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o tempo! Parece que foi ontem que uma guerra sanitária iniciava. 
Prefeituras divulgavam decretos. Universidades suspendiam 
suas aulas. Demais segmentos também paravam. Todos foram
orientados a ficar em casa. As ruas tornaram-se mais silenciosas.  Veio 
a obrigatoriedade das máscaras. Os meios de comunicação resumiam 
o cenário, tão assustador. Hoje, não é que a pandemia não ofereça 
mais perigo, mas, estamos batalhando para conseguir viver em um 
‘novo normal’, perseguindo todas as recomendações das autoridades. 
E, quando olhamos no calendário, já enxergamos um 2020 além da
metade. Já estamos no recesso de inverno. Já avistamos o próximo
semestre. Nesse primeiro, debatemos, trocamos, nos abraçamos, 
pela tela de um computador. Nada substitui o calor humano, mas
as tecnologias foram fundamentais como elo de aprendizado e ligação.
Obrigada alunos por estarem conosco no Enfermagem Digital, 
organizando conteúdos tão ricos. Obrigada leitores pelo interesse
e disseminação. Obrigada universidade que de uma forma geral
empenha-se em garantir, com o seu padrão de excelência, o ensino,
a pesquisa e a extensão diante de um novo normal, para o qual
não tivemos muito tempo de nos organizarmos/planejarmos, mas
constitui-se na nossa própria vida e atitudes a partir de agora.
Que a onda digital sempre nos acompanhe mas que em breve 
possamos sentir a força de um abraço, o carinho de um beijo e o 
calor de um aperto de mão. 

 

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

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

SAÚDE MENTAL DUNTE A PANDEMIA

os sentimentos, seus impactos e o cuidado.

A prática 
do isolamento social foi 
adotada. Apesar de ser alvo 
de muitas polêmicas diante de 
sua eficácia, a medida foi 
incentivada e apoiada pela 
maioria da população, no 
entanto os impactos causados 
pelo distanciamento social são 
notórios. Além de um medo 
concreto da morte, a pandemia 
da COVID-19 tem implicações 
para outras esferas: organização 
familiar, fechamento de escolas, 
empresas e locais públicos, 
mudanças nas rotinas de trabalho, 
isolamento, levando a sentimentos 
de desamparo e abandono. 

A população em geral 
e os profissionais da 
saúde também estão 
vivenciando situações 

estressoras com a 
pandemia, preocupados

 com o risco de ser infectado, 
adoecer e morrer; ou infectar

 indevidamente outras pessoas; 
sobrecarga e fadiga; exposição 

a mortes em larga escala; 
frustração por não conseguir 

salvar vidas, apesar dos esforços. 
Dessa maneira os desafios

 enfrentados pelos profissionais
 da saúde podem ser um gatilho 
para o desencadeamento ou a 
intensificação de sintomas de 

ansiedade, depressão e estresse.

É necessário desenvolver 
habilidades para o enfrentamento 

funcional das situações de 
estresse, procure:

• Buscar uma alimentação regular;
• Sempre que possível, realizar 
atividades físicas e cognitivas; 

•Descansar;
• Desenvolver habilidades novas ou 
manter-se qualificado em sua área
• Cultivar o apoio entre os familiares 

e a empatia social, de forma 
a poder auxiliar amigos, colegas de 

trabalho e outras pessoas,
• Avaliar a possibilidade de buscar 

para si, ou recomendar para 
os outros, apoio psicológico 

ou psiquiátrico.
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Importante 
papel

dos profissionais de saúde no 
COMBATE à DENGUE

Importante sensibilizar a população 
sobre os demais cuidados que 
devemos ter sobre outros vetores, 
doenças, que podem nos acometer. 
Mesmo que o foco seja a Covid 19, 
não podemos esquecer das demais 
doenças que seguem ocorrendo.

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS), por meio do Centro 
Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS/RS) registrou em junho de 2020, Semana 
Epidemiológica 25 (14/06 a 20/06), 5.726 casos suspeitos de Dengue, 3.347 casos 
confirmados, sendo 3.082 casos autóctones, 1.716 foram descartados, 210 inconclusivos 
e 453 continuam aguardando investigação. Todos os municípios com casos autóctones 
são considerados infestados pelo Aedes aegypti. O RS teve 6 óbitos de Dengue, nos 
municípios de Santo Ângelo (12ª CRS), Venâncio Ares (13ª CRS) e Santo Cristo(14ª CRS).

A DENGUE é uma doença viral, 
causada pelo mosquito Aedes aegypti. 

O mosquito mede menos de 1 cm, 
possui coloração cor de café, 

com listras brancas no corpo e nas 
pernas, a fêmea infectada pelo vírus, é 

a responsável pela transmissão da doença, 
e chega a colocar em média 150 a 200 
ovos de cada vez, em locais onde se 

acumula a água limpa e suja. 

SINTOMAS:
·F ebre alta > 38.5ºC.

·D ores musculares intensas.
·D or ao movimentar os olhos.

·M al-estar.
·F alta de apetite. 
·D or de cabeça.

·M anchas vermelhas no corpo.
A infecção por dengue 
pode ser assintomática 

(sem sintomas), 
leve ou grave.

Acadêmicos (as): ANathiély Rodrigues, 
Josiane Pires, Abrelino Rosseti, 

Eloísa Cogo, Paola Martins e Jailton Soares



6Como prevenir? 

Dicas para os viajantes 

A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes 
Aegypti, eliminando água armazenada que pode se tornar possíveis criadouros, 
como em vasos de plantas, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem 
uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de 
garrafas. Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia - quando os 
mosquitos são mais ativos - proporcionam alguma proteção às picadas e podem ser 
uma das medidas adotadas, principalmente durante surtos. Repelentes e inseticidas 
também podem ser usados, seguindo as instruções do rótulo. Mosquiteiros 
proporcionam boa proteção para aqueles que dormem durante o dia, como bebês, 
pessoas acamadas e trabalhadores noturnos.

A dengue é uma doença cujo período de maior transmissão coincide com o verão, 
devido aos fatores climáticos favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti 
em ambientes quentes e úmidos. Para quem vai viajar e deixar a casa fechada, a
orientação é não deixar oportunidade para o vetor se proliferar. Medidas simples podem
 ser adotadas, como substituir a água dos pratos dos vasos de planta por areia; deixar 
a caixa d´água tampada; cobrir os grandes reservatórios de água, como as piscinas, 
e remover do ambiente todo material que possa acumular água (garrafas pet, latas e 
pneus).



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

7Papel da equipe de saúde
no combate à dengue 

O enfermeiro/
equipe de 
Enfermagem 

A Atenção Básica tem papel fundamental no desenvolvimento das ações de 
promoção, prevenção e atenção ao doente com dengue. Cabe ao profissional de 
Enfermagem orientar, realizar, encaminhar, coletar e registrar dados da forma mais 
detalhada possível no prontuário do paciente ou ficha de atendimento. Esses dados 
são necessários para o planejamento e a execução dos serviços de assistência de 
Enfermagem.
Como todos sabem, a melhor forma de se evitar a dengue é controlando a proliferação 
do mosquito, para isso é necessário combater os criadouros que possam acumular 
água. Portanto, a educação em saúde, a observação dos domicílios e os espaços 
comunitários orientando a comunidade para a identificação, remoção, destruição ou 
vedação de possíveis criadouros é função de toda equipe de Saúde. Esse trabalho 
deve estimular o morador ao autocuidado, ao cuidado do ambiente de sua residência 
e de sua comunidade, no sentido de desenvolver o compromisso e o papel de
 “protagonista” da realidade em que vive, conferindo assim maior sustentabilidade
 ao combate à dengue.

tem papel fundamental 
no desenvolvimento das
ações a seguir

· Promoção da integração do ACE na equipe de Atenção Básica
É necessário tornar rotineira a participação de todos os 
profissionais na reunião semanal da equipe para que exista 
o diálogo entre a equipe de Saúde (médicos, enfermeiros, 
odontólogos, assistente social, auxiliar de Saúde, técnicos de 
Enfermagem, gerentes, administrativos) e a equipe de 
controle vetorial (supervisor de área e ACE).

· Monitoramento dos casos na Atenção Básica
·R ealizar e/ou orientar a busca ativa domiciliar de casos suspeitos 
de dengue ou de pacientes atendidos em unidades de maior 
complexidade. 
·R ealizar a busca ativa domiciliar de casos suspeitos identificados 
pelos ACS ou ACE. 
·S upervisionar o trabalho de visitas domiciliares realizado pelos 
ACS nos casos notificados. 
·A nalisar diariamente os boletins de casos notificados. 
·A companhar os pacientes com diagnóstico de dengue no 
estadiamento A e B, com prescrição de acompanhamento 
ambulatorial, diário, para reavaliação médica e realização de 
novos exames. 
·O rientar retorno de pacientes à unidade, conforme protocolo 
de manejo clínico, assegurando o atendimento imediato em
caso de aparecimento de sinais de alarme. 
·V erificar/providenciar o cartão de acompanhamento do paciente 
com suspeita de dengue. 
·R ealizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares e prescrever medicações, conforme protocolo 
ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
municipal, observadas as disposições legais da profissão. 
·R ealizar busca ativa para coleta de sorologia, quando necessário.

· Vigilância epidemiológica
A notificação oportuna dos casos é medida essencial para que a 
vigilância seja capaz de acompanhar o padrão de transmissão 
da doença na área e a curva endêmica. A rápida coleta de 
informações nas unidades de saúde e a qualidade destes dados 
são essenciais para o desencadeamento oportuno de ações 
de controle e prevenção no nível local. Dessa forma, é 
fundamental a boa comunicação entre as equipes dessas 
unidades, a vigilância epidemiológica e a entomológica, 
considerando a rápida disseminação da doença.

· Mobilização social e educação em saúde
Envolvem ações promovidas para que a comunidade 
adquira conhecimentos e consciência do problema e 
passe a mudar o comportamento, mantendo as residências 
livres do vetor.

· Controle do vetor: ações integradas e intersetoriais:
A integração das bases territoriais de atuação dos Agente 
Comunitário Saúde (ACS) e dos Agentes de Controle de 
Endemias (ACE) é fator essencial para o sucesso do trabalho de 
controle do vetor. Para alcance deste não basta somente a 
integração das bases territoriais e o domínio dos aspectos 
técnicos e operacionais do controle da dengue, mas a 
fomentação por parte do enfermeiro instrutor/supervisor dos 
ACS e supervisor de área dos ACEs de um processo de trabalho 
que assegure a coordenação e o monitoramento dessas 
atividades, com vistas a um funcionamento harmonioso do 
trabalho de campo, que destacaremos a seguir.
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Testagens
da COVID-19 em 
âmbito domiciliar

A sociedade moderna passa por um período único 
em sua história, permeado de desafios, exigindo tomada 
de decisões que resultem na preservação da vida, do 
emprego e da renda aos cidadãos, para que o enfrentamento 
a essa emergência de saúde pública seja efetivada. 
Nesse contexto, orienta-se que trabalhadores e 
empregadores observem e promovam medidas como 
forma de prevenção e/ou diminuição do contágio da 
COVID-19, para assim, manter os empregos e a atividade 
econômica (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020).

Desde o surgimento da pandemia do novo Coronavírus, trabalhadores e a sociedade, num todo, passou 
por um processo de readaptação e isolamento social. Para isso, o diagnóstico da doença também pode 
ser realizado de forma remota sem que a pessoa necessite se deslocar até uma unidade de saúde. 
Evitando, assim, exposição à doença. Então urgiram diferentes possibilidades de testes para diagnóstico 
da COVID-19. Os testes são realizados a partir da coleta de uma amostra do paciente, podendo ser de 
secreções nasais, de garganta ou de sangue. O tempo necessário para a liberação do resultado depende 
do tipo de testagem utilizada.  A metodologia utilizada é chamada de imunocromatografia, que é a 
geração de cor a partir de uma reação química entre antígeno (substância estranha ao organismo) e 
anticorpo (elemento de defesa do organismo). Os resultados obtidos são chamados de IgM e IgG 
(ANVISA, 2020). 
Testes rápidos (IgM/IgG) geralmente utilizam sangue, soro ou plasma e demoram alguns minutos para 
liberar o resultado, a depender do produto (10 a 30 minutos).
Os testes RT-PCR geralmente utilizam secreções respiratórias, coletadas por meio de swabs de orofaringe 
(garganta) ou nasofaringe (nariz).
RT-PCR – Molecular: obtida através de uma raspagem nasofaringea. 
Sorologia: o exame, nesse caso, é feito sob amostra de sangue coletado do paciente.
Testes rápidos: Há dois tipos de testes rápidos: de antígeno (que detectam proteínas “do” na fase 
de atividade da infecção) e os de anticorpos (que identificam uma resposta imunológica do corpo em 
relação ao vírus). Taxa de erro de 75%.
Quando coletar? (Melhor período)
· MOLECULAR (PCR): entre o início dos sintomas até o 10º dia.
· SOROLOGIA: A partir do 10º dia do início dos sintomas.
· TESTE RÁPIDO: A partir do 10º dia do início dos sintomas.
Em quanto tempo fica pronto?
· MOLECULAR (PCR): em até 96h.
· SOROLOGIA: 4 DIAS.
· TESTE RÁPIDO: 2h.

Teste RT-RCPTeste rápido IgG e IgM
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Acadêmicas: Diulia Gabert, Fernanda Brucker, Leticia Balboni, Mylena Chaves, Mônica Martins, Pauline Aguirre e 
Rosemary Marinho

vidú aD s
Tenho uma empresa que não é da área da saúde 
(construção civil, naval ou outra atividade econômica). 
Posso realizar os testes rápidos (IgM/IgG) nos meus 
funcionários?

É possível fazer testes rápidos “em massa” em minha 
empresa/instituição? 

Os testes rápidos, apesar de serem de uso relativamente simples, são de uso 
profissional e sua execução requer o cumprimento de protocolos e diretrizes técnicas 
de controle, rastreabilidade e registros. A RDC 302/2005, que dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para Funcionamento de Laboratórios Clínicos, determina, no 
item 6.2.13 de seu anexo, que a execução dos testes laboratoriais remotos – TLR 
(point-of-care) e de testes rápidos (IgM/IgG) podem ser realizados próximos ao 
paciente (nas instalações das empresas, por exemplo) e devem estar vinculados a 
um laboratório clínico, posto de coleta ou serviço de saúde pública ambulatorial ou 
hospitalar.

Sim. É recomendada a testagem em massa com testes rápidos (IgM/IgG) em grupos 
envolvidos em atividades essenciais, tais como profissionais que atuam nas áreas de 
saúde (hospitais, farmácias, vigilância sanitária etc.), segurança pública, limpeza urbana, 
de suprimento (postos de combustíveis, supermercados etc.), dentre outras. Nesses 
casos, é necessário que os testes sejam feitos por profissionais de saúde devidamente 
habilitados e treinados e que estes estejam vinculados a um laboratório clínico, posto 
de coleta ou serviço de saúde pública ambulatorial ou hospitalar. Em todos os casos 
devem ser observadas as instruções de uso do kit diagnóstico e as LIMITAÇÕES dos 
testes devem ser devidamente consideradas.

As pessoas sem sintomas da doença serão 
testadas por meio de inquéritos como a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD) feita pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti (IBGE) em parceria 

com o Ministério da Saúde (MINIÉRIO DA SAÚDE, 2020).

? ?
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CRIANÇA

De acordo com o Ministério da Saúde, 
em sua cartilha para crianças denominada 
“coronavirus vamos nos proteger”, é 
importante que os pais expliquem para 
seus filhos o que está acontecendo no mundo, 
mesmo que de maneira simples e lúdica. 
Considera-se que se as crianças tiverem 
compreensão do cenário atual da pandemia 
poderá facilitar a adesão dessas nas 
estratégias de cuidados preventivos do 
coronavirus.É importante explicar o quanto 
o vírus é sério e perigoso para todos, quais os 
sinais e sintomas, quais as maneiras de 
contrair e onde o vírus está e todas as formas 
de prevenção. 

Vamos continuar

e se protegendo? 

BRINCANDO

Este conhecimento possibilitará uma inclusão maior das crianças no contexto de convivência 
familiar, podendo contribuir com a qualidade de vida dessa faixa etária que na maioria das vezes 
estão com suas rotinas alteradas.  Para quem ficou interessado em saber mais, a cartilha do 
Ministério da Saúde apresenta de maneira simplificada e divertida diversas informações 
necessárias para as crianças.
CORONAVÍRUS VAMOS NOS PROTEGER
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Cartilha--Crian--as-Coronavirus.pdf

Além do conhecimento sobre os cuidados relacionados a pandemia é importante proporcionar 
às crianças brincadeiras, cantos, danças, atividades novas, dentre outras ocupações, no intuito 
de distraí-las em meio à nova rotina e às novas obrigações. Nessa perspectiva, será apresentado 
o JOGO DA MEMÓRIA COVID-19. Este jogo proporciona diversos benefícios, dentre eles,
desenvolvimento do raciocínio lógico, estímulos visuais, ajuda na memória fotográfica, 
estimula a concentração e noção espacial, incentiva a socialização e integração dos jogadores, 
melhora capacidade mental, podendo ser jogado por crianças de todas as idades. 
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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
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IDOSO

MEDITAÇÃO
em tempos de quarentena

O que é a meditação?

Na atual situação de pandemia da COVID-19, é comum ter sentimentos e emoções 
negativas, como medo, tristeza, raiva e solidão, além de ansiedade e estresse. O 
excesso de notícias sobre a pandemia, a mudança de rotina, o distanciamento físico, 
e as consequências econômicas, sociais e políticas relativas a esse novo cenário podem
 aumentar ou prolongar esse desconforto emocional.
Dar conta desses desafios atuais pode não ser uma tarefa fácil para todos. 
Podemos sentir que estamos sobrecarregados, especialmente quando pensamos ou 
sentimos que:
Não conseguimos fazer as coisas do nosso jeito;
Não temos capacidade para lidar com os desafios;
Não contamos com o apoio necessário de pessoas que são, para nós, importantes.
Quando envelhecemos os problemas de saúde aparecem com mais frequência, 
isso é fato. Mas a prática da meditação na terceira idade pode ser algo muito 
proveitoso e trazer muitos benefícios. A meditação contribui com a saúde mental 
e é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, ajuda a diminuir sentimentos d
e solidão, proporciona melhora na saúde e também pode auxiliarna prevenção de 
problemas psicológicos, como a depressão e a ansiedade.

Meditação é conhecida como a fonte de redução da ansiedade e do estresse. É uma 
prática que busca fazer com que você tenha mais controle sobre os seus processos 
mentais para trazer bem estar geral a sua mente. Com a prática da meditação você 
consegue desenvolver capacidades específicas como a calma, clareza, concentração, 
aumento do bom humor e autoestima.

A meditação é um estado de consciência. 
Para meditar é importante criar um 

ambiente de tranquilidade e silêncio. 
mbém chamado de espaço de silêncio mental.
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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.

Quais os benefícios da meditação?

Dicas para você que gostaria de praticar

Os benefícios da prática da meditação são diversos:
·P romove autoconhecimento que estimula a produção de neurotransmissores;
·A lívio de dores variadas;
·M elhora na qualidade do sono;
·F avorece a autoestima
·V ocê fica mais empoderado, com maior domínio sobre si mesmo,
·A juda a diminuir o estresse do dia a dia;
·A juda a reduzir preocupações desgastantes;
·A juda a reduzir pensamentos que vão e voltam na sua cabeça.

Escolha do local e horário: dar preferência para manhãe/ou à noite, antes de dormir, 
evitar fazer deitado. O ideal é buscar locaissilenciosos com a presença de elementos 
da natureza,caso não possa ser ao ar livre. O contato com a naturezafavorece o 
estado de consciência. Para locaisbarulhentos, recomenda-se utilizar fones de ouvido 
comuma música tranquila.
Encontre uma posição confortável e mantenha umapostura alinhada (coluna reta).
Meditação guiada: é muito comum as pessoasapresentarem dificuldades ao iniciar a 
prática, pois amente está a todo instante em ação. Uma dicainteressante são as 
meditações guiadas, disponíveis emvários sites e aplicativos.
O importante é iniciar, nem que seja por um curtoespaço de tempo. À medida que se 
pratica, o tempo seráampliado também.

O isolamento social osionado pelo COVID-19 afeta 
nossa vida de diversas maneiras, por isso é 

importante que cuidemos de nossa saúde físi e 
mental, com isso trazemos uma meditação para ajudar 

nesse processo. Confira O VÍDEO: 

Segue o link de uma meditação guiada para os 
idosos, construído pelas acadêmicas do curso 
de enfermagem https://youtu.be/1HrqzGYiliE
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