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     Preparamos mais uma edição recheada de informações 
para você e sua família ficarem por dentro das possibilidades 

de cuidado com a saúde.
     No Espaço do Egresso a Enfermeira Francini Oliveira fala 
sobre os desafios de trabalhar na linha de frente durante a 

Pandemia e sua trajetória acadêmica. 
     O espaço do professor desta edição conta com a 

participação da Professora Letícia Machado abordando 
acerca da Saúde, Enfermagem e Aromaterapia, apontando 
esta última como uma possibilidade de formação para os 

Enfermeiros.
     Os espaços de Aprendizagem contam um pouquinho das 

atividades do Curso de Enfermagem, com uma novidade: 
o retorno das atividades no Centro de Cuidados de 

Enfermagem.
     E, as matérias apresentam informações e dicas especiais 

nos eixos saúde do homem, saúde da mulher, saúde da 
criança, saúde do idoso e saúde mental.

     Esperamos que gostem!!

      Carinhosamente,
          professoras Claudete, Letícia e Sandra.

Vem atualizar
suas informações!



Espaço do Egresso
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Arquivo pessoal

      Sou egressa de 2018 do curso de graduação em Enfermagem pela URI/ Santiago, com muito 
orgulho. 
     Antes de iniciar a graduação, tinha experiência na área como Técnica em Enfermagem, 
mas a instituição e o ensino de cada professor me instigou a permanecer e acreditar em uma 
enfermagem diferenciada, na qual, enquanto Enfermeira, tenho buscado constantemente e 
sou apaixonada pela minha profissão.
     Atualmente sou Enfermeira Assistencial na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional 
da Unimed Missões/ Santo Ângelo, e Docente do Curso Técnico em Enfermagem do Senac 
Santo Ângelo. Especialista em Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental, e aluna do Programa 
de Pós Graduação Stricto Sensu em Atenção Integral à saúde/ Unicruz- Unijuí (PPGAIS), bem 
como participante do Grupo de Pesquisa “Cuidado, gestão e educação em enfermagem e 
saúde” da Unijuí.
     Destaco que vivemos constantemente desafios em nossa profissão, mas desde 2020 com a 
pandemia Covid-19, estes foram cruciais. Novos protocolos, capacitações, estudos e adaptações 
ao contexto, nos mantendo firmes enquanto profissionais na linha de frente, a fim de 
transmitir confiança, segurança e tranquilidade para nós, nossas famílias, equipes e pacientes. 
     Na docência, devido a pandemia, aulas de forma remota, pensando no contexto da 
enfermagem, uma profissão que além da teoria, é prática, então coube-nos “reinventar-se”.  
Seguimos até o presente momento, com as instabilidades do atual contexto, com a esperança 
de que logo tudo vai passar, soubemos que nada voltará a ser como antes, mas o quanto nos 
fortaleceu para o futuro que nos espera.
     Contudo, posso dizer que sou grata à instituição URI/ Santiago e aos docentes da universidade, 
por todo ensino e apoio durante minha formação acadêmica. Quanto à minha profissão como 
Enfermeira, amo o que faço, sinto orgulho e felicidade de onde estou, e sigo na busca do 
conhecimento e desenvolvimento com vista de onde quero chegar.

FRANCINI
de Oliveira Rodrigues

Enfermeira no Hospital da UNIMED Santo Ângelo
Mestranda pela UNICRUZ/UNIJUÍ



     O termo SAÚDE não pode ser reduzido a ausência de doença. Também, não pode ser considerado um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas como a ausência de infecções ou 
enfermidades, conforme a OMS havia definido. Portanto, a saúde é um nome próprio, da ordem do “é” e 
não do “que é”, fazendo com que a produção de saúde se torne diretamente produção da própria vida e 
das subjetividades.
     No hall da saúde está a ENFERMAGEM. Para a precursora desta profissão, Florence Nightingale, a arte 
de enfermagem é a mais bela das artes e, considerada como tal, requer pelo menos tão delicado 
aprendizado quanto a pintura ou a escultura, pois que não pode haver comparação entre o trabalho de 
quem se aplica à tela morta ou ao mármore frio, como o de quem se consagra ao corpo vivo.
     Vindo ao encontro destes conceitos, a AROMATERAPIA considerada arte e ciência que visa promover a 
saúde e o bem-estar do corpo, da mente e das emoções, através do uso terapêutico do aroma natural das 
plantas por meio de seus óleos essenciais (OE). Os OE são compostos químicos naturais extraídos de 
vegetais. Contém a força vital das plantas. Contêm forças espirituais e energias que afetam os corpos 
espiritual, emocional, mental, físico e etérico e também suas vibrações.
     Como enfermeiro, podemos cuidar da saúde humana utilizando diferentes ferramentas terapêuticas. 
Uma delas é a utilização das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, a exemplo delas, cito a 
Aromaterapia. O Aromaterapeuta é o profissional que por meio de uma avaliação atentiva do estado de
 saúde, elege o melhor OE ou a melhor combinação de OE, disponibilizando-os para uso terapêutico ao 
paciente/interagente.
     Assim, a Aromaterapia é uma possibilidade de formação complementar ao Enfermeiro que deseja 
oferecer um cuidado diferenciado. Os conhecimentos prévios em Enfermagem proporcionam que este 
profissional consiga realizar a anamnese e o histórico do interagente de forma atenta no que tange ao 
processo saúde-doença. O raciocínio clínico inerente ao Enfermeiro, faz dele um Aromaterapeuta 
perspicaz no momento da elaboração do tratamento aromaterapêutico. E, em suma, o holismo que 
permeia a Enfermagem e a Aromaterapia fazem do Enfermeiro Aromaterapeuta um profissional que 
preza duplamente pela abordagem ao ser humano nas suas dimensões física, mental e espiritual, em 
uma interação ecológica-social e cósmica, apontando para uma visão sistêmica e transdisciplinar do 
processo saúde-doença. 

Espaço do Professor
Saúde, Enfermagem

e Aromaterapia 
Por Letícia M. Machado

Letícia M. Machado
Enfermeira e Aromaterapeuta
Docente do Curso de Enfermagem da URI Santiago
Doutoranda em Enfermagem pela Universidade 
Federal de Santa Maria
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Arquivo pessoal



Espaço de Aprendizagem

labenf@urisantiago.br
@labenf.uri

gepse@urisantiago.br
@gepse.uri

GEPSE DE VOLTA À
PRESENCIALIDADE!

     Nosso primeiro encontro do segundo semestre já aconteceu de forma presencial, desta 
forma preparamos tudo com muito cuidado pensando nos protocolos referentes à prevenção 
da COVID-19, houveram inscrições prévias através do Google Forms para que pudesse 
ocorrer o controle do número de participantes e preparação de uma sala adequada para 
recebê-los. Para os que optaram por continuar de forma remota, foi disponibilizado o acesso 
via Google Meet para que pudessem acompanhar o encontro em tempo real.
     Deste modo, foram realizadas as apresentações dos docentes, discentes e bolsistas, além 
dos projetos que estão em andamento e as atividades a serem desenvolvidas durante o 
decorrer do semestre. Foram apresentados o cronograma dos próximos encontros e sugestão 
de eventos para os integrantes, caso houvesse interesse de submissão de trabalhos.
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    Sabe-se que o ensino na graduação em Enfermagem está fundamentado na educação 
teórico-prática, o que auxilia o discente a relacionar os conteúdos à realidade do profissional 
enfermeiro nos serviços de saúde. Para isso, são utilizadas algumas ferramentas, entre elas, 
o Laboratório de Práticas de Enfermagem.
     Sabendo disso, destaca-se a suprema importância dos docentes no ambiente de aula e em 
espaços de práticas. Sendo assim, os professores fazem uso do Laboratório para complementar 
suas aulas, além de oportunizar debates acerca sobre experiências vivenciadas durante sua 
graduação e vida profissional. 
     Esses espaços de práticas não seriam tão importantes sem a presença dos docentes e seus 
conhecimentos. Assim, fica aqui o nosso muito obrigado e nosso parabéns aos professores 
pelo seu dia, 15 de outubro.
           
     

LABENF COMO SUPORTE AOS
PROFESSORES

O LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM

GEPSE
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Espaço de Aprendizagem
LAIGUS

     ENVELHECER COM DIGNIDADE É UM DIREITO! 
     Através do no quadro COMUNIDADE EM FOCO, vamos falar desse importante órgão atuante 
da nossa querida cidade Santigo/RS vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento:
     CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI)
     Criado através da Lei Municipal 045/2004 de 5 de maio de 2004, tem por finalidade zelar, 
acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas relacionadas à população idosa do município. 
     Cabe ao CMI integrar as ações governamentais visando ao atendimento da parcela da 
população idosa, especialmente a que não dispõe de meios para prover suas necessidades 
básicas. Articula suas ações através da Secretaria Municipal de desenvolvimento Social, 
atualmente ocupa o cargo de presidente Claudete Moreschi e vice-presidente Iolanda Gheler. 
     Alguns objetivos do Conselho Municipal do Idoso:
- Apoiar e incentivar as iniciativas da comunidade, nas suas propostas de uma política social 
voltada para os idosos; 
- Propor medidas que visem a proteção, assistência, promoção e defesa dos direitos dos idosos;  
- Suscitar a reflexão e o debate em âmbito social sobre a importância de um processo de 
envelhecimento ativo e saudável; 
     Contato do CMI: 3251-4494

    inaugurou suas atividades terapêuticas presencialmente na URI Câmpus Santiago durante 
o mês de agosto, no qual está sendo disponibilizado práticas de reflexologia, auriculoterapia e 
barra de access. Espaço planejado disponível na sala 1018 no prédio 9. Devido ao momento de 
pandemia, o projeto é ofertado somente para alunos de todos os cursos, professores e 
colaboradores da universidade.
     Como terapeuta em reflexologia está sendo um momento de muita troca com os participantes, 
em um primeiro momento realizamos a ficha de anamnese terapêutica e logo após a prática 
terapêutica. Esta terapia tem como objetivo promover o relaxamento, o bem-estar físico e 
mental e também a homeostase do corpo. – Nathália Fortes Schlotfeldt
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@laigusuri

Laigus URI

LAPICS
O LABORATÓRIO DE PRÁTICAS
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES
EM SAÚDE

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

1º DE OUTUBRO
Dia Nacional do Idoso e
Dia Internacional da Terceira Idade



Espaço de Aprendizagem
CCE
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cce@urisantiago.br

O CUIDADO
    é mais do que um ato singular ou uma virtude ao lado das outras. É um modo de 
SER, isto é, a forma como a pessoa humana se estrutura e se realiza no mundo com os 
outros. Melhor ainda: é um modo de SER-NO-MUNDO que funda as relações que se 
estabelecem com todas as coisas (BOFF, 1999).
    Neste intuito, o Centro de Cuidados de Enfermagem (CCE), localizado no Câmpus da URI 
Santiago, é um espaço onde os acadêmicos, sob orientação dos professores, realizam 
atendimentos de enfermagem e assim podem colocar em prática seus conhecimentos e 
também contribuir com a saúde da comunidade.
    No final do mês de agosto o CCE retomou suas atividades presenciais com os atendimentos 
do LAPICS e com a disciplina de Saúde Coletiva IV.
    Estamos muito felizes!!



    
     A vacina é composta por vírus inativos, fragmentados de vírus e também de bactérias, 

que ao entrarem em contato com a corrente sanguínea, estimulam uma reação 
protetora do sistema imunológico. Sendo assim, o organismo produz anticorpos que 

protegem o corpo das doenças provocadas por esses agentes externos. 
     Quando falamos nos recém-nascidos, existe um calendário que é capaz de orientar 
quando e quais doses tomar. Para vacinar o seu pequeno, basta levar a criança a uma 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) com o cartão da criança para receber as 
informações necessárias. O ideal é que toda vacina seja administrada na idade 

recomendada, porém se caso perdeu o prazo para alguma, é importante voltar à 
estratégia para atualizar as vacinas. 

 

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

SÃO 12 VACINAS, APLICADAS ANTES DOS 10 ANOS DE IDADE EM 25 DOSES
A seguir, confira o calendário obrigatório de vacinação de crianças até 

os 4 anos de idade, e não se esqueça das doses complementares!

O calendário vacinal é um cronograma de vacinas que a 
população (crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes) 

deve receber durante o ano. No calendário são previstas 
vacinas para proteger contra formas graves de tuberculose, 

hepatite B, rotavírus, HPV, varicela e outras infecções. 



      é marcado pela comemoração do Dia do Professor e também do Dia Mundial da 
Lavagem das Mãos, e nós do Enfermagem Digital preparamos uma matéria especial 
para abordar essas temáticas.
     O Dia Mundial da Lavagem da Mãos foi uma iniciativa público-privada com o objetivo 
de prevenir doenças como herpes, gripe e outras viroses. A importância do ato entrou 
em voga após um estudo realizado pela UNICEF, demonstrando que 41% das mortes de 
recém-nascidos podem ser evitadas pela simples prática de higienizar as mãos
 corretamente (COREN, 2020). 
     De acordo com os achadosda matéria de Hunt (2020), os homens lavam as mãos 
menos que as mulheres, além de esfregarem por menos tempo e de não utilizarem
o sabão. Poucos homens realizam uma higiene correta das mãos, além de mentirem 
sobre a prática. Os motivos dessas diferenças com o sexo feminino são vários, sendo 
as mulheres mais cuidadosas, e os homens acreditarem que não há necessidade, 
devido a um senso de invisibilidade e uma masculinidade forte.
     Lavar as mãos é um ato reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um
dos principais métodos para combater epidemias. Durante a pandemia da Covid-19, 
sabemos que dentre as formas de transmissão, está o contato entre pessoas e 
superfícies contaminadas, atitude a qual frequentemente usamos as mãos. A higiene 
das mãos com água e sabão faz com que as moléculas de sabão se liguem à membrana 
lipídica do vírus, provocando o seu rompimento, e a água acaba por levar esses 
fragmentos virais. Porém, somente em conjunto com o álcool 70% que o vírus pode 
ser morto rapidamente (SPDM, 2020).
     Ainda nesta matéria, gostaríamos de parabenizar os professores que dedicam seu 
tempo e esforço para a formação de novos profissionais. Sabemos das dificuldades 
enfrentadas diariamente por professores que lutam por um ensino de qualidade para 
seus alunos e por isso fica o nosso respeito e admiração por todos aqueles que dedicam 
a vida ao ensino público e privado lutando sempre por uma educação melhor!

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

O MÊS de outubro

Parabéns!



    Criada em 1991 por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), a data reforça 
os termos da Resolução 46, que objetiva sensibilizar a sociedade mundial para as 
questões do envelhecimento, destacando a necessidade de proteção e de cuidados 
para com essa população. No Brasil, em 1º de outubro de 2003, foi aprovada a Lei nº 
10.741 (Estatuto do Idoso), prevendo em seu art. 2º que, ao idoso sejam garantidas todas 
as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade. 

     
 

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

Principais
objetivos

.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 Enfermagem tem muitos exemplos de profissionais que se empenham pelo bem-estar e
cuidado dos pacientes. E em muitos casos traça novos horizontes ou reinventa as possibilidades 

da profissão. Um desses exemplos é o trabalho que vem desenvolvido pela Enfermeira Alessandra 
Gomes Ribeiro por meio do Projeto Creche, onde o idoso pode passar o dia, algumas horas ou 

frequentar durante os finais de semana. A ação é pioneira em Goiânia. A proposta da enfermeira 
vai além de preencher o dia de pessoas da terceira idade com atividades. “O Projeto Creche é um 

local de reabilitação e socialização, para que o idoso tenha condições de voltar a ser independente, 
dentro de seus limites específicos”, explica Alessandra. O Projeto possibilita estabelecer 

relacionamento interpessoal e atendimento interdisciplinar – com nutricionista, fonoaudiólogo, 
fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. A enfermeira decidiu abrir esse empreendimento por 
acreditar que o papel principal da Enfermagem é cuidar. “Vejo diariamente que o cuidado 

humanizado traz resultados eficientes para os idosos que atendemos”. Ela relata que o progresso é 
visível. Com estímulo e retorno às atividades do cotidiano, o idoso se sente motivado a continuar 

compartilhando a vida com seus familiares.

     
 

EMPREENDEDORISMO NA ENFERMAGEM
PROJETO CRECHE PARA IDOSOS



  Outubro Rosa é um evento dedicado à prevenção do câncer 
de mama, que abrange de 1 a 31 de outubro. O objetivo é
conscientizar a população e incentivar a realização dos 
exames preventivos do câncer de mama.

  O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres 
brasileiras. Nessa doença, acontece um desenvolvimento 
anormal das células da mama, que irão se multiplicar de 
forma repetida até se transformarem em um tumor maligno.
  O sintoma desse tipo de câncer mais fácil de ser percebido 
pela mulher é um nódulo (caroço) no seio, que pode ou não 
estar acompanhado de dor. A pele da mama pode apresentar 
aspecto de casca de laranja e podem aparecer também, 
pequenos caroços embaixo no braço, na região da axila. 
  É preciso lembrar que, nem todo nódulo é câncer de mama, 
por isso é importante que, frente a qualquer mudança no 
aspecto da mama ou aparecimento de dor, procure-se um 
profissional da saúde.
  Toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve procurar 
um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o 
exame clínico das mamas anualmente, além disso, toda 
mulher, entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma 
mamografia a cada dois anos. O serviço de saúde deve ser 
procurado mesmo que não tenha sintomas. O exame clínico 
das mamas é realizado por médico ou enfermeiro treinado 
para essa atividade. Também é importante a realização da 
mamografia e o exame das mamas realizado pela própria 
mulher, o autoexame.
  Ter uma alimentação saudável e equilibrada, com frutas, 
legumes e verduras inclusas, praticar atividades físicas e não 
fumar, são outros cuidados que a mulher pode ter com sua 
saúde para evitar o câncer de mama. 

SAÚDE DA MULHER

Acadêmicos: Caroline Zuqueto, Gloria Cogo, Gabriéli Ronzani, Sandy dos Santos
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OUTUBRO ROSA mês de

conscienti
zação

sobre o c
âncer

de mama!



SAÚDE MENTAL

Acadêmicos: Arieli Pizzuti, Aliny Silva, Hilana Pedroso, MarjanaPivoto, Nathalia Schlotfeldt e Tais Flores
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    Criada em 1991 por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), a data de 01 
de outubro tem por objetivo sensibilizar a sociedade mundial para as questões do 
envelhecimento, destacando a necessidade de proteção e de cuidados para com essa 
população. No Brasil, em 1º de outubro de 2003, foi aprovada a Lei nº 10.741, do Estatuto 
do Idoso.
    No que se refere à saúde mental da pessoa idosa, a aquisição de um envelhecimento 
ativo encontra desafios, principalmente em função de riscos como, por exemplo, o 
sofrimento psíquico causado pela depressão. Em relação ao foco de intervenções de 
promoção à saúde mental de idosos, destacam-se, na literatura nacional e internacional, 
intervenções para o empoderamento dessas pessoas a partir de encontros em grupos 
que têm como intuito promover a valorização do envelhecer e a discussão de questões 
referentes à logenvidade.
    Também durante o mês de outubro, é realizado o movimento internacional de 
conscientização para o controle do câncer de mama, o Outubro Rosa, criado no início 
da década de 1990. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar
informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso 
aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.
     No Brasil, para o sexo feminino constitui um dos cinco tipos de câncer mais 
incidentes, com 53 mil casos novos esperados para o ano de 2012. A idade continua 
sendo o principal fator de risco para a doença e as taxas de incidência aumentam 
rapidamente até os 50 anos. 
    Cabe ao profissional de enfermagem realizar avaliações biopsicossociais da saúde,
criar e implementar planos de cuidados para pacientes e familiares promover e manter 
a saúde mental, orientar quanto a uma rotina equilibrada e saudável, monitorar e 
agendar exames preventivos, educação em saúde e fornecer todas as informações 
necessárias, empoderando a pessoa para o autocuidado.

SER IDOSO
e o mês do
Outubro Rosa
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