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de um novo ano nos traz a sensação de que temos uma estrada 

nova a percorrer e que nela podemos construir sonhos, 
(re)planejar os passos e cuidar da nossa saúde física e mental.

Assim, desejando que 2022 seja próspero a todos, o Jornal 
Enfermagem Digital traz mais uma edição recheada de 

informações que podem auxiliar a planejar um novo ano mais 
saudável.

E quem disse que o novo ano não pode iniciar com despedidas? 
Sim, estamos nos despedindo da XVI Turma de Enfermagem da 
URI Santiago. Foi esta turma que ao longo de 2021 construiu o 

Jornal Enfermagem Digital. Desejamos a vocês, queridos 
formandos, uma carreira de realizações e sucesso.

Dessa forma, esta edição encerra o Ano II do Jornal Enfermagem 
Digital. Retornamos no semestre 2022/1 com muitas novidades 

e informações.

Até breve!!

Carinhosamente,
professoras Claudete, Letícia e Sandra.

A chegada
Olá

2022!
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Na última edição do ano 2 (2021), este espaço é dedicado a quem 
fez muitas reportagens, mas hoje vai ser a pauta da matéria! 

É dedicado a quem ainda não é egresso, mas já deixa 
saudades como se fosse! 

 Obrigada por conciliarem seus trabalhos finais e estágios 
com um bem tão precioso: a INFORMAÇÃO!
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Fotos: Arquivo pessoal

Ao longo das edições de 2021, 
estiveram conosco neste espaço 

as professoras Michele Noal Beltrão, 
Sandra Ost Rodrigues, Lenise Dutra, 

Carla Dornelles, Silvana Oliveira, 
Letícia Machado, Claudete Moreschi 

e Patricia Toscani Greco.
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Espaço de Aprendizagem

labenf@urisantiago.br
@labenf.uri

gepse@urisantiago.br
@gepse.uri

GEPSE O ÚLTIMO
ENCONTRO DO SEMESTRE!
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LABENF

GEPSE

isa euq ms  e SP a úe d eo  d eu  t Es n

E f e

e rmd ao gp eu mr
G

 “Ali no laboratório com certeza saímos 

 No  dia  13 de novembro, o Laboratório de Práticas de Enfermagem foi utilizado 
para a aula prática do Curso de Formação de Cuidadores de Pessoas Idosas, e em 
deferência a isso, trouxemos um breve relato  de uma das alunas do Curso:

preparados para as práticas, tiramos muitas 

muito claro, transparente, total proveito, onde 

dúvidas e conversamos bastante, tivemos um 

entendimento que para mim o curso todo foi 

contribuir para mais um curso da instituição! 
 Ficamos extremamente felizes em poder 

só temos  a agradecer a equipe toda pela 

 “Com certeza foi onde tiramos muitas dúvidas, pois até então no curso de 
Cuidador de Pessoas Idosas tínhamos visto somente na teoria... No Laboratório ali 
conseguimos ter um melhor entendimento com a explicação da Profª Camila, onde foi 
nos passado tudo passo a passo...”

dia muito proveitoso e benéfico para nosso 

Desejamos um novo ano repleto de boas energias 
e realizações!

dedicação e carinho conosco... Obrigado!”

 Assim, encerramos um semestre de atividades, com muita gratidão e desejo de 
boas energias para 2022. Agradecemos a cada integrante por enriquecer nosso grupo 
nesse ano!

 No dia 30 de novembro, aconteceu o último encontro do semestre do nosso Grupo 
de Pesquisa. Nesse dia houve as apresentações e discussões dos trabalhos escritos nos 
últimos encontros. Além disso, aconteceram as apresentações de Trabalhos de 
Conclusão de Curso, onde os integrantes puderam compartilhar seus temas e ouvir as 
considerações dos professores presentes.

PARCEIRO
DO CURSO DE FORMAÇÃO
DE CUIDADORES DE PESSOAS
IDOSAS



Espaço de Aprendizagem
LAIGUS
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NATAL SOLIDÁRIO

 Dia 22 de dezembro de 2021, um dia lindo, recheado de afeto e boas energias! Onde 
a LAIGUS fez sua entrega oficial da campanha “Natal Solidário: um enlace de gerações”, 
às crianças do Bairro Eletricitários. 

 Agradecemos imensamente cada doação, apoio e incentivo nesta caminhada! 
P o i s  o  a n o  d e  2 0 2 1  f o i  f e c h a d o  c o m  c h a v e  d e  o u r o ! 

 Esta iniciativa foi inspirada através de um encontro entre a LAIGUS e o Grupo 
Maturidade Ativa. Uma geração unida e uma comunidade motivada em prol do bem, 
levando mais alegria e esperança para o Natal das crianças! 

LAPICS NO MÊS DE DEZEMBRO...
 o LAPICS esteve presente no evento da Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), 
do Grupo Hospitalar de Santiago, que tinha por tema 
“Promoção da Saúde, CIPA Cuidando de você”, 
pensando na promoção de bem estar a saúde 
proporcionamos um momento de meditação guiada 
aos participantes.
 Pensando no fechamento de mais um ano letivo, 
o LAPICS dispôs um momento de relaxamento para os 
alunos e colaboradores da URI Campus Santiago, com a 
prática de  com o objetivo para trazer meditação guiada
boas energias para o próximo ano, com novas metas, 
motivações e desejos. 

Um enlace de gerações!

@laigusuri

Laigus URI

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



Espaço de Aprendizagem
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cce@urisantiago.br

CCE

CENTRO DE

CUIDADOS DE
ENFERMAGEM

 A essência da Enfermagem é o 
Cuidado!!
 Você talvez já tenha ouvido esta 
expressão. E sim, o cuidado é o que 
caracteriza o nosso trabalho enquanto 
enfermeiro.
 Sendo enfermeiro, o profissional pode 
prestar cuidado em diferentes níveis de 
atenção, incluindo a atenção ambulatorial 
atrelada a Consultórios ou Clínicas de 
Enfermagem. 
 Nesse sentido, o Centro de Cuidados 
de Enfermagem da URI Santiago é um 
espaço destinado a prática acadêmica e que 
o f e r e c e  c u i d a d o  d e  e n f e r m a g e m 
ambulatorial a comunidade. 

 E s p e r a m o s  v o c ê  c u r s a n d o 
Enfermagem!

 N e s te  e s p a ço ,  o s  a c a d ê m i co s 
s u p e r v i s i o n a d o s  p o r  p r o f e s s o r e s 
enfermeiros atuam de forma autônoma, 
amparados pela Lei nº 7.498 de 25 de junho 
de 1986, pelo Decreto nº94.406 de 08 de 
junho de 1987, e pelas Resoluções do 
Conselho Federal de Enfermagem.
 E você como enfermeiro pode 
estruturar  seu própr io  espaço de 
cuidado!!!!
 Viu só que possibilidade interessante 
a ENFERMAGEM pode te oferecer?!
 Aproveita e se inscreve para o Curso 
de Enfermagem da URI Santiago. Você 
pode escolher a data do VESTIBULAR: 
10/02/2022 ou 20/02/2022.



SAÚDE DA CRIANÇA
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Acadêmicos: Amanda Polga, Larissa Sagrilo, Marcos Paludett e Thaís Chiarello

 •Crianças de 11 e 10 anos;

 A  va c i n a  a u to r i z a d a  p e l a 
Agência Nacional de Vigilância 
S a n i t á r i a  ( A N V I S A )  é  a  d a 
Pfizer/BioNTech. Terão prioridade 
grupos com deficiência permanente 
ou comorbidades,  indígenas e 
quilombolas, além de crianças que 
vivem com pessoas com alto risco de 
evolução grave de COVID-19.
 Pesquisadores  da  Fiocruz 
afirmam que a vacinação em crianças 

vai reduzir formas graves e óbitos pela 
COVID-19 nesta faixa etária, assim 
como irá colaborar potencialmente 
na redução das transmissões e ser 
u m a  d a s  m a i s  i m p o r t a n t e s 
e s t r a t é g i a s  p a r a  o  r e t o r n o  e 
manutenção segura das atividades 
escolares presenciais. A Fundação 
avaliou que a ANVISA realizou uma 
análise técnica rigorosa para autorizar 
a aplicação dos imunizantes nesta 
faixa etária e que a vacinação infantil 
já foi iniciada em outros países, sendo 
uma ferramenta fundamental no 
controle da pandemia.

 •Crianças de 5 anos.

 Com o crescente avanço no 
número de casos de infecção por 
COVID-19, e o surgimento de novas 
variantes do vírus, viu-se necessária, 
também, a imunização em crianças, já 
que o previsto era em adolescentes 
acima de 12 anos, adultos e idosos. 
Segundo o Ministério da Saúde, está 
previsto o início da imunização ainda 
no mês de janeiro de 2022, sendo de 
forma decrescente, assim como foi 
com os adultos, de acordo com o 
esquema abaixo:

 •Crianças de 7 e 6 anos;  Atentem-se ao calendário de 
vacinação de seu município, de 
acordo com a respectiva idade, não 
deixe de vacinar seu filho(a)! Todos 
juntos contra o Corona Vírus!

 •Crianças de 9 e 8 anos;

A IMPORTÂNCIA
da    imunização contra a COVID 19 em crianças



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

da saúde mental!
O CUIDA
DO

- Praticar atividade física, adequar uma dieta saudável e cuidar da qualidade do sono.

 Nesta última edição do Jornal Enfermagem Digital iremos abordar assuntos 
relacionados a  Esta campanha tem como caráter reflexivo Campanha do Janeiro Branco.
uma concepção simbólica de recomeço, tendo como objetivo discutir a relevância da 
saúde mental, incentivando a conscientização sobre a importância da prevenção de 
danos emocionais e psicológicos (HOSPITAL SANTA MÔNICA, 2020).
 Conforme o Hospitalar Santa Mônica (2020), a falta de atenção com a saúde mental 
influencia negativamente o aparecimento de distúrbios físicos e psicológicos na saúde 
do homem. O olhar para a saúde mental já no início do ano de 2022 ressalta a importância 
do cuidado com os aspectos emocionais e psicológicos da população masculina, visto a 
necessidade de uma saúde mental plena para alcançar os objetivos e superar os desafios 
do ano que se inicia. Para isso, é necessário promover debates sobre tabus e preconceitos 
que ainda existem sobre os tratamentos psiquiátricos e psicológicos, trazendo junto uma 
perspectiva preventiva para contribuir na formação de ideias que valorizem a saúde 
mental dos homens.
 A promoção da saúde faz com que a compreensão da estabilidade emocional seja 
tão importante quanto à física, pois a adoção de hábitos saudáveis afeta tanto o bem-
estar do corpo quanto da mente (Hospital Santa Mônica, 2020). De acordo, citamos 
algumas práticas que podem contribuir para melhorar a qualidade de vida e promover a 
saúde mental masculina:

- Separar um tempo para curtir a vida e praticar atividades que faça sentir-se melhor; 
- Valorizar a convivência social e viver intensamente os momentos bons com amigos e 
família mesmo durante o período de quarentena; 

 
Em tempo, gostaríamos de celebrar o Dia Internacional da Medicina Integrativa, 
comemorada no dia 23 de janeiro. As práticas integrativas vem se tornando cada vez 
mais comuns no Brasil, pois abordam terapêuticas interdisciplinares de diversas áreas e 
formações, contribuindo com uma variedade de práticas em saúde baseadas na 
importância da relação entre paciente e profissional (Telles, 2020).

- Afastar-se de situações que gerem emoções negativas; 



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

 Une-se esse quadro ao fato de que o processo de envelhecimento, por si só, já pode 
afetar a saúde mental dos idosos, seja pelo desenvolvimento de doenças, ou pela 
sensação de impotência pelo avanço da idade.

 O ano de 2021  surpreendeu a todos, mas com aqueles acima de 60, o impacto sobre 
a sociabilidade foi ainda mais intenso. Eles precisaram ficar em casa, evitar contato com 
aqueles que amam, e mudar o que faziam dia após dia.

 Ainda há muito preconceito e medo sobre este tema. Pois ainda tem muita gente 
que pensa que o cuidado que o idoso deve receber é só medicamentoso. E esse tabu deve 
ser quebrado!! É preciso cuidarmos do corpo e da mente para termos uma saúde 
tranquila.

 Assim, é importante não apenas esperar que eles reajam de forma positiva, é vital 
haver atenção para o comportamento deles.

Pandemia e saúde mental

dos idosos!

Sinais de alerta!
Uma ótima forma de contribuir com a saúde mental 

dos idosos é estando alerta a qualquer sinal de algo incomum 
acontecendo, como: 
– Choro recorrente; 

– Tristeza sem motivo; 
– Negligência com higiene pessoal;

– Irritabilidade; 
– Mudanças de humor sem razão; 

– Mania de doença; 
– Vontade de permanecer na cama durante o dia todo.



SAÚDE DA MULHER

Acadêmicos: Caroline Zuqueto, Gloria Cogo, Gabriéli Ronzani, Sandy dos Santos
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 Adotar uma rotina de exercícios físicos traz inúmeros benefícios para a saúde das 
mulheres. As vantagens vão muito além de uma questão estética, há melhorias na saúde 
fisiológica e mental. A atividade física regular é um fator importante para a promoção e 
manutenção da saúde da mulher em todas as idades e situações.
 Mesmo antes da puberdade existem diferenças fisiológicas que tendem a 
aumentar durante a adolescência e a vida adulta em função de tamanho e composição 
corporal: os homens possuem maior massa muscular, enquanto as mulheres possuem 
maior percentual de gordura corporal. Ao fazer exercícios físicos, há a liberação de 
endorfina, conhecida como hormônio do prazer, fazendo com que as mulheres sintam 
menos cólicas e menos efeitos relacionados à TPM, como mudanças de humor e dores 
nas mamas.
 Durante o climatério, a qualidade de vida das mulheres também é beneficiada com 
a prática regular de exercícios físicos. Nessa fase da vida, o corpo passa por efeitos 
colaterais, como a  redução do metabolismo e oscilação do humor, período em que várias 
patologias podem ser diagnosticadas. As mais recorrentes são: diabetes mellitus tipo II, 
dislipidemia, obesidade, aumento da pressão arterial, osteoporose, ansiedade e 
depressão.
 Para idosas saudáveis é importante que desde a infância as meninas sejam 
estimuladas a terem um estilo de vida ativo, uma vez que a prática regular de exercício 
físico é um meio não farmacológico muito eficaz na prevenção de doenças, fato que é 
confirmado pelo  posicionamento Oficial da 
Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva que 
afirma existir uma forte relação dose-resposta entre 
o nível de aptidão física e seu efeito protetor, com o 

medida que a atividade física aumenta.
risco  de adquirir doença diminuindo à 

e a saúde
da mulher

Atividade
física

Alguns benefícios
da atividade física

para mulheres

•Mulheres com mais de 65 
anos ficam ainda mais 

protegidas contra doenças 
cardíacas

•Reduz em até 35% o risco 
relativo de morte

•Alivia os sintomas da 
menopausa

•Melhora a qualidade de vida 
depois do tratamento 

contra câncer de mama
•Reduz o risco de câncer 

de cólon
•Ajuda a controlar a pressão 

arterial
•Colabora para diminuir 

os sintomas 
da depressão.



SAÚDE MENTAL

Acadêmicos: Arieli Pizzuti, Aliny Silva, Hilana Pedroso, MarjanaPivoto, Nathalia Schlotfeldt e Tais Flores
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A ORGANIZAÇÃO
 Mundial de Saúde (OMS) define saúde mental como “um estado de bem-estar no 
qual um indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses 
cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para sua 
comunidade”. 
 A disciplina de saúde mental no âmbito do ensino superior vem se modificando e 
ganhando uma nova proporção e importância no campo da enfermagem, sendo 
necessário desenvolver qualidades, humildade e ter coragem para enfrentar os novos 
desafios, obtendo habilidades e competências como instrumento de trabalho em saúde 
mental e educação abrangendo a necessidade de atenção psicossocial para os pacientes 
com sofrimento psíquico (VILLELA; et.al, 2013).

Relato
das alunas

Participar do corpo editorial de um jornal é um desafio intenso, 
demanda tempo e dedicação. Durante este ano nos tornamos 

protagonistas de uma história e para que ela viajasse pelos meios 
digitais de comunicação nos tornamos colunistas de um jornal 

universitário o “Enfermagem Digital” que tem como objetivo levar o 
conhecimento do curso de Enfermagem até a sua casa ou local de trabalho.

Este trabalho teve grande significado e importância em nossa jornada 
acadêmica, pois nos tornou responsáveis a transmitir informações 

importantes acerca da Saúde Mental do ser humano em sua totalidade, 
sendo esse um ser biopsicossocial.
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