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   de Enfermagem prepara-se para receber novos alunos a partir do 
próximo vestibular, que foi lançado no último dia 5 de outubro. 
   Muitas pessoas nos procuram para saber mais sobre este curso
fascinante e o que nós podemos dizer? Em resumo, que é a profissão
do cuidado, da empatia, do amor, da promoção em saúde. No ano de 
2020, foi uma das profissões mais desafiadas, também uma das que 
mais sofreu e sofre com tantas incertezas, medo e excesso de trabalho 
frente à crise sanitária que nos encontramos.
   Já estamos falando em receber novos alunos porque nossas 
expectativas são grandes. Juntos dos atuais alunos, temos a certeza que 
faremos muito pela saúde e construiremos diferentes saberes, tão 
necessários nos dias atuais.  
     Nossa campanha, ‘Sacie sua fome de conhecimento’, quer enfatizar 
que podemos unir bons livros, tecnologia, laboratórios de ponta, 
professores qualificados, interação pessoal e profissional e a rede de 
contatos para construirmos uma deliciosa receita, em que o resultado 
principal é o conhecimento. Bom apetite, bom vestibular e boa leitura! 

   

  Com carinho,
   professoras Claudete, Lara, Letícia e Marina.  

O curso
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     O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo (INCA, 2019). Atualmente, é a quinta
 causa de óbitos por câncer em geral, sendo entre as mulheres, a causa mais frequente. No Brasil, 
excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama também é o mais incidente em 
mulheres de todas as regiões. Para o ano de 2020 foram estimados 66.280 casos novos, o que representa 
uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100.000 mulheres (INCA, 2019).
     O câncer de mama pode ser compreendido como um tumor maligno que cresce na mama em 
decorrência de alterações genéticas em determinado conjunto de células mamárias, que por sua 
vez passam a se dividir de maneira desordenada (ROSSIGNOLO, 2019). A alta incidência de câncer de 
mama e o impacto negativo da detecção tardia desta doença, trazem maior mortalidade e custos para 
o sistema de saúde (SILVA, MARTINS, 2020).
     Neste sentido o evento denominado Outubro Rosa, foi criado no início da década de 1990, pela 
Fundação Susan G. Komen for the Cure, nos Estados Unidos, com expansão para todo o mundo. Sendo 
o principal foco a luta contra o câncer de mama, inspirou e proporcionou mais serviços de diagnóstico 
e tratamento, ajudando assim reduzir a mortalidade (PONTES, et al., 2020).

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

Oubro Rosa
PREVENÇÃO E CUIDADOS
À SAÚDE DAS

MULHERES

Desde sua introdução no Brasil, no início dos anos 2000, o movimento 
Outubro Rosa vem ganhando adesão da sociedade e é hoje uma das 
campanhas mais populares da área da saúde. Pacientes, serviços de saúde, 
empresas e organizações da sociedade civil vêm se engajando na causa do
câncer de mama e protagonizando ações de mobilização social sobre a 
doença (ASSIS, SANTOS, MIGOWISK, 2020).

     Ao que se refere a políticas públicas de saúde, no Brasil têm-se 
apresentado como prioridade a prevenção de várias doenças
 crônicas-degenerativas, objetivando uma melhor qualidade de vida 
e redução de custos para o sistema de saúde.Nesse contexto, 
considerando a Política Nacional de Saúde da Mulher, bem como 
as peculiaridades que permeiam o processo saúde-doença das 
mulheres, o desenvolvimento e execução de ações de educação 
em saúde para este público, mostram-se como ferramentas viáveis, 
desde que objetivem realizar a sensibilização para prevenção e 
promoção da saúde deste público.  (OLIVEIRA, CORREIA, & FERREIRA, 
2017).
     A detecção precoce do câncer de mama visa o diagnóstico em fase 
inicial. Para mulheres com sinais e sintomas suspeitos, são realizadas 
estratégias e condutas como mamografias,e ainda, exames de rotina 
para mulheres assintomáticas na periodicidade definida pelo Ministério 
da Saúde (ASSIS, SANTOS, MIGOWSKI, 2020).Além disso, a cirurgia é 
uma das opções de tratamento, podendo ser retira parcialmente ou 
totalmente a mama, condição que por vezes influencia negativamente 
na autoestima e autoimagem da mulher, afetando sua vida pessoal e
social, visto a mama ser um órgão simbólico feminino (MAIRINK, et al., 
2020).

     A realização de exame clínico das mamas, de imagem e 
laboratoriais, são importantes cuidados a serem executados 
pela equipe de saúde. Além disso, a educação em saúde, 
visando à prevenção e o avanço no conhecimento da 
população sobre os fatores de risco e a importância do 
diagnóstico precoce das neoplasias (MARTINS, et al, 2017).
     As atividades de educação em saúde instruem e estimulam 
a adesão da população quanto às ações de promoção e 
prevenção, além de favorecer para mudança nos estilos e 
comportamentos de vida. Para isso, a atuação da enfermagem 
nessas práticas e cuidados, desde a formação, é de grande 
valia para instrumentalizar na sua futura assistência prática, 
com competências necessárias e seguras a populações 
específicas (MARTINS, et al, 2017). 
     Diante do exposto, salienta-se que desde a prevenção e 
detecção precoce, até o tratamento e recuperação das 
pacientes ou muitas vezes nos cuidados paliativos, o profissional 
enfermeiro é fundamental. Para isso, sua atuação e desempenho 
permeiam em cuidados sistematizados e integrais, identificando 
situações de vulnerabilidade, fornecendo informações, realizando 
educação em saúde e estimulando a qualidade de vida com 
hábitos saudáveis (SOUZA et al, 2020). 

Por fim, é fundamental que a mulher se sinta cuidada e 
valorizada, por meio de uma assistência individualizada, 
segura e com qualidade, considerando que o cuidado de 
enfermagem não se restringe apenas ao diagnóstico, mas 
todo o contexto e as múltiplas dimensões que envolvem 
o ser humano. 
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       A enfermagem, que, além dos enfermeiros, engloba os técnicos e auxiliares, é a segunda categoria com maior número de profissionais 
no Brasil, chegando a 1,6 milhão segundo pesquisa da Fiocruz e do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Porém, ser a segunda 
maior categoria do Brasil, atrás apenas de metalurgia, não representa valorização e direitos. A enfermagem sofre com desgaste, doenças, 
estresse, má remuneração e jornada trilha de trabalho.
     Neste ano está sendo comemorado o Ano Internacional da Enfermagem. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que faltarão 
9 milhões de enfermeiros, enfermeiras e parteiras no mercado para satisfazer as necessidades de saúde da população mundial até 2030. 
Esse cenário evidencia a importância de valorizar a profissão, fundamental para que sejam atendidas metas de saúde, tratar e prevenir 
doenças.
     A enfermagem é essencial para os sistemas de saúde público e privado, nas esferas municipal, estadual e federal, tanto pelo tipo de 
trabalho que desenvolve como pela quantidade de pessoas envolvidas na atividade. 
     Segundo Margareth Chan, diretora da OMS (Organização Mundial da Saúde), a enfermagem é a espinha dorsal do sistema de saúde. 
Isso se deve ao fato de 50% da força de trabalho mundial em saúde ser constituída por enfermeiros, técnicos, auxiliares e obstetrizes. 
Sem esses profissionais, o sistema de saúde não teria como manter a qualidade nem mesmo como prestar o atendimento à população.

A ENFERMAGEM
A ENFERMAGEM

‘Somos (os profissionais de enfermagem) hoje a maior força de trabalho 
na saúde brasileira e estamos presentes em todas as etapas do cuidado. 
Portanto, adotar políticas públicas que valorizem e reconheçam a atuação 
da enfermagem significa investir em uma assistência mais qualificada e 
segura. É inadmissível que até hoje os profissionais de enfermagem não 
tenham um piso salarial definido, tampouco uma jornada regulamentada’, 
afirma a presidente do Coren-SP.

     É necessário romper barreiras, como combater a desinformação sobre a autonomia e as atribuições da categoria. Há quem pense, 
equivocadamente, que a enfermagem é uma subcategoria da medicina e associa a profissão a algo que é auxiliar, quando, na verdade, 
a assistência é promovida por meio de equipes multiprofissionais, na qual cada categoria tem seu papel e importância. 
     Outro aspecto é a necessidade de valorização. A enfermagem, até os dias de hoje, não tem um piso salarial fixado, ou jornada de 
trabalho regulamentada. Isso faz com que os profissionais tenham remuneração baixa e expediente de trabalho incompatível com o 
volume de responsabilidades e atribuições que possuem, sendo obrigados a manter vários vínculos.
     A realidade da profissão no Brasil ainda está longe de alcançar a merecida valorização que existe em outros países. Assim, há o Projeto 
de Lei n° 2564/2020, que visa estabelecer o piso salarial dos profissionais de Enfermagem.Está no Senado Federal para ser analisado e 
votado. A iniciativa corresponde a uma das grandes lutas travada pela categoria há anos.
     Por se tratar de um Projeto de Lei de interesse para toda a categoria, é possível dar a opinião no site do Senado Federal. A opinião 
pública é apenas de caráter consultivo e não decisivo, por isso, faz-se necessário que a população incentive e solicite aos parlamentares a
 aprovação da lei.

A ENFERMAGEM é a arte e a ciência do cuidar, 
necessária a todos os povos e a todas as nações, 
imprescindível em época de paz e de guerra, e 
imprescindível à preservação da saúde e da 
vida dos seres humanos em todos os níveis, 
classes ou condições sociais. 

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

Giovanini
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Educação
em saúde 

Atendimento
em saúde no domicílio

Acadêmicas: Diulia 
Gabert, Fernanda 
Brucker, Leticia Balboni, 
Mylena Chaves, Mônica 
Martins, Pauline Aguirre e 
Rosemary Marinho

     Os conhecimentos que fornecem subsídios para 
o cuidado e o entendimento das necessidades 
humanas básicas, bem como adaptações e 
mudanças que ocorrem ao longo da vida que, por 
sua vez, apresentam dimensões biológica, 
psicológica, social, cultural e espiritual.  
     Ao realizar o cuidado damos atenção a patologia, 
mas priorizamos a promoção, manutenção e 
recuperação da saúde. Respeitar a independência 
e propiciar a participação do sujeito e de seu 
cuidador familiar no processo de cuidado, portanto, 
pode favorecer a assistência qualificada. 
Cotidianamente podemos observar que ao 
realizarem as visitas domiciliares, os profissionais 
de saúde que atuam em Estrategias Saúde da 
Família (ESF), se deparam, frequentemente, com 
idosos que necessitam de cuidados domiciliares e 
com cuidadores familiares que também necessitam 
de cuidados. O que se depreende desses cenários 
é uma carência de suporte e uma falta de estrutura 
mais eficaz, que proporcione a esses cuidadores
 familiares melhores capacidade para prestar um 
cuidado efetivo ao idoso (MARTINS, et al 2007).
     Segundo Larceda, et., al., (2006) a transição 
demográfica indica que o envelhecimento da 
população está aumentando, a mudança nas 
características epidemiológicas da população 
indica o aumento das doenças crônicas não 
transmissíveis; o custo do sistema hospitalar cada 
vez mais caro, o desenvolvimento de tecnologia e 
equipamentos aumenta a taxa de sobrevivência 
das pessoas e a demanda por assistência à saúde 
é crescente, os profissionais de saúde estão 
interessados   em novas áreas de atuação, além da 
necessidade de equipes profissionais para uma 
melhor integração com o cliente e sua família, 
também é necessário um maior grau de 
privacidade, personalização e humanização da 
assistência à saúde.

     No atual contexto pandêmico, ações educativas são 
relevantes por potencializarem e auxiliarem no 
empoderamento da população assistida pelas equipes 
de enfermagem, pois e através desse tipo de assistência 
educativa que o conhecimento acerca da realidade que 
o indivíduo está inserido se potencializa, tornando-o 
capaz de compreender o que as suas ações influenciam, 
sejam elas direta ou indiretamente no seu processo 
saúde-doença e geram mudanças no ambiente (DUTRA, 
et al. 2020).
     Ainda, o uso das tecnologias leves permite a 
condensação do trabalho vivo em ações de interação 
e subjetividade, com oportunidades de acolhimento, 
produção de vínculo, responsabilidades e autonomia. 
Essas práticas devem ser ofertadas tanto para quem 
adquire a COVID-19 quanto para os demais usuários que 
continuam a sofrer com problemas de diferentes 
intensidades, agudos e crônicos (SCHNEIDER et al., 
2020). 
     Frente a isso, a educação em saúde pode acontecer 
em âmbito domiciliar, onde o cuidado envolve a família 
e o ambiente familiar deve ser utilizado para 
planejamento do cuidado e a dinâmica das ações. 
Nesse cenário, o enfermeiro atua na prestação de 
cuidados diretos ao paciente e à família. A assistência 
de enfermagem domiciliar deve ser baseada no 
acompanhamento, tratamento, recuperação e 
reabilitação de pacientes, com distintas e faixas etárias 
e condições socioeconômicas (VALARISTINO et al., 2019).
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EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, A ADAPTAÇÃO DE 
PAIS E FILHOS NO PREPARO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS

Acadêmicos (as): Antônio Gilmar da Silveira Ramos, 
Biana Brum Severo, Francine Dalenogare Lopes, 
Gabriela Delevati Caldeira, Gábia Cogo Colpo e 

Joane Beatriz Dethetis Soares

BISCOITINHO DE BANANA

     Por conta da pandemia de Covid-19 com isolamento social a melhor maneira é alimentar-se em casa. Mesmo sem o hábito de 
cozinhar, conhecer algumas receitas fáceis e saudáveis faz com que evitamos problemas de saúde.
      A vida moderna está marcada pelo aumento da demanda e a falta de tempo, assim vivida em comum por todos. Há necessidade 
do compartilhamento das responsabilidades domesticas,onde envolve toda a família, por exemplo, na preparação das refeições, a 
aquisição de bons hábitos e valorização de compartilhamento das atividades.
     Faz-se necessário usufruir desse tempo de isolamento social para a integraçãoda família, como a realização de receitas de fácil 
acesso disponíveis na internet. Onde a participação da família nas atividades de planejar as refeições, adquirir, preparar, servir os 
alimentos e cuidar da limpeza dos utensílios utilizados pode proporcionar momentos adicionais de convívio. É importante que de 
maneira simples e lúdica os filhos entendam e aproveitem esse tempo com seus pais. 
     As crianças encontram-se em fase de crescimento, onde a preferência pelos alimentos deve ser os in natura ou minimamente 
processados. O envolvimento de crianças e adolescentes na compra de alimentos e no preparo de refeições permite que eles 
conheçam novos alimentos e novas formas de prepará-los e que saibam mais sobre de onde eles vêm e como são produzidos.
Uma das alternativas são as frutas frescas ou secas, bem como leite e derivados e asamêndoas, na medida em que são alimentos com 
alto teor de nutrientes e grande poder de saciedade, além de serem práticos para transportar e consumir.
      Para a interação iremos deixar disponível uma sugestão de receita de facil acesso!

Rendimento: 10 porções 

Tempo de preparo: 30 min. 

INGREDIENTES
►2 bananas nanicas maduras
►5 col. (sopa) de aveia em flocos
►Canela em pó a gosto
PREPARO
Amasse as bananas e misture com os outros ingredientes; use uma  colher para fazer os bolinhos e 
acomodá-los numa forma antiaderente e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC e deixe assar por 20 minutos 
ou até que fique dourado.
OBS.: Pode ser acrescentado uvas-passas ou chocolate amargo picado na massa antes de colocar para 
assar.
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DIA DODIA DO

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

1º de outubro

     No dia 1º de outubro, comemora-se o Dia Internacional do Idoso, pessoa que possui idade igual ou superior a 60 anos. 
Essa data, que marca o dia em que a Lei N°10.741 entrou em vigora qual estabelece o Estatuto do Idoso.Este dia é 
fundamental para reforçar a importância da proteção a esse público e para reavaliarmos nossa atitude com relação 
aos idosos.

O DIA DO IDOSO EXISTE COM O PROPÓSITO
DE REFLETIRMOS SOBRE A FORMA QUE TRATAMOS

AS PESSOAS A IDADE A PARTIR DOS 60 ANOS.

PRINCIPAIS 

OBJETIVOS

SABER

VIVER

Estatuto de Idoso | Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003

     A criação do Estatuto do Idoso em 2003 representou um grande avanço na vida dessa parcela de nossa população, 
que frequentemente é vítima de maus-tratos e abusos de todas as formas. Esse estatuto estabeleceu os direitos dos 
idosos, como a prioridade em alguns serviços e a garantia de acesso à saúde, alimentação, educação, cultura, lazer
e trabalho.

►Chamar a atenção para a existência de desigualdades, 
geralmente como resultado de uma acumulação de desvantagens 
ao longo da vida;
►Aproveitar as experiências e o aprendizado ao longo da vida 
dos cidadãos da chamada terceira idade criando políticas 
proativas e adaptativas de trabalho, promovendo proteção social 
e dando acesso à cobertura universal de saúde;
►Refletir sobre as melhores práticas, lições e progressos para 
mudar as narrativas e estereótipos negativos que envolvem a 
velhice. 

     A partir do Estatuto do Idoso, também ficou estabelecido, entre outros pontos, que é crime:
►  pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao Discriminar
direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de 
idade.
►  o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas Abandonar
necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado.
► a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou Expor 
degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a 
trabalho excessivo ou inadequado.
►  a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho.Negar
►  de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação Apropriar-se
diversa de sua finalidade.
►  o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer Reter
outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida.
►  ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa Exibir
do idoso.
► de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração.Coagir, 

‘Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem 
sentido, se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço 
que envolve, palavra que conforta, silencio que respeita, alegria que contagia, lágrima que 
corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, 
é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja curta e nem longa demais, mas que 
seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar.’ Cora Coralina
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