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Chegamos com a edição 27 do Enfermagem Digital. 

Como sempre, vem repleta de informações, 
dicas e acontecimentos do Curso de Enfermagem 

da URI Santiago.
A ênfase especial deste mês é o Novembro Azul!! 

No espaço das matérias há informações valiosas sobre 
esta campanha especial que marca o mês de novembro.

O Espaço do Professor conta com a participação da professora 
Claudete Morechi, que compartilha a novidade: somos Graduação 

Ativa a partir de 2022!
O Espaço do Egresso está abrilhantado pela Enfermeira 

Andiara Soares, a qual descreve sobre sua trajetória profissional 
e a sua alegria em ter feito parte do nosso Curso.
Os espaços de Aprendizagem relatam o que vem 

acontecendo no Curso de Enfermagem.

Ótima leitura,
com carinho, 

professoras Claudete, Letícia e Sandra.

Está tudo 
azul!



Espaço do Egresso
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Arquivo pessoal

      Como costumo falar.... Tenho muito orgulho em ser filha desta instituição séria e que 
pude viver cada momento de uma vida acadêmica, desde o início da graduação, em 
2014. 
     O curso de Enfermagem proporcionou-me inúmeras oportunidades de crescimento 
pessoal e profissional, no âmbito da sala de aula, como também, nas aulas práticas 
realizadas nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) e no Grupo Hospitalar Santiago 
sendo referência para a metade dos municípios da região central.
     Nestes 5 anos de formação (2014-2019), o aprendizado era a todo instante, além da 
oportunidade de ser bolsista de projetos de pesquisa e extensão nas áreas de saúde da 
mulher e saúde da criança, e ter o primeiro contato com um grupo de pesquisa, o 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde e Enfermagem – GEPSE.
     Atualmente sou mestranda em Enfermagem da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). E saliento, que este processo de formação está sendo de grandes desafios, 
ao mesmo, de consolidações acerca dos conhecimentos adquiridos durante a graduação. 
Além disto, perpassei por diferentes experiências, sendo uma delas a de “ser docente”.
     Este ano, realizei um dos meus maiores sonhos, ser Consultora em Amamentação 
pela Instituição Mame Bem (MG). Meu objetivo, está em auxiliar as famílias durante o 
processo de aleitamento materno nos seus domicílios. Assim, procuro a cada passo 
estreitar meus laços de afinidade com a área materno-infantil e saúde da criança. 
Visto, que o processo de ensino-aprendizagem é constante e está nitidamente associado 
ao meu crescimento profissional. 
     Por fim, posso garantir, que na URI Câmpus Santiago como uma feliz aluna, eu vivi, 
abracei, chorei, sorri, agradeci, estudei, aprendi muito, me dediquei e através desta 
caminhada, estou tornando-me a profissional que sempre busquei e almejei em ser.

ANDIARA
Luiz Ramos Soares
Enfermeira
Graduada em Enfermagem pela URI-Câmpus Santiago
Mestranda do Programa de Pós-graduação em 
Enfermagem (PPGEnf) /UFSM
Consultora em amamentação pela Instituição 
Mame Bem (MG)



     Em 2022, o Curso de Enfermagem da URI Santiago irá migrar para a Graduação Ativa. 
     Mas o que é a Graduação Ativa?
     É uma inovação acadêmica da URI que busca qualificar o ensino e a aprendizagem. 
Essa inovação tornou o currículo mais atrativo, dinâmico e prático com disciplinas presenciais 
e online, com a inclusão da disciplina Trabalho Discente Efetivo (TDE), o que amplia a sala de 
aula, a inclusão do Projeto Integrador (PI) e também algumas disciplinas que irão ocorrer de 
forma online, facilitando a logística organizacional de aprendizagem do aluno.
     Destaca-se que as tecnologias digitais passaram a fazer parte do processo de ensino e 
aprendizagem, o que levou o curso de Enfermagem da URI Santiago a aderir à Graduação 
Ativa (Res. nº 2736/CUN/2019). Esse formato acadêmico contribui para a dinamização do 
processo de ensino e aprendizagem, por meio de metodologias ativas e também estimula 
a autonomia na construção do conhecimento. Diante dessa mudança de currículo, os alunos 
terão aulas práticas desde o primeiro semestre.
     O Trabalho Discente Efetivo (TDE) é definido como um conjunto de atividades teórico-
práticas supervisionadas, componentes dos cursos ofertados pela URI, incluindo laboratórios, 
atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, dentre outros. 
Estas atividades serão realizadas extraclasse, pelos discentes, desde que programadas, 
planejadas, orientadas, supervisionadas e avaliadas pelo docente da disciplina. 
     O Projeto Integrador (PI), por sua vez, visa romper os limites das unidades curriculares, 
fortalecendo a tríade ensino-serviço-comunidade, permitindo ao estudante de enfermagem 
atuar como protagonista de sua formação, assumindo papel ativo na construção do 
conhecimento e no desenvolvimento de competências e habilidades inerentes ao Enfermeiro. 
     Estamos vivendo um cenário acadêmico cada vez mais dinâmico, portanto, não podemos 
esperar que o modelo tradicional de ensino consiga dar conta na sua integralidade as atuais 
demandas dos alunos. Deste modo, em uma perspectiva de inovação acadêmica, o Curso de 
Enfermagem da URI Santiago irá migrar para a Graduação Ativa no ano de 2022.

Espaço do Professor
Graduação Ativa: uma inovação

acadêmica do curso de Enfermagem
da URI Santiago

Por Claudete Moreschi 
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Arquivo pessoal

Claudete Moreschi
Enfermeira. Doutora em Ciências: 
Ambiente e Desenvolvimento
Docente e Coordenadora do 
Curso de Enfermagem da URI Santiago



Espaço de Aprendizagem

labenf@urisantiago.br
@labenf.uri

gepse@urisantiago.br
@gepse.uri

GEPSE ENCONTRO
DO DIA 28 DE SETEMBRO

     Neste segundo encontro do semestre, as atividades ocorreram de forma presencial, onde 
os integrantes foram divididos em grupos para o desenvolvimento das atividades propostas. 
     Foramrealizadas buscas de materiais nas Bases de Dados em Saúde, onde os grupos 
escolheram temáticas conforme afinidade de estudo. Diante disso, tem-se como objetivo 
fomentar os acadêmicos a construírem trabalhos científicos para possíveis participações em 
eventos e fortalecer os projetos que já se encontram em desenvolvimento. Neste dia também 
foram divulgados os eventos com inscrições abertas e os quais aceitam a submissão de 
trabalhos científicos.
     

6

     O Laboratório de Práticas de Enfermagem entra na vida dos acadêmicos desde os primeiros 
semestres, onde iniciam suas primeiras aulas práticas, têm o primeiro contato com os 
ambientes de atuação dos profissionais de Enfermagem. O ambiente do Laboratório torna-se 
local de frequentes aulas e atividades de revisão, e mesmo sem que percebam, atrela-se no 
desenvolvimento do ser enfermeiro de cada estudante.
     É durante as práticas em que os acadêmicos começam a se enxergar como enfermeiros, 
fortalecendo cada vez mais o vínculo com a profissão. Sendo assim, lá no final da graduação, 
os estudantes comentam com carinho sobre as experiências vividas dentro do Laboratório, 
tornando-o, até mesmo, cenário das fotos de formatura. 
     E foi o que aconteceu com a turma de formandos, que no mês de outubro utilizou o 
Laboratório como cenário de suas fotos de formatura. Fica aqui o nosso agradecimento por 
fazerem parte da história do LABENF. Estamos 
orgulhosos dos enfermeiros que serão!
           
     

LABENF DO INÍCIO 
AO FIM!

GEPSE
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Espaço de Aprendizagem
LAIGUS

     Aconteceu entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro a primeira Jornada Integrada da 
LAIGUS (JILAIGUS). O evento, organizado pela Liga Acadêmica Interdisciplinar de Gerontologia 
da URI/Santiago teve como objetivo aproximar a comunidade acadêmica dos assuntos 
inerentes ao processo de envelhecimento sob a ótica das diferentes áreas do conhecimento. 
O evento foi transmitido aos mais de 100 inscritos através do canal do YouTube da LAIGUS. 
     Na primeira noite teve a abertura do evento, com a fala de boas vindas do professor Claiton 
Ruviaro, Diretor Acadêmico da URI, da professora Claudete Moreschi, orientadora da LAIGUS 
e também da Acadêmica Patrícia Martins, presidente da LAIGUS. A seguir contou com um 
momento cultural com a participação do senhor Airton Dorneles que contemplou o público 
com músicas gaúchas alusivas ao idoso, as quais foram cantadas ao vivo e acompanhadas de 
um belo som de acordeon (gaita). 
     Ainda, nesta noite teve a participação do secretário municipal de saúde Eldrio Machado, o 
qual apresentou diversos dados acerca da realidade da população idosa santiaguense. Através 
da temática ‘Adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso da pessoa idosa na 
atenção primária’ os profissionais Evandro Almeida (médico), Liana Pedrolo (professora do curso 
de farmácia) e Silvana de Oliveira (professora do curso de Enfermagem) trouxeram importantes 
informações acerca de suas vivências no cotidiano como profissionais ligados a atenção 
primária ao paciente idoso.
     A partir da temática da gerontologia, a comunidade acadêmica teve a oportunidade de 
apresentar suas produções cientificas através da Mostra Científica da LAIGUS, a qual 
contemplou na noite do dia 30/09 mais de 15 trabalhos originais, através da plataforma Google 
Meet.
     Na noite do dia 01/10 os professores Izaque Machado, curso de psicologia, Clarissa Guerra, 
curso de direito e ClaudetteMoreschi, curso de Enfermagem, abordaram as diferentes interfaces 
da violência contra a pessoa idosa e  os principais caminhos de prevenção e conscientização 
social acerca do assunto através da roda de conversa intitulada “Violência contra a pessoa 
idosa: vamos falar sobre?” 
     Fechando a programação da I JILAIGUS, a roda de conversa “Quedas em idosos: riscos e 
alternativas de prevenção” foi conduzida pela professora Carla Dorneles, curso de Enfermagem 
e professores Rodrigo Barcelos, curso arquitetura e urbanismo e Marcos Franken, curso de 
Educação Física, os quais trouxeram importantes informações sobre a importância do cuidado 
com os diversos aspectos inerentes a saúde, estilo de vida e ambiente a qual a pessoa idosa 
está inserida, visando a manutenção da qualidade de vida desta população. Além das rodas de 
conversa, o evento contou com a participação da Presidente do Conselho Municipal do Idoso, 
Claudete Moreschi.
     A LAIGUS agradece à Universidade, apoiadores, 
acadêmicos e docentes que abraçaram esta iniciativa.

7

@laigusuri

Laigus URI

I JORNADA INTEGRADA
DA LAIGUS (JILAIGUS)



Espaço de Aprendizagem

CCE
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cce@urisantiago.br

A APRENDIZAGEM
     é a maior razão de existir de uma Universidade!
     E, o cuidado é a grande razão de existir da Enfermagem!
O Centro de Cuidados de Enfermagem da URI Santiago une 
estas duas estradas ao abrir suas portas e possibilitar que os 
futuros ENFERMEIROS aprendam a CUIDAR.
     No mês de outubro mais uma disciplina do Curso de 
Enfermagem inicia suas atividades no CCE. Desta vez foi o 
Estágio Supervisionado II, que acontece no X semestre do curso 
e tem como objetivo inserir o acadêmico nos diferentes 
contextos dos serviços de saúde para que haja o aprimoramento 
assistencial, gerencial e aquisição de autonomia profissional.
     Contamos assim, com a inserção do acadêmico Lucas Otero 
que desenvolverá parte de seu Estágio Supervisionado II no CCE, 
contribuindo com a gestão do serviço que é parte fundamental 
do trabalho do enfermeiro, pois o cuidado de qualidade ao 
paciente somente ocorre quando, primeiramente, há o cuidado/
organização do serviço por meio da gestão.

       está realizando atividades terapêuticas de forma presencial na URI Campus Santiago, 
com disponibilidade de agenda mensal, no qual está sendo disponibilizado práticas de 
reflexologia, auriculoterapia e barra de access. Nesse mês de outubro começamos a ofertar 
uma nova prática de meditação guiada em grupo, no qual a partir do foco e concentração 
na postura e respiração através de objetos, musica ou leituras trazer bem-estar, relaxamento, 
autoconhecimento, estabilidade emocional e mental. Devido o momento de pandemia, o 
projeto é ofertado somente para alunos de todos os cursos, professores e colaboradores da 
universidade. Nosso espaço planejado localiza-se no prédio 9, sala 1018, junto ao Centro de 
Cuidados de Enfermagem (CCE). 

LAPICS
O LABORATÓRIO DE PRÁTICAS
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES
EM SAÚDE

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

LUCAS OTERO
ACADÊMICO DO

X SEMESTRE



    
     Aleitamento é o ato de amamentar, nutrir uma criança. Considerado um dos 
pilares fundamentais para promoção e promoção de saúde. Esse processo que 
também enaltece o vínculo de mãe e filho, se torna primordial no estado nutricional, 
suas defesas contra infecções, seu desenvolvimento cognitivo/emocional e sua saúde 
em um longo período. 

 

SAÚDE DA CRIANÇA
A IMPORTÂNCIA DO 
ALEITAMENTO MATERNO
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Acadêmicos: Amanda Polga, Larissa Sagrilo, Marcos Paludett e Thaís Chiarello

O ALEITAMENTO SE SUBDIVIDE EM CINCO MODOS

    
     O aleitamento é recomendado durar dois anos ou mais, tendo sua exclusividade nos 
primeiros seis meses. Sendo importante para evitar mortes infantis; Evitar diarreia;
Evitar infecções respiratórias; Diminuir riscos de alergias; Diminuir riscos de hipertensão, 
colesterol alto e diabetes; Melhorar a nutrição; Diminuir risco de obesidade; Possuir 
efeito positivo na inteligência; entre outros benefícios.

 

Aleitamento materno 
exclusivo

Quando recebe o leite direto da mama 
ou ordenhado, ou leite humano de outra 

fonte. Sem adição de outros líquidos e 
sólidos.

Aleitamento materno 
predominante

Quando além de leite 
materno a criança recebe 

água, chá, sucos e bebidas a 
base de água.

Aleitamento materno 
Quando se recebe leite materno, 

independente de receber ou 
não outros alimentos. 

Aleitamento materno 
complementado

Quando além do leite materno 
recebem alimentos para ser 

complementado.

Aleitamento materno 
misto ou parcial

Quando se recebe leite 
materno e outros tipos de leite. 



      O movimento novembro azul teve origem no ano de 2003 na Austrália, com o intuito 
de chamar atenção para a prevenção e diagnóstico precoce de doenças que atingem a 
população masculina. No Brasil, o novembro azul foi criado pelo instituto Lado a Lado 
pela Vida, com o objetivo de mudar a realidade brasileira em relação a procura aos 
serviços de saúde pela população masculina (BVSMS, 2021INCA, 2018).
     O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, ficando atrás 
apenas do câncer de pele. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer 
da terceira idade, uma vez que, cerca de 75% dos casos acometem homens com idade 
acima dos 65 anos (INCA, 2021).

SAÚDE DO HOMEM
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Acadêmicos: Daniel Fenner, Lavínia Bettim e Pablo Marin

azul 
E A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS A SAÚDE DO HOMEM

E O QUE AUMENTA O RISCO?
•A idade é um fator de risco importante, uma vez que a incidência e mortalidade 
aumentam significativamente após os 50 anos de idade. 
•Parentes próximos como pai e irmãos com diagnóstico de câncer de próstata antes 
dos 50 anos de idade.
•Excesso de gordura corporal.

FIQUE ATENTO AOS SINAIS E SINTOMAS
     Nas fases iniciais o câncer de próstata pode não apresentar sintomas ou quando 
apresentarem podem ser: Dificuldade em urinar ou urinar muitas vezes durante o 
dia ou a noite, diminuição do jato da urina e presença de sangue na urina. Em fases 
avançadas podem provocar dor óssea, sintomas urinários, infecção generalizada ou 
insuficiência renal. 

A IMPORTÂNCIA DA DETECÇÃO PRECOCE
     Quando encontrados nas fases iniciais as chances de cura se elevam, possibilitando 
um tratamento bem sucedido. Pode ser feita por meio da investigação de exames 
clínicos, laboratoriais, endoscópicos ou radiológicos de pessoas com presenças dos
sinais e sintomas sugestivos da doença. No caso do câncer de próstata exames como 
toque retal e exame de sangue para avaliar a dosagem de PSA (antígeno prostático 
específico) devem ser realizados (INCA, 2021).
     
     E lembre-se: O diagnóstico precoce pode salvar sua vida, o preconceito, não!!
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    O novembro Azul é uma campanha de conscientização dirigida à sociedade e, 
em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, 
com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro de próstata.
Estima-se que 75% dos casos no Brasil atingem a população masculina na terceira 
idade. O risco da doença começa a aumentar sistematicamente após os 50, e 
acelera fortemente após os 60. Esse padrão de risco torna este tipo de câncer 
particularmente preocupante em termos de saúde pública por conta do 
envelhecimento da população, aspecto que vem transformando, em ritmo inédito 
na história mundial. 
     O Ministério da Saúde ressalta que a saúde masculina deve ser levada a sério 
em todos os sentidos, incluindo a saúde mental. E, neste contexto, o papel do 
enfermeiro é fundamental, uma vez que o profissional da saúde pode agir como 
agente de informação em várias situações. Um grande número de doenças é 
influenciado pelos hábitos de vida.
      O fato do envelhecimento ser um fator de risco para o Câncer de próstata não 
significa que todos os homens terão essa doença algum dia. A forma que cada 
um leva sua vida influencia na consequência de patologias. O Enfermeiro tem um
trabalho ativo na consulta de enfermagem com acolhimento, escuta e avaliação 
destes pacientes para possíveis alterações. Diante de nossa notícia, a mensagem 
que gostaríamos de deixar para cada leitor, é que os exames de rotina, consulta 
de enfermagem, ir ao médico, alimentação saudável, atividade física, dormir bem, 
ter momentos de relaxamento tem  mais chances de viver com saúde e qualidade 
de vida.

     
 

SAÚDE DO IDOSO
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Acadêmicos: Aline Assunção, Lucas Otero, Patrícia Martins, Helen Turchetti

Vamos falar sobre 
o Novembro Azul?

Cuidem-se!Cuidem-se!

Homem idoso! Homem idoso! 



     A consulta de enfermagem com coleta do exame Preventivo é uma das ações 
do Enfermeiro, é um procedimento importante e tem como um dos seus objetivos 
específicos reduzir a morbimortalidade por câncer de colo uterino na população
 feminina, já que é um dos desafios, pois é uma das neoplasias mais comuns em 

mulheres brasileiras. O câncer de colo uterino pode se transformar em um 
processo invasivo de agravo progressivo, porém tratável e curável, quando

diagnosticado a tempo, o que demanda sucesso na detecção precoce de lesões 
com a coleta do exame Preventivo.Na Consulta Ginecológica de Enfermagem a 
coleta do exame Preventivo possui importante papel no diagnóstico do câncer 

de colo uterino, sendo a estratégia mais utilizada para detecção de neoplasias em 
mulheres de 25 a 59 anos de idade. Ressalta-se, que quando dois exames 
consecutivos com intervalo anual apresentam resultados nos limites da 

normalidade o exame deve ser repetido pelo menos a cada 3 anos, porém em 
casos de alterações existe a necessidade de que o prazo para repetir o exame
seja menor. Esse rastreamento reduz consideravelmente a mortalidade, uma 

vez que as lesões são tratadas de forma prematura, permitindo o maior potencial
de cura e prevenção.De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o 

câncer de colo uterino é o terceiro tumor maligno mais frequente na população
feminina, atrás apenas do câncer de mama e do colo retal, e a quarta causa de 

morte de mulheres por câncer no Brasil. Em 2020 a estimativa foi de 16.710 novos 
casos e em 2019 um número de 6.596 mortes por câncer de colo uterino no 

Brasil. A linha de cuidados do câncer de colo uterino é baseada em assegurar 
à mulher o acesso humanizado e integral às ações e aos serviços qualificados 

para promover a prevenção do câncer de colo uterino, juntamente com acesso 
ao rastreamento de lesões precursoras, ao diagnóstico precoce e ao tratamento 

adequado, qualificado e em tempo oportuno.

SAÚDE DA MULHER

Acadêmicos: Caroline Zuqueto, Gloria Cogo, Gabriéli Ronzani, Sandy dos Santos
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preventivo
DE CÂNCER DE COLO UTERINO



SAÚDE MENTAL

Acadêmicos: Arieli Pizzuti, Aliny Silva, Hilana Pedroso, MarjanaPivoto, Nathalia Schlotfeldt e Tais Flores
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    A saúde mental do homem representa, ainda, um grande tabu na sociedade. É 
necessário romper muitos preconceitos para revelar que está passando por um 
momento difícil e que é necessário procurar ajuda especializada. Uma das ações mais 
desafiadoras para o homem é conversar sobre os próprios sentimentos, pois 
culturalmente, as vezes, acredita-se que a exposição poderá denotar sinal de fraqueza 
para o homem.
     Destaca-se que um importante problema emocional surge quando o paciente tem 
um  diagnóstico de câncer. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer um dos 
tipos mais frequentes em homens, é o de próstata (29,2%). 
     A saúde do homem vem ganhando destaque nos últimos tempos em especial após 
em  2009 o Ministério da Saúde criar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Homem – PNAISH, objetivando habilitar à assistência à saúde dos homens, de acordo 
com as suas formas de cuidado, preservando a plenitude e qualificando a atenção 
primaria, vendo a inquietação que não só se restringem a recuperação, mas também 
podendo proporcionar, sobretudo a promover a saúde e também a prevenir agravos 
que causem dano ao mesmo (VAZ, 2018).
     Portanto, entender o nível de conhecimento masculino sobre o novembro azul e 
enfatizar seu elo com a saúde mental deste gênero, é uma forma de avaliar o 
conhecimento que permeia o social, e, despertar nos homens uma proposta para a 
busca na geração de conhecimento sobre a importância da manutenção da sua saúde. 
     Perceber como funciona cada aspecto que envolve este pilar é uma forma de 
configurar de maneira adequada cada passo em busca de uma maior eficácia nos 
processos do Estado na publicização da saúde mental como parte da Saúde Pública. 
     É necessário enfatizar que a saúde mental faz parte do novembro azul, para que esse 
pensamento se transforme em uma ação mental positivista, transformando a busca da 
saúde mental em um pilar de sustentação dos caminhos masculinos para plenitude de 
sua saúde (AZEVEDO, 2017).

NOVEMBRO AZUL
e a saúde mental

do homem
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