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Mais um ano se encerra! 

O que aprendemos com ele? Fica o convite para refletirmos 
sobre como cuidamos da nossa vida, dos nossos sonhos e da 

saúde.
Nós do Jornal Enfermagem Digital aprendemos, construímos e 

crescemos muito em 2021 e esperamos que você também tenha 
aprendido e curtido o nosso conteúdo.

Chegamos a 8ª edição do Ano II e com ela vem muitas 
informações para todas as idades, onde cada uma delas traz 

possibilidades para você cuidar da sua saúde e da saúde da sua 
família.

Também, temos a belíssima contribuição da Professora Patrícia 
Greco abordando a Saúde Mental e a Enfermagem. E, o 

Enfermeiro Fabio Franco nos contando sobre sua caminhada na 
Enfermagem e sua satisfação com a profissão.

Desejamos Feliz Natal a todos!

Ótima leitura,
com carinho, 

professoras Claudete, Letícia e Sandra.

Bye bye
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Especialista em Urgência, Emergência e Trauma e MBA em Gestão Hospitalar

  Sou egresso do ano de 2015 do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Santiago, a qual foi importante na minha formação 
pessoal e profissional.
  Iniciei minha carreira profissional na saúde em 1999, quando tive a oportunidade de servir 
ao Exército Brasileiro no HGuSM, o que me levou em 2004 procurar uma formação técnica na 
área de saúde, após término do curso e início do trabalho em instituição de saúde, vi na URI-
Santiago uma oportunidade de fazer uma graduação com qualidade, boas referências e 
consolidada como Universidade, próxima de casa e com excelentes docentes, o que fomentou 
ainda mais a vontade de aprender.
 Atualmente sou Enfermeiro Coordenador Técnico, Assistencial e Responsável pelo serviço 
de enfermagem do Hospital de Caridade de Jaguari, pelo Instituto Riograndense de 
Desenvolvimento Social Integrado – IRDESI, docente desde 2015 do Curso de Formação de 
Instrutores de Trânsito da URI/Santiago e da UNIJUI (2020) e, em 2021, do Curso de Formação de 
Cuidadores de Pessoas Idosas da URI/Santiago, palestrante sobre NR 32 e NR 07 pela LIFE 
SESMET.
 Acredito que o maior desafio aconteceu ainda em 2015, seis meses depois de formado, 
quando a convite da Direção do HCJ-GHS, fui convidado a Coordenar o time da enfermagem do 
hospital o que se repetiu em 2019 através da Direção do IRDESI. A função de coordenador nos 
cobra que tenhamos um estudo contínuo, atualizações permanentes, ética, profissionalismo, os 
princípios do SUS intrínsecos no nosso dia-a-dia, para executarmos universalidade, equidade e 
integralidade com pacientes,  acompanhantes e com a equipe.      

  Para finalizar tenho que agradecer a todos que me acompanham nesta jornada, minha 
família, minha esposa Carine, amigos, colegas e, em especial agradecer a URI/Santiago, por 
proporcionar uma formação de qualidade e, por permanecer sempre presente na vida de seus 
egressos.

 Atualmente acredito que o maior desafio será os impactos deixados pelas mudanças em 
nossa profissão no último ano. Hoje na Coordenação, vivenciando tempos pandêmicos, a 
motivação é o desafio diário e, requer ainda mais a humanização com os funcionários, ouvir os 
profissionais, seus anseios e suas ideias, esse deve ser o foco para qualquer enfermeiro - 
transformar o ambiente hospitalar em um lugar melhor para todos – essa é uma necessidade 
atual.
 Sou realizado com a profissão que escolhi, ser enfermeiro é  poder ajudar as pessoas de 
várias formas - uma palavra de motivação, a medicação que alivia a dor, o sorriso que leva um 
amparo à família, isso nos demonstra todos os dias o quanto somos abençoados nesta nobre 
profissão.

FÁBIO
Piazer Franco
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Arquivo pessoal

Patrícia B. Toscani Greco
Doutora em Enfermagem
Docente do curso de Enfermagem
da URI Câmpus Santiago

 O termo saúde mental é polissêmico e não tem relação com ausência de 
adoecimento mental (AMARANTE, 2017), desta forma pensar em saúde mental e 
enfermagem é pensar desde a possibilidade de promover a saúde dos sujeitos de forma 
que estas ações possam impactar em qualidade de vida e possibilidade de ampliar o 
bem-estar. O adoecimento mental é apenas um dos aspectos aos quais a temática saúde 
mental se dedica.
 Com o advento da pandemia ficou mais evidente ainda a importância de se discutir 
os aspectos psíquicos dos sujeitos, entendendo que a saúde mental é aspecto importante 
na vida das pessoas, e que é nessa perspectiva que muitas das demais esferas da vida se 
organizam inicialmente como aspectos familiares, trabalho, vida social, ou seja, é a partir 
da possibilidade de bem estar mental que os demais aspectos vão se desenrolando de 
forma satisfatória ao sujeito.

 Nesse sentido a enfermagem está intimamente ligada a possibilidade de auxiliar os 
indivíduos e comunidade neste processo de promover a saúde  em especial a saúde 
mental , pois é a enfermagem que está apta a trabalhar com a população desde a 
promoção da saúde até a reabilitação/ recuperação e prevenção de agravos á saúde. 
Assim,  a enfermagem utiliza de cuidados baseados no vínculo e nas tecnologias 
relacionais para ampliar as possibilidades de cuidado em saúde mental.

 É nessa perspectiva, que se percebe o quanto é importante investir em estratégias 
que possam ampliar a saúde e bem estar mental dos indivíduos. Dessa forma, buscar 
espaços que possibilitem a fala sobre os sentimentos, atividades físicas regulares,  
atividades de lazer, convívio social com pessoas que fazem sentido em nossas vidas 
podem ser estratégias efetivas para nos trazer bem estar e uma certa organização 
mental. No entanto, cabe reforçar não estão diretamente relacionadas com a prevenção 
de adoecimento mental, tendo em vista que este é multifatorial dependendo de causas 
genéticas, fisiológicas, químicas, emocionais, vivenciais e suas interpretações, entre 
outras.



Espaço de Aprendizagem

labenf@urisantiago.br
@labenf.uri

gepse@urisantiago.br
@gepse.uri

GEPSE ENCONTRO
DO DIA 26 DE OUTUBRO
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 No mês de outubro tivemos alguns eventos de divulgação para o Vestibular 
2022/1. Dentre eles, o Visite URI, onde o Laboratório de Enfermagem proporcionou 
uma vivência incrível, onde os alunos puderam ver de perto algumas ações dos 
profissionais de Enfermagem, dentre eles simulação de exame físico, coleta de 
citopatológico e punção venosa, inclusive puderam realizar a punção no 
simulador. 
 Assim, fica aqui o nosso muito obrigada as acadêmicas do Curso de 
Enfermagem que nos auxiliaram a realizar essa vivência. Vocês foram essenciais 
nesse momento!

 Neste terceiro encontro do semestre, as atividades ocorreram de forma 
presencial, onde os integrantes, ainda nos grupos formados no último encontro, 
deram continuidade nas pesquisas. Foi dado continuidade em buscas de 
materiais nas Bases de Dados em Saúde, onde os grupos separaram os materiais 
que mais se encaixavam em seus eixos temáticos.
 Diante disso, torna-se possível aliar a teoria com a prática e incentivar aos 
alunos para que façam da tríade ensino-pesquisa-extensão um momento de 
construção acadêmica fomentando em um futuro próximo a inserção no 
mercado de trabalho que a cada dia está mais criterioso e na busca por 
profissionais qualificados e empoderados.



lapics.uri@gmail.com
@lapics.uri
Lapics Uri

Espaço de Aprendizagem
LAIGUS
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ACONTECEU
 no dia 24 de outubro, o primeiro encontro de integração entre a Liga 
Acadêmica Interdisciplinar de Gerontologia e o grupo Maturidade Ativa 
do SESC. Na oportunidade, a LAIGUS apresentou sua proposta de trabalho 
e objetivos junto à comunidade Santiaguense. Através de um trabalho em 
grupo, os/as participantes tiveram a oportunidade de partilhar sobre as 
suas perspectivas para a caminhada do grupo, além de planejar a 
campanha de Natal que será realizada em conjunto.
 Este momento especial marcou a primeira atuação presencial da 
LAIGUS junto à comunidade Santiaguense!

@laigusuri

Laigus URI

LAPICS LABORATÓRIO DE PRÁTICAS
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

EM SAÚDE
 Neste último mês, as atividades ocorreram de forma presencial, onde os 
participantes, foram recepcionados por nossas bolsistas para receber sessões de 
PICS contribuindo para o bem-estar físico e mental. Além disso, o LAPICS 
desenvolveu papel importante durante o Visite URI onde recepcionou estudantes 
do ensino médio de diversas escolas da cidade e região.
 Durante a visita, foi lhes apresentado o espaço do Centro de Cuidados de 
Enfermagem (CCE), que é onde ocorrem os atendimentos das PICS, dentro disto, 
foi realizado uma demonstração de reflexologia. Por seguinte, disponibilizamos 
uma prática de meditação guiada juntamente com aromaterapia com os 
colaboradores da URI Campus. 
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cce@urisantiago.br

CCE
CENTRO DE
CUIDADOS DE
ENFERMAGEM

 O protocolo caracteriza-se como a descrição de uma situação específica de 
assistência/cuidado, contendo a operacionalização e a especificação sobre o que, 
quem e como se faz, orientando e respaldando os profissionais em suas condutas 
para a prevenção, recuperação ou reabilitação da saúde (PIMENTA, 2015).
 Nesse sentido, no mês de novembro iniciou-se a atualização dos protocolos 
do Centro de Cuidados de Enfermagem da URI Santiago!!  

 Respeitando esta Lei, cada serviço que oferece cuidados de enfermagem 
deve elaborar os seus protocolos, os quais servem para nortear e qualificar as 
práticas.

 O cuidado de Enfermagem acontece por meio de tecnologias leves, leve-
duras e duras, amparado pelas legislações e protocolos.
 Toda e qualquer ação de Enfermagem deve estar fundamentada na Lei do 
Exercício Profissional, Lei nº 7.498/1986. Esta, dispõe sobre as atribuições dos 
profissionais que compõe a equipe de enfermagem, seja Enfermeiro, Técnico de 
Enfermagem ou Auxiliar de Enfermagem.
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Acadêmicos: Amanda Polga, 
Larissa Sagrilo, Marcos Paludett 
e Thaís Chiarello

    
     Ensine a difença ene o dia e a noite

 

INFANTILSONO
 O sono interfere na saúde em geral, na capacidade cognitiva e humor da 
criança, assim como na felicidade e plenitude da família. 
 O recém-nascido acorda quando sente fome ou é preciso trocar as fraldas. 
Fique atento a mudanças repentinas nos padrões de sono da criança, pois podem 
sinalizar doenças ou estirões de crescimento, que induzem à fome.

    
     Resve o bço apenas pa o sono

 

 Uma maneira de estimular a diferenciação entre os turnos é deixar as 
cortinas abertas e não evitar os sons da rotina doméstica durante o dia. Dessa 
maneira, o bebê percebe que o sono noturno é diferente. Já durante a noite, deixe 
o quarto o mais escuro possível e o ambiente bem sereno conforme for 
anoitecendo.

 Não é recomendado que se use o berço como um lugar para alimentar, 
cantinho do castigo ou lugar para brincar. Faça com que o bebê associe o ato de 
deitar no berço ao momento de repousar. Sempre coloque o bebê para dormir 
deitado de barriga pra cima e não de bruços. Ele deve dormir em um colchão 
firme, sem brinquedos de pelúcia ou travesseiros ao redor, para evitar 
sufocamento durante o sono.

O
N

OS 
O
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IDADE HORAS SONO POR DIA

0-3 MESES 14 A 17 HORAS

4-6 MESES 12 A 15 HORAS

1-2 ANOS 11 A 14 HORAS

3-5 ANOS 10 A 13 HORAS

6-13 ANOS 9 A 11 HORAS

5 DICAS PARA
NOITES + TRANQUILAS!
1 Organize os horários de soneca e da hora 

de dormir;
2 Realize atividades calmas 30-60min antes 

de dormir;
3 Diminua as luzes da casa;

4 Faça uma massagem. Ex: Shantala;
5 Coloque o bebê ainda sonolentos no berço.
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Acadêmicos: Daniel Fenner, Lavínia Bettim e Pablo Marin

DEZEMBRO
vermelho

E A PREVENÇÃO DAS IST’S

 O dezembro vermelho tem como objetivo chamar atenção para as medidas de 
prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o 
HIV. Oque é a AIDS? A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma doença 
infecciosa, transmitida pelo vírus HIV. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, 
do Ministério da Saúde e do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS 
(UNAIDS), a cada 15 minutos uma pessoa se infecta com o vírus no Brasil e sete pessoas 
morrem por dia em São Paulo (BRASIL, 2020).

 O tratamento consiste no uso de medicamentos antirretrovirais o mais breve 
possível, ressaltando a importância da realização de testes para a detecção prévia da 
doença. Os medicamentos são coquetéis que agem impedindo que o vírus se replique 
dentro das células T CD4+ evitando que a imunidade caia e que a AIDS apareça (BVS, 
2020).

 E ainda, neste mês comemorativo, gostaríamos de reforçar o desejo de saúde e 
prosperidade, que possamos renovar as esperanças e acreditar em um futuro melhor.    
Que saibamos ser gratos pelos momentos de felicidade mais pura, que podem ser 
também os mais simples: a família unida, o riso no rosto, o entusiasmo e o carinho que 
transborda em todos os corações...

 O HIV, um vírus do tipo retrovírus, ataca o sistema imunológico, que é responsável 
por defender o organismo de doenças. Assim, o HIV atinge os linfócitos T CD4+. Além 
disso, o vírus é capaz de alterar o DNA das células e fazer cópias de si mesmo, 
promovendo a infecção. O HIV pode ser transmitido por meio de relações sexuais 
desprotegidas, compartilhamento de serinas contaminadas ou de mãe para filho 
durante a gravidez e a amamentação (BVS, 2020).

 O mês de dezembro marca uma grande mobilização nacional para a prevenção ao 
vírus do HIV, AIDS e outras IST (infecções sexualmente transmissíveis). Chamado de 
Dezembro Vermelho, este período foi originado a partir da Lei 13.504, publicada no Diário 
Oficial no início do mês de novembro, e dá sequência às ações do Dia Mundial contra a 
Aids, celebrado no mundo todo desde 1988, no dia 1º de dezembro (BRASIL, 2020).

 FAÇA O TESTE! DEIXE O PRECONCEITO DE LADO E CONVERSE ABERTAMENTE 
SOBRE O ASSUNTO!
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Acadêmicos: Aline Assunção, Lucas Otero, Patrícia Martins, Helen Turchetti

Dezembro vermelho!

 Dezembro chegou, e mais uma campanha de conscientização se inicia para 
prevenir o vírus HIV, da Aids. O dia 01 de Dezembro ficou conhecido mundialmente pelo 
Dia da Luta contra Aids.

 Houve um aumento considerável de pessoas com mais de 60 anos infectadas pelo 
vírus. Segundo Ministério da Saúde, houve aumento de mais de 80% de pessoas na 
terceira idade com o vírus. E para Organização Mundial da Saúde, esse número pode ser 
maior em 70% até 2030, se continuar nesse ritmo de crescimento.

 O idoso tem mais chances de adquirir uma doença crônica, por isso os médicos 
recomendam atenção redobrada e cuidados diariamente, visto que o remédio 
antirretroviral é extremamente forte e pode ser um gerador de outras doenças.

 

 É possível que muitas pessoas há mais de 50 ou 60 anos atrás não tenham tido 
acesso a informações suficientes para prevenir a doença. Além disso, nessa idade, o vírus 
ainda pode agir de forma mais agressiva no corpo, prejudicando a saúde em órgãos e 
processos do corpo humano, pois ele acelera ainda mais o envelhecimento. 

 

 O aumento da longevidade também é um fator que pode influenciar o aumento de 
casos de HIV na terceira idade, visto que quanto mais tempo de vida, maior o tempo de 
relações sexuais entre as pessoas. A educação no âmbito sexual, antigamente, era mais 
escassa, o que pode ser um dos fatores de maior índice de HIV na terceira idade. 
 Por isso vale lembrar a importância do uso de preservativos masculinos quanto 
femininos não apenas de forma contraceptiva, mas principalmente como forma de 
prevenção às doenças contagiosas. Nessa perspectiva, o enfermeiro pode atuar como 
educador em saúde levando informações e orientações acerca da importância de tais 
práticas, esse cuidado pode ser através de grupos de saúde, envolvendo uma equipe 
multidisciplinar ou pelas consultas de enfermagem.

O QUE É O DEZEMBRO VERMELHO?

VAMOS FALAR SOBRE O HIV NA TERCEIRA IDADE?

POR QUE A DOENÇA É COMUM NA TERCEIRA IDADE
E COMO PREVENIR-SE?

Prevenção não tem idade!



SAÚDE DA MULHER

Acadêmicos: Caroline Zuqueto, Gloria Cogo, Gabriéli Ronzani, Sandy dos Santos
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e a saúde 
da mulher!

 Menopausa corresponde ao último ciclo menstrual, ou seja, a última menstruação. Ocorre, 
em geral, entre os 45 e 55 anos. Quando ocorre por volta dos 40 anos, é chamada de menopausa 
prematura ou precoce. A principal característica da menopausa é a parada das menstruações. 

samotniS

– ondas de calor: episódios súbitos de sensação de calor na face, pescoço e parte superior 
do tronco, geralmente acompanhados de rubor facial, suores, palpitações no coração, 
vertigens, cansaço muscular. 

– alterações na distribuição da gordura o corpo, fazendo com que se concentre mais na 
região abdominal;

– irregularidades na duração dos ciclos menstruais e na quantidade do fluxo sanguíneo;

– alterações na pele, que perde o vigor, nos cabelos e nas unhas, que ficam mais finos e 
quebradiços;

– perda de massa óssea característica da osteoporose e da osteopenia;

– manifestações como dificuldade para esvaziar a bexiga, dor e pressa para urinar, perda 
de urina, infecções urinárias e ginecológicas, ressecamento vaginal, dor à penetração e 
diminuição da libido;

– risco aumentado de doenças cardiovasculares: a doença coronariana é a principal causa 
de morte depois da menopausa.

 Para algumas mulheres a fase da menopausa e do climatério não apresenta 
sintomas, porém, a maioria delas começa a ter sintomas já no início do climatério e, com a 
diminuição progressiva dos hormônios femininos, os sintomas vão aumentando. Os mais 
comuns são:

– sintomas psíquicos: a redução dos níveis de hormônios femininos interfere com a 
liberação de neurotransmissores essenciais para o funcionamento harmonioso do 
sistema nervoso central, fazendo com que aumentem as queixas de irritabilidade, 
instabilidade emocional, choro descontrolado, depressão, distúrbios de ansiedade, 
melancolia, perda da memória e insônia;

otnematarT
Outras recomendações

 A terapia de reposição hormonal tem a 
vantagem de aliviar os sintomas físicos, psíquicos 
e os relacionados com os órgãos genitais no 
climatério. Além disso, funciona como proteção 
contra a osteoporose e assegura melhor 
qualidade de vida para a mulher. 
 Alimentação saudável, atividade f ísica 
regular, não fumar e evitar o consumo de álcool e 
cuidados com a saúde bucal são algumas 
medidas simples, que incorporadas aos hábitos 
diários de vida, podem ser úteis para minimizar os 
sintomas negativos do climatério.

– mesmo após a menopausa a mulher 
deve manter o acompanhamento 
ginecológico regularmente;
– evitar ganhar peso;
– encontrar tempo para a prática 
diária de atividade física. Além de ser 
importante para o bem-estar físico, é 
fundamental para o controlar a 
p r e s s ã o  a r t e r i a l ,  p r e v e n i r  a 
o s t e o p o r o s e ,  d o e n ç a s 
cardiovasculares  e  atenuar  as 
alterações do humor.

MENOPAUSA



SAÚDE MENTAL

Acadêmicos: Arieli Pizzuti, Aliny Silva, Hilana Pedroso, MarjanaPivoto, Nathalia Schlotfeldt e Tais Flores
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DEZEMBRO LARANJA
Vamos falar sobre a 
prevenção do câncer depele?Uma estratégia
de promoção de
saúde mental

 Os profissionais de saúde estão alertando quando 

Dermatologia com a iniciativa da Campanha 

surgem manchas na pele que muitas vezes coçam, 
podem arder, descamam ou sangram e também lesões ou 

 A campanha do dezembro laranja foi 
criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de 

Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele. Desde 
então, são realizadas ações e promoções para 

 Portanto, como profissionais da saúde, gostaríamos de alertá-los quanto aos cuidados 
necessários com a pele, pois receber um diagnóstico do câncer de pele mais perigoso pode 
impactar na saúde emocional mesmo que o prognóstico seja favorável. Receber essa tal noticia, 
pode impactar mais na saúde mental devido o estigma social ou relacionado a uma 
representação social prévia individual. Também pode estar relacionado ao modo como a equipe 
informa esse diagnóstico e à qualidade dessa comunicação. Se diante do diagnóstico a pessoa 
conta com espaço para tirar todas as dúvidas, conta também com uma equipe qualificada, que 
presta todo o apoio/ auxilio necessário e relatar concepções prévias, isso faz a diferença. Assim, o 
suporte psicológico é fundamental, ao lado do apoio da família e demais pessoas ao redor do 
paciente (MELANOMA, 2020).

podem ser inícios de um câncer de pele não melanoma, que acontece principalmente nas áreas 
mais expostas ao sol como, por exemplo: rosto, pescoço e orelhas. O tipo não melanoma ocorre 
com maior frequência, tem baixa mortalidade, mas pode causar deformações, tem alto 
percentual de cura se detectado e tratado corretamente (INCA, 2020). 
 A enfermagem está totalmente interligada na atuação de prevenção no seu local de 
trabalho, identificando métodos de prevenção e auxiliando na continuidade no cuidado. O INCA 
constitui em alguns pontos de prevenção, tais como: Evitar exposição prolongada ao sol entre 10h 
e 16h, usar proteção adequada, como roupas, bonés, sombrinhas, aplicar na pele, antes de se 
expor ao sol, filtro (protetor) solar com fator de proteção 30, no mínimo, é necessário reaplicar o 
filtro solar a cada duas horas, durante a exposição ao sol, bem como após mergulho ou grande 
transpiração. Mesmo filtros solares “à prova d'água” devem ser reaplicados, usar filtro solar 
próprio para os lábios, entre outros cuidados (INCA, 2020). 

feridas que não cicatrizam em quatro semanas. Esses sintomas 

promoção e prevenção da saúde de sua pele (SBD, 2014). 
informar  a população sobre as principais formas de 
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