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valorizar. Por trás da beleza destas palavras, está a luta de muitos
profissionais brasileiros, em especial, os da saúde, por melhores
condições de trabalho e de remuneração. Protagonistas no 
enfrentamento à COVID-19, é momento de refletir sobre os
impactos que a pandemia deixa/deixará nos profissionais da saúde. 
O grupo ‘orientações gerais’ é bastante claro em sua ponderação: os 
governantes e gestores devem reconhecer o valor desses profissionais, 
e devem tratá-los com humanidade, garantindo sua segurança e 
saúde. Seguindo na mesma linha, falamos sobre as reações a situações
de estresse desses profissionais e construímos dicas que podem 
auxiliar a aumentar o bem estar. 
E os aspectos positivos do home office? Você já parou para 
pensar em como eles existem?  Nós fomos além e separamos
esses aspectos em dois grupos: as vantagens aos trabalhadores e 
familiares e as vantagens profissionais disso tudo. Você poderá ver 
como é possível identificar-se com elas e até mesmo colocar algum 
desses benefícios como uma meta, por que não?
Estamos completamente APAIXONADOS pela seção voltada
às crianças. Tem os benefícios de brincar com massinha de modelar,
uma receita caseira para fazer a massa e também uma receitinha
de Biscoito de Letrinhas. Por fim, falamos de Direitos dos Idosos e
apresentamos até um caça-palavras ligado ao tema. 
Já estamos na 4ª edição e podemos enumerar várias palavras que
tem nos acompanhado nesta trajetória: reinvenção, pesquisa, ciência,
teoria, prática e uma palavrinha muito especial: criatividade. 
Além das leituras, estamos passando aos nossos leitores 
brincadeiras e receitas, tudo, para divertir e provocar interação.   
    

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

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

A enfermagem, historicamente acometida por baixos salários e condições de 
trabalhos não favoráveis, passou de desvalorizada para protagonista da luta 

contra o novo Coronavírus.

O trabalho dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de 
Enfermagem que representam a maioria nos serviços de saúde, estão 

sendo notoriamente essenciais ao desempenho das atividades em saúde.

Há necessidade de reconhecer 
as condições de trabalho dos 
profissionais de enfermagem, 
onde enfrentam jornadas 
de trabalho exaustivas e intensas, 
que podem desencadear 
desgastes físicos e psíquicos, 
que neste cenário atual, são 
potencializados devido a 
cuidados restritivos. Discussões 
acerca da regulamentação da 
jornada de trabalho são pautas essenciais 
neste momento. O “piso salarial” e as “30 Horas”, que já são 
reivindicações antigas da categoria. Diante de toda a situação atual 
vivenciada pela classe, é vital que os governantes e gestores reconheçam o valor 
desses profissionais e os tratem com humanidade, garantindo sua segurança e saúde.

OS IMPACTOS DA
PANDEMIA POR 

COVID 19
NA CLASSE DA 
ENFERMAGEM
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Cada indivíduo tem uma reação a situações de estresse que pode variar com sua 
formação, história de vida entre outros fatores. Cita-se alguns possíveis sintomas 
que podem ser desencadeados, tais  como:

·M edo de ficar doente e morrer;
·P reocupação com a obtenção de alimentos, remédios;
·M edo de perder a fonte de renda;
·A lterações do sono;
·S entimentos de desesperança, tédio, solidão e depressão;
·S entimento de impotência em proteger as pessoas 
próximas, medo de ser separado de familiares;
·M edo do desencadeamento de transtornos mentais 
prévios;
·R isco de adoecimento de profissionais de saúde sem 
ter substituição adequada;
·P rejuízo em processos de luto caso haja restrições de 
rituais de despedida.

>Planeje uma rotina com horários regulares mesmo que 
fique dentro de casa;
>Identifique pensamentos intrusivos e repetitivos que levam 
à ansiedade; 
>Evite ler ou ouvir demais sobre o tema, busque se informar 
sobre outros assuntos;
>Busque informações de fontes seguras, por exemplo, Organização 
Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde;
>Proteja suas crianças, sem fomentar nelas o medo ou o pânico.
Ofereça espaços para que elas expressem seus medos e fantasias 
em relação ao tema. Ensine de forma lúdica e simples como ela 
pode se proteger;
>Foque em comportamentos preventivos que estão sob seu controle 
como lavar as mãos;
>Mantenha o uso das suas medicações regulares, não deixe de 
se cuidar;
>Verifique como conseguir auxílio para questões práticas, como 
serviços de transporte, entrega de alimentos ou outras compras;
>Faça atividades relaxantes, como escutar música, assistir filmes, 
ler livros;
>Cultive os laços afetivos: aproveite a convivência familiar;
>Lembre-se que as restrições impostas no momento são também 
para cuidar de você e de sua família
>Aceite o momento presente, mas lembre-se que vai passar;
>Reconheça o esforço dos demais profissionais como os do setor de 
segurança, limpeza e outros serviços essenciais que continuam 
trabalhando para que você fique bem.
>Se estiver em sofrimento intenso, busque ajuda profissional, há 
profissionais e serviços disponíveis mesmo à distância.

DICAS QUE PODEM
AJUDAR A AUMENTAR

O SEU BEM ESTAR. 

Acadêmicos (as): 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

HOME OFFICE

Segundo a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e 
Teleatividades (SOBRATT), 36% dos trabalhadores 
são a favor do pensamento criativo para trabalhar 

com pessoas fora de equipes tradicionais, considerando, 
essa, uma vantagem do trabalho remoto. 

Assim, as empresas devem estimular os seus funcionários 
a pensarem inovações para que possam desenvolver um 
trabalho fora do modelo tradicional de negócios, levando 

a empresa a um modelo inovador, tornando-se concorrência 
e ganhando novo espaço no mercado de trabalho 

(GIGLIO; GALEGALE, 2016).
Ainda conforme a SOBRATT (2020), o home office 
tem ganhado força no Brasil, principalmente nos 
grandes centros comerciais. Aproximadamente 

60 milhões de pessoas atuam na força de trabalho, 
por isso, a adoção do home office é vantajoso frente 

as condições de estradas, o trânsito caótico e a longa 
distância que as pessoas moram do seu trabalho.

Aspectos positivos do home office

AO TRABALHADOR
E FAMILIARES

- Proximidade da família;
- Maior independência;
- Redução do estresse 
decorrente do trânsito;

- Alimentação mais saudável;
- Incorporação da família à atividade.

AOS 
PROFISSIONAIS

- Maior liberdade profissional;
- Privacidade, desde que planejada;

- Redução de custos 
(aluguel, transporte, refeição e

 infraestrutura básica);
- Facilidade de obtenção de 
franquias que não exigem 

pontos comerciais;
- Definição do próprio horário 

de trabalho;
- Planejamento dos próprios 

rendimentos;
- Possibilidade de obter rendimentos 

superiores aos níveis 
convencionais de mercado;

- Autogerenciamento profissional.



7

Dicas de atividades que as
crianças poderão fazer
com seus familiares:
mainha de modelar
e biscoito de letrinhas. 

CRIANÇA

Papais e mamães, nesse 
período de pandemia, que 

se faz necessário o isolamento 
social, a massinha de modelar 
é ótima para fazer brincadeiras 

sensoriais com os seus filhos 
pequenos. Em casa, em conjunto 
com seus filhos, vocês poderão
fazer a massinha de modelar.

ALGUNS 

benefícios de 
BRINCAR com 

a massinha de 
MODELAR! 

� Estimula a criatividade
 e a concentração da criança;

�E stimula habilidades 
sensoriais, motoras, 

cognitivas;
�A uxilia na liberação de 
sensações (estresses, 
tensões, frustrações e 

agressividade);
�M elhora a autoestima;

�A juda a relaxar.
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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

Receita de mainha de modelar

INGREDIENTES
- 1 xícara de farinha 
- 1/4 de xícara de sal
- 1 sachê de suco, para dar cor 
- 2/3 Xícara de água
- 1 colher de chá de óleo.
MODO DE PREPARO
- Misturar a farinha, o sal, e o suco.
- Ferver a água e adicionar o óleo.
- Aos poucos misturar a água com os demais 
ingredientes. 
- Amassar até a cor ficar uniforme.

Biscoito de Letrinhas
INGREDIENTES
-1 lata de leite condensado;
-1kg de amido de milho;
-100g de margarina;
-1 xícara de açúcar;
-1 colher de fermento em pó;
-4 ovos;
-1 colher de chá de essência de baunilha.

MODO DE PREPARO
Misturar todos os ingredientes, em um recipiente, 
até ficar uma massa modelável. Após, fazer os biscoitos 
modelando as letras do seu nome e levá- las ao forno, 
em forma untada e enfarinhada. Fique atento que assa 
rápido, experimentem, fica uma delícia! 

Foto autorizada pela mãe 
Francine Dalenogare Lopes 

(acadêmica, autora)
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dos Idosos
Direitos 

A pandemia do novo coronavírus 
transformou o nosso tempo e nossas 

vidas. Trouxe não apenas novos hábitos 
e regras de convivência, mas também 

novos direitos e benefícios.

Trouxemos um vídeo que pretende levar você a conhecer os 
direitos das pessoas idosas presentes no Estatuto do Idoso – 
Lei nº 10.741 de 2003 e outras legislações, bem como as formas 
de acesso a esses direitos. Ela não foi pensada apenas para as 
pessoas idosas, mas para todos que acreditam que devemos 
proteger as pessoas idosas contra qualquer tipo de violência, 
informando todas as formas existentes e auxiliando, ainda, na 
identificação das entidades onde se pode buscar ajuda.
E além disso, vamos falar de alguns direitos que você idosos 
tem em tempos de pandemia. Acesse o link para assistir 
o vídeo: https://youtu.be/JeCNyuSCegE 

Mesmo estando em isolamento social, é importante sempre estar se 
ATUALIZANDO e APRENDENDO. Que tal aprender de uma forma bem mais 
DIVERTIDA? Foi por isso, que fizemos uma atividade para você desenvolver 
a sua CAPACIDADE e se DIVERTIR. Fique ligado! 
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É obrigação da família, da comunidade, da sociedade 

e do Poder Público assegurar ao idosos, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 

ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 
à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária (Art. 3º do Estatuto do Idoso).

Resposta do CAÇA-PALAVRAS

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