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   a mil! Nossos espaços de aprendizagem cheios de atividades, como 
você verá nas páginas dedicadas a eles. Nossos egressos marcando
presença com seus trabalhos e contando um pouco para nós a cada 
edição e nossos docentes, em cada Enfermagem Digital, trazendo 
reflexões, palavras de incentivo, informações e dicas, demonstrando o 
porquê do curso de Enfermagem ser tão bem avaliado junto ao Ministério 
da Educação. 
     Nossas matérias enaltecem assuntos como a educação em saúde nas
escolas, o dia do homem e a saúde do sexo masculino no Brasil, a 
importância da contação de histórias para os idosos, sexualidade, 
mulheres na terceira idade e Infecções Sexualmente Transmissíveis e
o papel do enfermeiro na saúde mental no âmbito hospitalar. Esperamos 
que apreciem nossas pautas, sugiram outras ou compartilhem este 
material, enfim, usufruam do conhecimento construído por aqui. 
     Lembramos que a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e
das Missões também está com processo de rematrículas abrindo no
próximo dia 5 de julho e também está recebendo novos alunos, através
do ingresso extra vestibular. Informe possíveis interessados! Nosso site é o
urisantiago.br 
 
 
  

 Com carinho,
 professoras Claudete, Letícia e Sandra.

SEGUIMOS



Espaço do Egresso

ALICE MONTAGNER
Enfermeira
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     Sou grata a URI, onde tudo começou, Egressa da 2ª turma de graduação em Enfermagem 
da mesma, em Santiago no ano de 2007. Universidade pela qual realizei duas pós graduações.
     Minha vida profissional iniciou como Enfermeira no ESF do Município de Capão do Cipó, onde 
realizei meu estágio curricular, após formada, substitui licença maternidade da enfermeira, 
após oito meses, fui convidada a ser Gestora Municipal de Saúde no mesmo Município, uma 
experiência de muito aprendizado pessoal e profissional, vivendo a importância da atuação 
do enfermeiro na equipe multiprofissional básica. Após um ano com a mudança da 
administração, encerrou meu contrato.
     Janeiro de 2009, uma nova oportunidade, ministrar algumas disciplinas no curso Técnico de 
Enfermagem no SEG em Santiago. Já no mês seguinte comecei como Enfermeira voluntária no 
Hospital de Caridade de Santiago, após dois meses sendo voluntária fui contratada para trabalhar 
nas unidades de internação do mesmo, depois de aproximadamente um ano designada 
Enfermeira responsável pelo pronto socorro.
      Nesse período em turno oposto ao do Hospital, tive a felicidade de supervisionar estágios no 
ambiente hospitalar de alguns grupos do oitavo semestre do curso de graduação em 
Enfermagem da URI. Num período de dois anos.
      Em 2012, realizei processo seletivo na escola da URI e comecei como docente do curso de 
Técnico de Enfermagem no turno da noite, até o ano de 2014.
      Em janeiro de 2015, no hospital, fui convidada a ser Coordenadora de Enfermagem, então, 
para melhor desenvolver tal oportunidade e por motivos pessoais, precisei pedir meu 
desligamento das atividades do curso Técnico.
      Hoje com seis anos como Coordenadora de Enfermagem e há um ano vivendo uma pandemia
nunca imaginada, trabalhando com vários desafios diariamente, sou cada vez mais apaixonada 
pela minha profissão e ainda descobri a força da enfermagem junto a todos aqueles 
profissionais que fazem a vida acontecer.
      Em minha experiência profissional, posso evidenciar as diferentes oportunidades de atuação 
do enfermeiro e agradecer a URI pela parceria em distintos ambientes. 

Arquivo pessoal



     A Enfermagem é uma das profissões pioneiras no cuidado ao paciente. E é através das  pesquisas 
cientificas que vem ao longo dos anos transformando seu cuidado, que historicamente possuía pouca 
formação, em uma profissão pautada na cientificidade (FRELLO; CARRARO, 2013; 
MARINELLI et al., 2017; MARTINS; FERNANDES, 2014).
      Atrelada a sua pratica baseada em evidências, a profissão vem se destacando, também, no campo do 
empreendedorismo. Passando de uma profissão subalterna e assistencialista para uma profissão mais 
autônoma e ousada no aproveitamento das oportunidades do mercado 
(MARINELLI et al., 2017).
     No entanto, existem dificuldades a serem enfrentadas por nós enfermeiras e enfermeiros 
empreendedores. Essas podem ser, por diversos fatores, entre eles: a formação, a historicidade,  a 
visibilidade social da profissão, alguns paradigmas da pratica e conhecimento administrativo
(POLAKIEWICZ, 2019). 
      E é em decorrência dessas dificuldades, que por vezes, ocorre a desistência de seguir  empreendendo 
por parte dos enfermeiros, “navegar por águas desconhecidas” gera medo e  insegurança. A maioria dos 
enfermeiros possui conhecimento técnico-científico suficiente para abrir seu próprio negócio, porém, 
mantê-lo exige conhecimentos que vão além da área  assistencial e cientifica.      
     Durante a formação não somos formados para empreender, mas para sermos empregados, o  que 
dificulta a caminhada empreendedora. Ser empreendedor exige disciplina, foco, muita resiliência, 
determinação e persistência. Aprendemos a realizar pesquisas cientificas, mas  não pesquisa de mercado. 
Quando iniciamos um negócio precisamos descobrir a dor do cliente  antes de desenvolvermos a solução, 
precisamos gerar valor, aprender sobre investimentos,  marketing, vendas, controle financeiro, entre 
outras áreas importantes para o negócio se manter.
     Percebam, que são detalhes importantes para o desenvolvimento e manutenção de um negócio, mas 
que é, por muitos enfermeiros, desconhecido. Para que não tenhamos tantas desistências durante a 
trajetória empreendedora é primordial que no decorrer da formação de enfermagem os acadêmicos 
tenham contato com Incubadoras Tecnológicas, Ambientes de Inovação e/ou Parques tecnológicos para 
que conheçam esses espaços e amadureçam suas ideias, projetos e até pesquisas. Ainda, tenham 
momentos de discussão com profissionais da administração, ciências da computação, engenharias, 
direito e marketing para que ampliem  seu olhar diante das inúmeras possibilidade e oportunidades de 
empreender na saúde.
     Por fim, faço uma breve reflexão - realizamos inúmeras pesquisas na comunidade, mas o que estamos 
devolvendo para a comunidade? Será que estamos transformando nosso cenário de saúde com as 
pesquisas realizadas ou apenas estão sendo arquivadas? Acredito que é hora de nos ressignificarmos e 
unirmos as diferentes áreas no conhecimento e a partir das pesquisas  cientificas desenvolvermos 
produtos, soluções e negócios prósperos na Enfermagem, mostrando  nosso potencial enquanto profissão 
empreendedora e universidade.

Espaço do Professor
Empreendedorismo na Enfermagem- da pesquisa

ao negócio: desafios e oportunidades
Por Lenise Dutra

Lenise é Enfermeira pela Universidade Franciscana. Mestra Profissional em
Saúde Materno Infantil pela UFN. Especialista em Saúde Materna e Neonatal

pela UFN. É professora da Universidade Regional Integrada- Câmpus Santiago. 
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Espaço de Aprendizagem
LABENF

labenf@urisantiago.br
@labenf.uri

GEPSE
O QUARTO ENCONTRO

do GEPSE aconteceu no decorrer do mês de junho via Google Meet, o qual abordou a temática: 
Revisão Bibliográfica Narrativa e Integrativa, através de uma fala apresentada pela convidada 
Bruna Xavier, a qual é Enfermeira, Mestre em Enfermagem e Doutoranda em Enfermagem 
pela Universidade Federal de Santa Maria. Foi abordado sobre as diferenças entre os dois tipos 
de revisões, bem como, o passo a passo para a construção de uma Revisão Integrativa, 
enfatizando a importância dessas revisões na área de saúde e enfermagem.
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     O Laboratório de Enfermagem tem como finalidade auxiliar o estudo através dasimulação
de técnicas e procedimentos, para que oacadêmico do curso possa adquirir conhecimento e 
desenvolver habilidades técnicas e raciocínio crítico (BRITO; ROZENDO; SOBRAL, 2018). Porém, 
para isso, é necessário que essas atividades aconteçam com segurança.
     Para que as práticas ocorram com os cuidados necessários, é necessário salientar a 
importância do uso dos equipamentos de proteção individual. Assim, nas aulas em Laboratório 
solicitamos que os acadêmicos utilizem jaleco, calçado fechado, cabelo preso, e devido à 
pandemia, o uso de máscara é imprescindível, assim como a higienização das mãos e uso de 
álcool 70%líquidoou em gel.
     Reforçamos que, durante a simulação dos procedimentos, os acadêmicos realizam a 
higienização das mãos antes e depois das técnicas e utilizam toucas descartáveis, óculos de
proteção individual e luvas de procedimento.
           
     

INFORMAÇÕES ACERCA
DO USO DO LABORATÓRIO
DE PRÁTICAS DE ENFERMAGEM

GEPSE
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Espaço de Aprendizagem
LAIGUS

LIGA ACADÊMICA
INTERDISCIPLINAR
DE GERONTOLOGIA
DA URI SANTIAGO

JUNHO VIOLETA
     Os meses do ano tem cores que representam formas de conscientização, que contemplam 
diferentes nichos temáticos em nossa sociedade. 
     Para a LAIGUS o junho violeta é um mês especial, porque essa campanha simboliza o combate 
e a conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, tendo o dia 15/06 como o Dia Mundial 
da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data representa um dia do ano em 
que o mundo inteiro manifesta sua oposição aos abusos e sofrimentos infligidos a algumas de 
nossas gerações mais velhas. É uma questão social global que afeta a saúde e os direitos 
humanos de milhões de idosos em todo o mundo e que merece a atenção da comunidade 
internacional, uma vez que a violência é expressada em diferentes âmbitos da vida, como a 
violência física, psicológica ou financeira. 
     Em alusão a este dia tão importante e necessário, a LAIGUS promoveu algumas ações 
durante essa semana. Foram recebidas no dia 15/06 na Rádio URI FM a nossa Professora 
Orientadora Claudete Moreschi, nossa Presidente Patrícia Martins e a Membro ligante Thaís 
Chiarelo, acadêmicas no 9º Semestre do Curso de Enfermagem  pelo radialista Julio para falar 
sobre esta temática para a comunidade acadêmica e população Santiaguense. Também nesse 
dia as Ligantes participaram da Campanha Organizada pela Frente Parlamentar em Defesa a 
Terceira Idade sobre a reflexão “violência contra os idosos'', ainda mais em tempos de Pandemia 
como vivemos atualmente com uma foto com o cartaz #NÃOÀVIOLÊNCIACONTRAOSIDOSOS.
     Buscando os propósitos de conscientização e aprofundamento teórico sobre a violência 
contra a pessoa idosa, a LAIGUS convidou para um encontro no dia 16, a Coordenadora do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Sra. Roselene Aquino de 
Bitencourt, a qual compartilhou um pouco da sua trajetória e experiências junto a população 
idosa do município de Santiago. É engrandecedor para nossa Liga ter falas representativas 
dentro de um tema que é tão importante para nós.
           
     

7

@laigusuri

Laigus URI



Espaço de Aprendizagem
LAPICS

LABORATÓRIO DE PRÁTICAS
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES
EM SAÚDE

     
     No decorrer do mês de junho o LAPICS promoveu mais uma Roda de Conversa online, 
intitulada “Aromaterapia e Florais de Bach: integrando ferramentas terapêuticas”. 
     O encontro contou com a fala da terapeuta holística, Andresa Aliardi, que possui formação 
em Aromaterapia e Florais de Bach. Andresa abordou em sua fala sobre o uso das duas terapias 
como ferramentas que auxiliam na promoção da saúde do indivíduo.  Este encontro foi mediado 
pela Professora Letícia Machado, que é aromaterapeuta. 
     Neste encontro participaram diversas pessoas da comunidade acadêmica, profissionais e 
comunidade em geral. 
     
     

lapics.uri@gmail.com
@lapics.uri
Lapics Uri
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     A escola é um espaço de grande relevância para promoção da saúde, principalmente 
quando exerce papel fundamental na formação do cidadão crítico, estimulando a 
autonomia, o exercício de direitos e deveres, o controle das condições de saúde e 
qualidade de vida, com opção por atitudes mais saudáveis. As iniciativas de promoção 
da saúde escolar constituem ações efetivas para a consecução dos objetivos citados, 
o que pode ser potencializado no Brasil pela participação ativa das equipes de Saúde 
da Família, sempre em associação com as equipes de educação (BRASIL, 2009).
     Salienta-se que a escola pode ser considerada um local propício para o 
desenvolvimento de intervenções com estímulo ao autocuidado, com o estabelecimento 
de práticas educativas relacionadas às atividades físicas e aos aspectos alimentares. 
Esse ambiente fornece vantagens significativas, como uma maior abrangência das 
ações, elevado número de estudantes que recebem incentivo ao mesmo tempo, 
continuidade das estratégias ao longo do tempo e a possibilidade de alterações, 
tanto estruturais quanto operacionais. Recomenda-se, porém, que intervenções nas 
escolas com enfoque no sobrepeso e na obesidade infantil tenham duração superior 
a seis meses para melhor consolidação dos hábitos saudáveis entre os estudantes 
(FERREIRA et al., 2019).
     O Curso de Enfermagem da URI Câmpus de Santiago, atua diretamente em parceira 
com as Estratégias de Saúde da Família da cidade, no Programa Saúde na Escola. 
Na data de 11/06/21, duas alunas do 9º semestre do curso estiveram na EMEI Mary Lopes 
Peixoto, realizando atividades de educação em saúde com as turmas do Jardim, na 
faixa etária de 4 anos, abordando assuntos relacionados à prática de higienização 
correta das mãos, hábitos alimentares saudáveis, e como eles podem interferir na 
imunidade e defesa do corpo. Foram utilizados métodos lúdicos para a realização da 
prática, a qual foi de grande aceitação por parte das crianças, que participaram 
ativamente, assim como as professoras responsáveis. O Curso agradece a acolhida da 
EMEI e de todas as professoras.
 

SAÚDE DA CRIANÇA
A IMPORTÂNCIA DA 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NAS ESCOLAS
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Acadêmicos: Amanda Polga, Larissa Sagrilo, Marcos Paludett e Thaís Chiarello

Foto: arquivo pessoal



    Anualmente, no dia 15 de julho, no Brasil, comemoramos o “Dia dos Homens”. A data 
é inspirada no posterior “Dia Internacional do Homem” de 19 de novembro, e tem como 
objetivo conscientizar a população masculina sobre os cuidados que devem tomar com 
a sua saúde. A data foi criada no Brasil com o apoio da Organização das Nações Unidas 
(ONU), com o intuito de despertar a atenção dos homens para a sua saúde e promover 
a igualdade de gênero masculino (SIMMEDICINA, 2020).
     Atualmente, devido ao contexto histórico, o Dia Internacional do Homem ainda não 
possui a mesma representatividade em comparação ao Dia Internacional da Mulher, 
porém a instituição do Dia Internacional do Homem busca promover um equilíbrio e 
uma resposta positiva em contrapartida (CONRERP, 2020).
     Apesar da data comemorativa, quando olhamos para os números anuais do governo 
federal relacionados a saúde do homem no brasil, 18% dos homens brasileiros são 
obesos e 57% apresentam sobrepeso. Em relação ao tabagismo, 12,7% fumam. Nas 
doenças crônicas, 7,8% apresentam diabetes e 23,6%hipertensão. Ainda 27% dos 
homens consomem bebida alcoólica abusivamente e 12,9% dirigem após beber, 
contribuindo para a ocorrência de acidentes de trânsito (OLIVEIRA, 2017).
     Segundo o Ministério da Saúde, na faixa de 20 a 59 anos, os homens morrem mais 
por causas externas, como acidentes de trânsito, acidentes de trabalho e lesões por 
violência. O segundo motivo de morte entre os homens nesta faixa etária são as 
doenças do aparelho circulatório, seguida das neoplasias (OLIVEIRA, 2017).
     Normalmente os homens são mais preocupados com a pratica de exercícios físicos 
e uma alimentação equilibrada e saudável, mas ainda é pequena a parcela de homens 
que buscam os serviços de saúde para acompanhamento e cuidado com a saúde 
(AMAFRESP, 2019).
     Conforme Oliveira (2017), como forma de prevenção, recomenda-se que os homens 
realizem check-ups rotineiramente, buscando identificar precocemente possíveis 
doenças. Adotar a prática de atividades físicas também contribui para a manutenção da 
qualidade de vida do homem, auxiliando na prevenção e no combate a doenças como a 
ansiedade, diabetes, hipertensão e osteoporose.

SAÚDE DO HOMEM
O DIA DOS  E A HOMENS
SAÚDE DO SEXO MASCULINO
NO 
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Acadêmicos: Daniel Fenner, Lavínia Bettim e Pablo Marin
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     Segundo Amafresp (2019), é notável que um bom acompanhamento de saúde 
aliados a comportamentos de vida saudáveis permitem um envelhecimento saudável 
com uma melhor qualidade de vida, e conforme apresentam dados estatísticos os
homens são mais propensos a sofrer as principais causas de mortes do mundo, vivendo 
cerca de 7,2 anos a menos que as mulheres. Entre as principais causas de morte 
precoces podem-se citar as doenças cardiovasculares e os infartos.
     A pratica de exercícios físicos, uma alimentação balanceada, e moderar o consumo 
de bebidas alcoólicas são algumas das recomendações para uma melhor qualidade de 
vida  para o homem, que, quando associadas ao acompanhamento nos serviços de saúde 
permitem diagnósticos precoce de doenças, aumentando as chances de um tratamento 
eficaz(AMAFRESP, 2019). 
     Além da questão da saúde, outro objetivo em destaque desta data é chamar atenção 
para à importância da paternidade ativa e dos modelos paternos na formação social, 
psicológica e afetiva das crianças. Esta seara também oportuniza a promoção de um 
momento de debate, uma vez que também é usado de mote para a luta contra o 
sexismo, destacando a igualdade entre os gêneros na comunidade, no casamento, 
nas construções familiares e na educação dos filhos (CONRERP, 2020).

    

     Ainda no mês de julho, dia 27, é comemorado o Dia Nacional da Prevenção de 
Acidentes no Trabalho. Essa data é um símbolo da luta dos trabalhadores brasileiros 
que conscientiza as pessoas por melhorias nas condições de saúde e segurança no 
trabalho. Dessa forma, em acréscimo, devemos reforçar os cuidados que preservam a 
saúde do homem trabalhador(VASCONCELOS, 2019).

 

 A verdadeira força dos homens está na nobreza de seus
sentimentos e na beleza do seu coração. Feliz dia dos homens!!!



     Contar histórias é uma habilidade que acompanha o ser humano desde os tempos 
mais remotos. Através de histórias contadas, as tradições e o passado de um povo são 
transmitidos de geração em geração. A pessoa idosa quando conta uma história está 
retomado sua importância na sociedade, nesse processo é retomado o hábito da leitura 
e novashabilidades são desenvolvidas, estimulando as funções cognitivas como fala, 
percepção, memorização, atenção e dramatização.
     Contar histórias é uma atividade capaz de sempre se renovar e romper as barreiras 
do tempo, independente da evolução da humanidade.  Por se tratar de uma atividade 
coletiva, na contação de histórias a pessoa idosa socializa com outras pessoas e se sente 
menos sozinho. Na terceira idade, a irritação, e algumas inquietações são normais e 
a contação de história nesse processo, serve como um alívio para todo esse estresse 
sentimental. A prática de contar/ouvir histórias refrigera a alma e melhora 
consideravelmente o humor através do imaginário. Também estimula a relação entre 
os familiares sendo aqueles de sangue ou de coração.
     Hoje em dia é cada vez mais é comum avós cuidarem de seus netos em tempo
integral ou parcial e contarem histórias para os pequenos, seja para acalmá-los, para
descontrair ou até mesmo para transmitir às novas gerações as tradições da família e da
sociedade em que vivem.  
      Contar História coloca em prática o hábito de ler. O ideal é que busque por livros, 
de seu interesse, a leitura dever ser totalmente prazerosa.A leitura traz consigo
inúmeras contribuições como evitar ou retardar o aparecimento ou progressão de 
doenças neurológicas e degenerativas. Tendo um exercício diário da leitura melhora 
as sinapses entre neurônios, favorecendo a memória imediata, tardia e de trabalho. 
Doenças como Alzheimer e outros tipos de demências são prevenidas pela prática. 
Pois esta estimulação na terceira idade é importantíssima para que a pessoa idosa 
tenha uma mente ativa, com uma vida cheia de possibilidades. 
    

     
 

SAÚDE DO IDOSO
A importância
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Acadêmicos: Aline Assunção, Lucas Otero, Patrícia Martins, Helen Turchetti
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      E você? Já escolheu qual história vai contar hoje? Conte Histórias com alegria, 
leveza e amor.
     Que tal você escolher um tema e através de uma roda de conversas, que poderá 
acontecer de forma online, contar suas experiências e suas vivências de vida? Claro que 
podemos regar nosso papo com um chá bem quentinho para aquecer nosso 
coração nesse inverno.
     

     

      Como empreender nesse contexto?
O Profissional Enfermeiro pode atuar em diversos locais de trabalhos como exemplos, 
Hospitais, Instituições de Longa Permanência para Idosos, Estratégias de Saúde da 
Família, Clinicas Particulares. Em tais cenários de atuação, é possível desenvolver projetos
incentivando a leitura e contação de história e assim promover aos pacientes a 
oportunidade de relembrarem suas próprias histórias, juventude e vivência.

CONTAR HISTÓRIAS
RESGATA MEMÓRIAS
E CONTRIBUI
POSITIVAMENTE PARA
A MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA.



      A sexualidade é considerada uma forma íntima de expressão do ser humano, 
identificada de maneira global na espécie. Relaciona-se a variadas vertentes como 
na educação, ao estudar o corpo e o manejo da sociedade por meio de condutas 
sexuais, e também na saúde pública, ao envolver-se com a natalidade e a vitalidade 
das descendências e da A sexualidade na terceira idade é algo possível, porém 
muitas vezes dificultada pela sociedade por meio da imposição de padrões e 
estereótipos engendrados culturalmente(RODRIGUES et al., 2019).
     Contudo, junto à sexualidade na terceira idade, aumentam as práticas sexuais 
inseguras, tornando os idosos mais vulneráveis a contaminar-se por Infecção 
Sexualmente Transmissível (IST).
     O principal fator de risco para IST em idosos é a prática sexual sem proteção. Com 
o avançar da idade, existe uma tendência em diminuir o uso de preservativos durante 
o ato sexual.Alguns fatores contribuem para a baixa adesão do uso do preservativo 
nesta população, como: menor preocupação com concepção, dificuldades em manusear 
o produto, piora no desempenho sexual,incapacidade das mulheres em negociar o 
uso com o parceiro, estabilidade do relacionamento e submissão ao companheiro 
(NETO et al., 2015).

SAÚDE DA MULHER

Acadêmicos: Caroline Zuqueto, Gloria Cogo, GabriéliRonzani, Sandy dos Santos

mulheres na 3ª idade e IST’s
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    É primordial que os profissionais de saúde alertem os idosos sobre a necessidade e a 
importância do uso de preservativos e outras medidas de prevenção de sexo seguro, 
explicando sobre as IST, a sintomatologia e suas consequências. As estratégias podem 
ser campanhas com folhetos informativos, propagandas e principalmente discussões 
em grupo, direcionadas para as atitudes, práticas sociais, culturais e linguagem de
pessoas acima dos 50 anos. Além disso, é importante abranger homens e mulheres 
de uma forma geral, e direcionar as necessidades específicas de cada gênero 
(FERREIRA, 2019).

VIH/SIDA
Vírus do Papiloma 
Humano-HPV
Clamídia

Gonorreia
Hepatite B
Sífilis
Herpes genital

IST’s mais conhecidas



SAÚDE MENTAL

Acadêmicos: Arieli Pizzuti, Aliny Silva, Hilana Pedroso, MarjanaPivoto, Nathalia Schlotfeldt e Tais Flores

O papel do enfmeo
na saúde mental no
âmbo hospal
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     O Dia do Hospital é celebrado, no Brasil, no dia 2 de julho, por força de decreto do 
então presidente Jânio Quadros, em 1961, e faz referência à fundação da Associação 
Brasileira de Hospitais (ABH).A origem do hospital vem do latim “hospitais” – ser 
hospitaleiro, acolhedor. 
     Primeo hospal do Brasil: os registros históricos apontam a Santa Casa de 
Misericórdia, localizada em Santos, fundada por Brás Cubas em 1543. Santiago, a nossa 
cidade, conta com dois hospitais, o Grupo Hospitalar Santiago fundado em 1942 e o 
Hospital de Guarnição de Santiago fundado em 1959.
     Neste cenário hospitalar, podemos encontrar a introdução de unidades psiquiátricas 
que constituiu hoje, segundo vários autores, uma das melhores alternativas terapêuticas 
ao tradicional hospital psiquiátrico, também chamado “manicômio”. 
     A Enfermagem Psiquiátrica surge como as ações da enfermagem dentro das 
unidades psiquiátricas centram-se no cuidado ao paciente, abrangendo também 
orientações à equipe de enfermagem, ações educativas em saúde e ainda ações 
administrativas e burocráticas que compreendem gestão, coordenação e planejamento. 
     É necessário um maior envolvimento nas ações terapêuticas do paciente através da 
relação com as suas subjetividades, o planejamento do cuidado domiciliar do mesmo 
junto à equipe e os familiares, encaminhando-o à unidade de saúde mental comunitária 
mais próxima de sua residência. É preciso que o enfermeiro compreenda o seu papel 
social e gerencial, estabelecendo a articulação entre as modalidades de atenção em 
saúde mental existentes nos territórios.
     No setor da saúde mental, em âmbito hospitalar, a enfermagem direciona suas
 atividades de forma diferenciada no tratamento dos doentes mentais, implicando 
atitudes de respeito e dignidade para com o enfermo, ações voltadas às individualidades 
do sujeito e participação deste em seu processo de tratamento, valorizando e 
estimulando o autocuidado, bem como a reinserção em grupos sociais e comunitários. 
     Para isso, o profissional deve buscar espaços de produção do acolhimento, isto é, 
espaços que possibilitem a solidariedade, a afetividade, a compreensão, a autonomia, 
a ética e a cidadania, enfim, espaços que promovam a atenção psicossocial e a 
reabilitação do indivíduo.
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