transferidos 
para outro setor ou outra área (ex: equipe que não está acostumada com terapia intensiva ser 
transferida para um CTI);
·R estrição de acesso à informação e comunicação.

QUAIS ESTRATÉGIAS DE APOIO PODEM SER UTILIZADAS

Reconhecer esses fatores ansiogênicos permite o desenvolvimento de estratégias de apoio.

OUVIR
 Alguns profissionais podem não ter certeza se suas 
necessidades e medos são compreendidos por seus 
chefes e líderes. Para lidar com isso, pode-se sugerir 

o desenvolvimento de canais de comunicação 
(ex: emails), de visitas dos chefes às unidades 

de saúde e/ou tentar fazer com que o profissional 
sinta que sua fala está sendo considerada na hora da 

tomada de decisões.

SENTIREM-SE PROTEGIDOS  
Consiste em reduzir o risco de infecção dos profissionais 
de saúde e de transmissão da doença aos seus familiares. 

Além da preocupação com EPI, há o medo de 
transmissão para os familiares e de não conseguir ser 

testado para a doença caso apresente sintomas. Portanto, 
deve-se garantir EPI, testes e acomodações para esses 

profissionais quando for necessário.

SE SENTIREM PREPARADOS
Os profissionais de saúde sentem a necessidade de 
receberem apoio e de serem treinados para darem o 

suporte adequado aos pacientes. Muitos se preocupam 
de serem mudados de setor e se questionam se teriam 

condições de fazer o que é solicitado no novo departamento. 
Por isso é necessário desenvolver com eles um treinamento 

básico e conceder acesso aos profissionais originais do 
setor para onde foram designados de forma que possam

 tirar dúvidas ou solicitar ajuda. 

RECEBEREM MAIOR SUPORTE
É necessário que tenham acesso à alimentação saudável 

e à hidratação enquanto trabalham. Além disso, são 
necessárias acomodações para os que moram longe do 
hospital, ajuda com o transporte (principalmente ao fim 

de um plantão exaustivo), além de assistência psicológica 
e emocional. De saberem que eles e suas famílias também 

terão algum cuidado.
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Ergonomia
As mudanças
nas formas de trabalho despertam novas preocupações em relação à saúde 
e segurança do trabalhador. No home oficce, a autonomia, a flexibilidade de 
horários e variedade de locais onde o trabalho pode ser desempenhado, 
especialmente na residência, passa a ser controlado pelo próprio trabalhador 
(BRASIL, 2019).
A ergonomia no home office trata-se da interação que ocorre entre o ser 
humano e outros elementos do trabalho com a finalidade de promover o seu 
bem-estar juntamente com o rendimento do sistema (ABERGO, 2020).
Para o trabalho ser produtivo e para manter uma relação saudável com o próprio 
corpo, quando se fala em ergonomia os ajustes vão além da escolha do tipo de 
computador, equipamentos e acessórios, estendendo-se para a escolha do 
mobiliário correto (cadeira e mesas), organização do trabalho e condições 
ambientais adequadas (BRASIL, 2019).

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

Os 3 respectivos domínios 
sobre a ergonomia tão importantes 
para a saúde são, segundo Silva, 2018:

Ergonomia Física: esta lida com as respostas do corpo humano as cargas de trabalho. 
Dentre essas cargas estão a manipulação de materiais de trabalho, ambiente físico de trabalho 
e fatores de repetição de movimentos.
Ergonomia Cognitiva: também conhecida como engenharia psicológica. Essa se refere aos 
processos mentais, como atenção, cognição, percepção, controle motor.
Ergonomia Organizacional: esta está relacionada a otimização dos sistemas sócio técnicos, que 
incluem uma estrutura organizacional, política e de processos 
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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

HIGIENIZAÇÃO
DE BRINQUEDOS

EM TEMPOS
DE PANDEMIA

     O Ministério da Saúde já advertiu e nós vamos ficar atentos às recomendações: os casos de 
Coronavírus podem dobrar a cada três dias se não forem adotadas medidas de prevenção. 
É por isso que mesmo com tanto trabalho e informação para dar conta, o ideal é fazer um 
esforço a mais nessa quarentena e manter a limpeza da casa em dia, assim como a higienização 
dos brinquedos das crianças, ação que pode ser realizada pelos próprios pais e responsáveis.
     Para evitar que as crianças fiquem suscetíveis a doenças e infecções, a higiene dos 
brinquedos a cada 15 dias é fundamental.Uma alternativa para tornar esta atividade mais 
divertida e educativa para os pequenos é convidá-los para limpar os objetos, também se 
caracteriza com uma forma de ensinar as crianças sobre a importância de cuidar dos seus 
próprios pertences.

De acordo com as recomendações, existe várias formas de 
higienizar os brinquedos conforme cada tipo de material:

Plástico ou borracha
Colocar os brinquedos de molho em água morna 

com vinagre ou detergente. Depois, esfregar a sujeira.
Brinquedos com apito 

Lavar com um pouco de água e sabão. Não colocar de 
molho ou em água corrente porque podem parar de fazer 

barulho.
Metal

Passar pano com álcool para que a umidade evapore mais 
rápido. Nestes casos, o objeto não pode ficar úmido, pois 

pode enferrujar. 
Brinquedos de banho

Secar os brinquedos com cuidado após o banho para evitar 
mofo e fungos, visto que o ambiente continua úmido por 

muito tempo. 

VALE LEMBRAR TAMBÉM
 1- Lavar os brinquedos periodicamente com água 

e sabão e enxaguar;
2- Deixar secar naturalmente;
3- Friccionar com álcool 70%;

4- Alguns brinquedos podem ser levados à máquina 
de lavar louça, mas é preciso certificar-se de que 

suportam a temperatura;
5- Brinquedos que não podem ser imersos (jogos 

eletrônicos, tablets) podem ser higienizados por meio 
de fricção com lenço umedecido com desinfetante;

6- Os brinquedos devem ser inspecionados regularmente 
em busca de rachaduras ou outras alterações físicas que 

possam comprometer a limpeza ou acumular sujeira.
7- Os bichos de pelúcia devem ser lavados com água e 

sabão, e para serem guardados devem estar 
completamente secos.
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NA TERCEI
IDADE

JOGOS E
ZER

Acadêmicas: Bárbara Belmonte Bedin, Diovana Moreira da Silva, Joyce da Silva Figueiredo, 
Letícia dos Santos Basseto, Natália Dal Forno, Natalia Pereira Araújo.

     Durante o período de distanciamento social que estamos vivenciando, é importante buscar  alternativas 
que substituam a socialização com os amigos e os momentos de lazer que antes  ocorriam fora de casa. 
Assim como para crianças em processo de aprendizagem, é comum que jogos e brincadeiras sejam utilizados 
para manter o cérebro do idoso ativo. Isso porque quando a terceira idade chega à capacidade cognitiva que 
o idoso desenvolveu ao longo da vida começa a dar sinais de declínio. Para os idosos os jogos trazem benefícios 
que ajudam a combater e a prevenir algumas doenças, como por exemplo, o Alzheimer, ansiedade, depressão, 
doenças degenerativas e além de facilitar as atividades cotidianas.
     Os jogos não podem ser considerados apenas como entretenimento, pois ajudam a exercitar o cérebro, 
potencializando a aprendizagem, preservando a saúde mental, mantendo o cérebro  ativo e garantindo 
qualidade de vida para idosos de maneira descontraída e prazerosa. Além disso, os jogos para os idosos, 
auxiliam tanto para passar o tempo, quanto para aliviar o medo e o estresse cumulativos proveniente do 
período de distanciamento social. Os jogos podem ser realizados entre todas as pessoas que moram na mesma 
casa, se for o caso. Se o idoso morar sozinho, existem opções que não necessitam da companhia de outra pessoa. 

ALGUMAS OPÇÕES DE JOGOS PARA

VOCÊ COLOCAR EM PRÁTICA NESTA QUARENTENA

Além de ser uma atividade lúdica e divertida, o jogo de 
dominó é muito bom para desenvolver o raciocínio lógico, 
a tomada de decisões e criação de estratégias. Também 

é importante relembrar que este jogo proporciona a saída 
de situações difíceis e manutenção do convívio 

diário com familiares.

As palavras cruzadas constituem um dos instrumentos 
usados por médicos para o tratamento da doença de 

Alzheimer e em casos de perda de memória, podendo 
ajudar o cérebro rejuvenescer até 14 anos. Eles chamam 

este exercício de ginástica cerebral.

Se o idoso tiver dificuldades com o xadrez, seja porque 
sua cognição está prejudicada ou porque tem dificuldades 
em entender a dinâmica do jogo, que tal ajudá-lo a gravar 

os movimentos das pedras: como se move o peão no 
primeiro e nos demais movimentos? O cavalo anda em L? 
Bispos se deslocam em diagonal e torres em linhas retas? 
O jogo de Damas também pode ser uma alternativa mais 

simples (mas não menos divertida).

A dinâmica aplicada ao jogo da memória de criar um 
mapa mental na tentativa de acertar o maior número de 
pares de figuras iguais pode gerar dificuldades para os 
idosos, isso porque é comum que pessoas com idades 

avançadas se lembrem de fatos que ocorreram há mais de 
20 anos, mas esqueçam dos acontecimentos recentes.  

Além de forçar a memória do idoso, o jogo também contribui 
para a associação, atenção visual, percepção, criatividade e 

memória biográfica.

Este jogo reúne uma grande quantidade de peças pequenas, que ao se encaixarem forma uma grande imagem. 
Juntar todas elas pode ser um grande desafio até para quem está com a concentração em dia, principalmente 
quando se trata das versões com grande quantidade de encaixes.  Mas tamanho desafio estimula as funções 
cognitivas do cérebro, melhora a percepção visual, estimula o planejamento e favorece a memória biográfica. 

Vale lembrar também, que o nível de complexidade do jogo vai depender da capacidade cognitiva de casa idoso.
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