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Curso de Enfermagem da URI Santiago 

Edição de conteúdo

Núcleo de Comunicação da URI Santiago

Pesquisa

Acadêmicos (as): Aline Assunção de Assunção, Aliny da Silva dos 
Santos, Amanda Silveira Polga, Ariéli Obermeier Pizzuti, Caroline 
Gavioli Zuchetto, Daniel Fenner, Gabriéli Ronzani Da Silva, Gloria 
Cogo, Helen Anese Turchetti, Hilana Pedroso De Souza, Larissa 
Moraes Sagrilo, Lavinia Bettim Da Silva, Lucas Otero Dos Santos, 
Marcos Vinicius Nunes Paludett, Marjana Pivoto Reginaldo, 
Nathália Fortes Schlotfeldt, Pablo Marin Da Rosa, Patrícia Fonseca 
Martins, Sandy Dos Santos Pereira, Taís Flores Lavarda, 
Thaís Chiarello Lopes



   Nesta edição continuamos divulgando os espaços de 
aprendizagem do Curso de Enfermagem da URI Santiago, 
onde pode se conhecer um pouquinho mais de algumas 
atividades que envolvem acadêmicos, docentes e 
comunidade.
     No espaço do egresso, nossa egressa Camila Bernardi traz 
suas reflexões sobre sua carreira na enfermagem e sobre a 
saúde do trabalhador. No espaço do professor, a professora 
Carla Dornelles aborda um assunto cotidiano na Enfermagem, 
mas muitas vezes distante das discussões: o morrer. E, mais 
e mais conteúdo com nossas matérias sempre cheias 
de informações.
     Venha para mais uma leitura!!

 
 
  
 Com carinho,
 professoras Claudete, Letícia e Sandra.

COMPARTILHE
a nova edição do Enfermagem Digital!



Espaço do Egresso
Camila 
Milene 
Soares 

Bernardi Enfermeira e 
mestranda
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     Sou egressa da XIII turma de Enfermagem da nossa querida URI-Santiago. De antemão, 
destaco que durante a graduação obtive a oportunidade de ser bolsista no Laboratório de 
Práticas de Enfermagem. Atualmente sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria. Também estou fazendo três 
especializações EAD na área de Enfermagem do Trabalhador, Auditoria em Saúde e Acupuntura
pela União Brasileira de Faculdades. Atuocomo enfermeira no Hospital Santo Antônio, na cidade 
de São Francisco de Assis.
     Desde a graduação venho me dedicando aos estudos voltados para área da Saúde do 
Trabalhador, especialmente, a Enfermagem. Tendo em vista o cenário que estamos vivenciando 
de uma pandemia, ressalto a importância de darmos visibilidade e valorização a esta classe, 
a qual tem se mostrado ímpar ao que tange aos cuidados as pessoas, cuidados estes, que 
perpassam todas as fases da vida e principalmente em todas as circunstâncias e cenários.
     Como enfermeira, estudante e trabalhadora, reflito sobre o quão embasada e consolidada 
foste minha formação, pois juntamente com a gerencia de enfermagem da instituição em que 
atuo e com os estudos em que venho desenvolvendo na academia, sinto-me segura, para juntos 
pensarmos em estratégias para minimizar estes fatores negativos que vem acometendo os 
trabalhadores. Todos desempenhamos papeis importante dentro de uma equipe de trabalho,
com isso, vejo como precisamos estar fortalecidos para enfrentarmos estes desafios diários.
     Dessa forma, compartilho algumas dicas para minimizar estes fatores: organize suas tarefas 
do dia a dia; priorize momento de lazer; procure ajuda para enfrentar seus problemas; 
pratique atividades físicas; seja um líder e instigue o trabalho em equipe. Além disso, 
algumas Práticas Integrativas Complementares (auriculoterapia, aromoterapia, musicoterapia, 
entre outras) têm-se mostrado como importante estratégia para melhorar a saúde e bem-
estar dos trabalhadores.
      Por fim, peço a você leitor, para que sigamos os protocolos do Ministério da Saúde que 
retratam sobre os cuidados com a COVID-19. E continuamos com a esperança de dias melhores, 
para que em breve tudo possa normalizar, mas enquanto isso, cuidem-se!

Arquivo pessoal



     O desafio da leitura hoje, será ler sem sentir-se doído, sem perceber que falar de algo doloroso é 
falar sobre algo que acontecerá com todos nós, com todos os que amamos, a morte, ou como prefiro 
escrever, final de vida. Falar sobre o final da vida, sobre como lidar com o luto são permanentes 
temáticas na mídia, nas redes sociais, nos grupos de conversas, pois a morte está presente na vida e
cotidiano das pessoas. 
      A morte nos remete a reconhecer a finitude do ser humano, a encarar a solidão, para o sujeito 
contemporâneo, enfrentar a possibilidade do desmonte das redes afetivas e o medo do sofrimento e do 
desconhecido. Apesar de o homem ser consciente de sua finitude, a sociedade ocidental se utiliza da 
tecnologia disponível para tornar o homem inconsciente e privado da própria morte (OLIVEIRA et al, 2010). 
     A diferença entre pessoas em geral e os profissionais da área da saúde é que, para estes, a morte está 
presente no cotidiano do trabalho. Assim, “toda doença é uma ameaça à vida e, portanto, pode parecer 
como um aceno à morte” (KÓVACS, 1992: 235).
      Mas não pense que é um aceno, por vezes somos atingidos por uma dor, chamada perda, Rego e 
Palácios (2006) ressaltam que “a morte ainda é vista, por muitos profissionais de saúde, como um 
fracasso, incapacidade ou incompetência, uma vez que eles foram formados para combate-la.” (p. 1755). 
     O profissional de saúde, na maioria das vezes, não está preparado para “estar ao lado” por não suportar 
a sua impotência diante da inevitabilidade da morte (KÓVACS, 2003).
      A experiência do ser humano com a morte ocorre por meio da morte do outro, que nos remete à ideia 
de que “somos seres para a morte” (SOUZA; BOEMER, 2005), e que em algum momento também 
passaremos por isso. E por experenciar a morte do outro entende-se porque cada morte é diferente. 
E é nesses momentos que precisamos falar, dizer que não podemos evitar o inevitável. Conversar sobre 
o final da vida, é cuidar de si, é possibilitar com que por meio da fala e da escuta estamos cuidando do
outro e cuidando de si, porque quando falamos sobre nossas vivências de morte, falamos sobre como 
poderá ser a nossa morte.
      E se nos calamos, que possamos olhar para si, por meio de nossas crenças ou pela existência do ser. 
Entender que cada morte que passou pelo cuidado de enfermagem foi a experiência do outro e de
si, e que o final de vida é processo de todos nós. Somos finitos, mas infinitos na existência das vidas 
que cuidamos. 

Espaço do Professor
Quando se fala em morrer...

por que nos calamos?
Por Carla Dornelles

Enfermeira, especialista em Enfermagem em Oncologia, 
Mestre em enfermagem e 

Doutoranda em Enfermagem pela UFRGS. 
Docente do Curso de Enfermagem da URI Santiago.
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Espaço de Aprendizagem
LABENF

labenf@urisantiago.br
@labenf.uri

gepse@urisantiago.br
@gepse.uri

GEPSE ENCERRANDO AS ATIVIDADES 

DO SEMESTRE!
     No dia 28 de junho, ocorreu o último encontro do primeiro semestre do GEPSE. Através da 
apresentação dos projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso I dos formandos, integrantes do 
grupo de pesquisa, encerramos o semestre com muito aprendizado e gratidão. Os alunos 
explanaram com êxito os seus trabalhos e receberam elogios e contribuições das professoras 
integrantes do grupo de pesquisa: Letícia Martins, Carla Dornelles, Marina Mazzuco e da vice-
líder do GEPSE Claudete Moreschi.
     Relato: “A oportunidade ofertada pelo GEPSE foi de extrema importância para que 
pudéssemos expor o nosso TCC I antes da apresentação para a banca avaliadora, momento 
este que foi possível refletir sobre o que foi construído até aqui recebendo elogios e dicas para 
aprimorar ainda mais este trabalho para que em um futuro próximo estejamos inseridos no 
mercado de trabalho.” –  Nathália Fortes Schlotfeldt 
Acadêmica do IX sem.
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     A prática da simulação nas aulas práticas é de suma importância na graduação em 
Enfermagem, já que auxilia o estudante a reconhecer que o cuidado requer estudo e segurança, 
os quais só se alcança com a repetição dos procedimentos. Esse tipo de atividade prepara os 
estudantes para diferentes situações, além de proporcionar um espaço de reflexão e discussão 
dos procedimentos realizados.
     O espaço de simulação é essencial para a integração e segurança, tanto de conhecimentos 
técnicos quanto interpessoais, já que proporciona atividades em equipe, o que leva a um 
aprendizado mais crítico e reflexivo. Importante lembrar que as simulações não proporcionam 
somente conhecimentos técnicos, afinal podem-se discutir conceitos jurídicos, éticos e legais 
acerca das atividades realizadas (OLIVEIRA; PRADO; KEMPFER, 2014).
     Assim, o Laboratório de Práticas em Enfermagem busca proporcionar um ambiente de 
aprendizado aos acadêmicos através da simulação e repetição de práticas, além das reflexões 
e discussões acerca das atividades realizadas. Salienta-se que o espaço está disponível para 
todos os acadêmicos, não necessariamente somente nas aulas previamente marcadas pelos 
professores.
           
     

A IMPORTÂNCIA DA SIMULAÇÃO
NO  EM ENFERMAGEMENSINO

GEPSE
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Espaço de Aprendizagem
LAIGUS

LIGA ACADÊMICA
INTERDISCIPLINAR
DE GERONTOLOGIA
DA URI SANTIAGO

    O caminho percorrido pela LAIGUS neste primeiro semestre de 2021, foi constituído por 
diversas ações no formato online, as quais buscaram aproximar nossa comunidade acadêmica 
dos assuntos relacionados ao processo de envelhecimento através das redes sociais e 
participações quinzenais na Rádio da URI.
     As atividades foram desenvolvidas por meio de encontros de ligantes, projetos e iniciativas 
interdisciplinares, afim de contextualizar conhecimentos teóricos, práticos, reflexivos e científicos 
com a gerontologia, salientando a importância de um envelhecimento saudável e o papel de 
cada profissional neste processo.
     E para finalizar este primeiro semestre de uma forma muito especial, a LAIGUS deu mais um 
importante passo em sua caminhada, tornando-se  uma liga acadêmica  cadastrada na 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG),  um órgão de representação da área 
gerontologia que visa aproximar conhecimentos acerca do processo de envelhecimento e 
promover a aproximação das ligas acadêmicas em âmbito nacional. 

    Chegamos ao fim do primeiro semestre de 2021. Gratos pelo encontros vivenciados de 
forma remota, por meio das rodas de conversa online, os quais abordaram três importantes 
terapias, quais sejam: A Musicoterapia como estratégia de enfrentamento da ansiedade em 
tempos de pandemia; Envio de Reiki a distância, uma estratégia harmonizadora nas condições 
de saúde; Aromaterapia e Florais de Bach, integrando ferramentas terapêuticas. 
     Salienta-se que mesmo, ainda, em cenário pandêmico, foi possível levar ao público que nos
 acompanha o conhecimento de terapias integrativas e complementares que ajudam a 
enfrentar o atual momento que enfrentamos e que, muitas vezes, nos encontramos com a 
saúde física e mental fragilizada. Sendo assim, expressamos aqui o nosso agradecimento a 
todos que estiveram conosco neste semestre e fiquem atentos para as novidades do próximo 
semestre, quem sabe a oferta das terapias integrativas de forma presencial no Laboratório de 
Práticas Integrativas da URI, claro, se a pandemia nos possibilitar.
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@laigusuri

Laigus URI

LAPICS
LABORATÓRIO DE PRÁTICAS
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES
EM SAÚDE

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



    A Organização Mundial da Saúde, no ano de 2000, propôs a massagem como uma 
das terapias complementares que deveriam ser pesquisadas, como forma de 
estabelecer uma visão mais preventiva que curativa e tratamentos menos onerosos 
e invasivos, tendo foco na saúde e no bem-estar. Uma dessas terapias complementares 
é a técnica de Shantala (NARDO et al., 2014).
     A Shantala é uma técnica de massagem em bebês que se originouno sul da Índia, 
chegando ao Brasil no ano 1978. Se constitui em um conjunto de movimentos aplicados 
ao corpo do bebê com o auxílio de óleo vegetal de boa qualidade e procedência. 
É importantíssimo nesse momento conversar com o bebê: fale sobre sentimentos, 
do que gosta nele, do que espera que faça, das suas características físicas e da 
personalidade, conte histórias sobre sua vida e como foi seu dia, estimulando assim 
o vínculo afetivo com o bebê (RIBEIRO-LIMA; CAVALCANTE, 2020).
     A sequência de Shantala é composta por dezenove exercícios. Cada um beneficia 
uma parte do corpo, e a série completa traz equilíbrio, eixo e harmonia para o bebê. Ao 
massagear as costas, por exemplo, se alivia a tensão acumulada entre as vértebras, 
causada pelo fato de o bebê ficar muito tempo deitado. As cólicas dos primeiros meses 
podem ser aliviadas com movimentos de leve pressão sobre a barriga, que ajudam a 
eliminar os gases e ainda tonificam a musculatura abdominal. Já a massagem nos 
braços, mãos, pernas e pés fortalecem os músculos, as articulações e estimula o 
sistema nervoso, preparando o bebê para engatinhar e andar (SOUZA et al., 2011).
     É realizada com o bebê somente depois do primeiro mês após o parto. Ele fica 
desnudo, o local precisa ser tranquilo e aquecido, o bebê não deve sentir frio em nenhum 
momento da massagem. O ideal é que seja uns quarenta minutos após a refeição, 
para não estar com fome e nem estar com estômago cheio. Se o bebê estiver com 
diarreia, febre ou acabou de tomar vacina, não se deve aplicar a técnica, pois ela 
estimula o sistema digestivo e altera a circulação do sangue.Pode-se iniciar a Shantala 
em qualquer faixa etária e ela deverá ser realizada até que ambos participantes queiram.

 

SAÚDE DA CRIANÇA
BENEFÍCIOS DA PRÁTICA

PARA O BEBÊ!
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Acadêmicos: Amanda Polga, Larissa Sagrilo, Marcos Paludett e Thaís Chiarello

BENEFÍCIOS 
da técnica para o bebê

Facilita o desenvolvimento físico, motor, fisiológico 
e emocional do bebê.

Melhora o relacionamento entre mãe e/ou pai e bebê, 
diminuindo a carência afetiva do bebê e 

fortalecendo o vínculo afetivo.

Ativa a circulação sanguínea estimulando o 
melhor funcionamento de todos os órgãos.

Promove o relaxamento por meio 
da diminuição do stress.

Tranquiliza e melhora a qualidade do sono.

Alivia ou previne cólicas, gases ou prisão de 
ventre, melhora a digestão.

Amplia a capacidade respiratória.



      No mês de agosto comemoramos duas datas significativas, no dia 5 o dia nacional 
da saúde e no segundo domingo do mês comemoramos o dia dos pais. 
     O dia dos pais é comemorado no mundo todo, em datas diferentes e começou a ser 
comemorada no Brasil no ano de 1953 e incialmente era celebrada em data fixa, no 
dia 16 de agosto, dia de são Joaquim. Acabou-se que por não ser uma data prática, 
uma vez que poderia cair em dias úteis foi alterada para o segundo domingo do mês. 
     Os pais são extremamente importantes na vida e desenvolvimento saudável de um 
filho, uma vez que dão apoio, conforto, amor incondicional além de passar todos os 
princípios e valores! (SILVA, D.N, 2020; FIGUEIREDO, K, 2020).
     Por outro lado, no dia 5 de agosto comemoramos o dia nacional da saúde, que 
mantém nosso equilíbrio físico, mental e orgânico do organismo. Este equilíbrio é 
mantido por uma vida com hábitos saudáveis, como uma boa alimentação, pratica de
exercícios físicos, boa ingesta hídrica, higiene pessoal, bom descanso e horas de lazer. 
(LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ, 2020).
     Esta data foi criada em1948 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela 
preocupação da instituição em manter um bom estado de saúde da população 
mundial, no Brasil a data foi instituída em 1967como uma forma de reflexão de como 
as pessoas estão cuidando da sua saúde. (LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ, 2020).
     Que neste mês possamos comemorarmos o dia dos pais com um novo significado, 
agradecendo pela vida daqueles que serviram de apoio, deram colo e amor e que 
possamos refletir sobre a forma que cuidamos da nossa saúde e da saúde da nossa 
família!

SAÚDE DO HOMEM

AGOSTO!
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Mês dos pais

e da saúde!

Acadêmicos: Daniel Fenner, Lavínia Bettim e Pablo Marin



    A velhice traz consigo a diminuição das aptidões físicas, declínio das capacidades 
funcionais, aumento do peso, maior lentidão e doenças crônicas. O envelhecimento 
vem aumentando consideravelmente, o que se atribui a um aumento da expectativa 
de vida, a diminuição da taxa de natalidade, a um melhor controle de doenças. No 
Brasil a população de idosos era 15 de milhões em 2002 e estima-se que em 2020 o 
número de pessoas acima de 60 anos terá crescido de 16 vezes em relação a 1950.
     Com esse crescimento o governo e a sociedade devem desenvolver formas 
alternativas de caráter preventivo para trabalhar as doenças relacionadas ao 
envelhecimento. Nessa conjuntura, a atividade física vem conseguindo lugar de 
destaque como forma preventiva, abrindo, portanto, muitas possibilidades para 
existência de um número progressivamente maior de idosos com saúde e aumentando 
a expectativa de vida dessa população 
     A prática de atividade física é responsável pela prevenção de patologias crônicas 
como  diabetes, acidente vascular cerebral (AVC), hipertensão, e a melhora de alterações 
motoras prevenindo as quedas e melhora do equilíbrio, sendo um fator positivo na 
melhora da qualidade de vida do idoso. Sendo assim, para o idoso, a qualidade de 
vida está associada ao processo de envelhecimento bem-sucedido relacionado à saúde 
física e mental, independência na vida diária, aspectos econômicos e psicossociais. 
Dessa forma, a atividade física tem intuito de promover a longevidade, melhora a 
cognição, o estado mental e os níveis de humor, o que resulta na redução dos níveis 
de depressão e isolamento, sendo fundamental no processo de promoção qualidade 
de vida do idoso.
    

     
 

SAÚDE DO IDOSO
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Atividade físicaAtividade física
uma estratégia de promoção de saúde da pessoa idosa

Acadêmicos: Aline Assunção, Lucas Otero, Patrícia Martins, Helen Turchetti



denuncie

     A palavra “violência” tem uma conotação negativa porque é associada a um ato 
moralmente reprovável, de tal forma que quem comete intencionalmente esse tipo 
de ato é obrigado a justificá-lo. (BRASIL, 2008).
     A violência, além de ser uma questão política, cultural, policial e jurídica, é também, 
e principalmente, um caso de saúde pública. A violência não é um problema específico 
da área da saúde. No entanto, ela a afeta, já que muitas vítimas adoecem a partir de 
situações de violência (BRASIL, 2008).
     A violência contra a mulher apresenta sob muitas formas, como estupros, assassinatos, 
crimes de guerra, prostituição forçada, abuso de meninas, tráfico de mulheres, 
mutilação genital e outros. (MARINHEIRO, 2006).

Lei Maria da Penha: uma conquista das mulheres e da sociedade brasileira
A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha (LMP), é sem dúvida, uma 
das mais importantes conquistas legais do feminismo, das mulheres e da sociedade 
brasileira. Conforme a ONU Mulheres, “a Lei Maria da Penha, que cria múltiplos 
mecanismos, incluindo tribunais especializados e assistência psicossocial para as vítimas, 
foi posteriormente adotada, em 2006, representando um dos exemplos mais avançados 
de legislação sobre violência doméstica (CAMPOS, 2015).

Central de Atendimento à Mulher – LIGUE 180
A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas e presta uma escuta e acolhida 
qualificada às mulheres em situação de violência, o serviço registra e encaminha 
denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

SAÚDE DA MULHER

Acadêmicos: Caroline Zuqueto, Gloria Cogo, Gabriéli Ronzani, Sandy dos Santos

VIOLÊNCIA 
CONTRA
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Denuncie!



SAÚDE MENTAL

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

Oficinas tapêicas
no âmbo da saúde mental:

13

    Atualmente, muito tem se falado das práticas inovadoras na  área  da  saúde,  o  que 
se  conhece  como empreendedorismo social. Essas medidas constituem ferramenta 
importantes para proporcionar a equidade em saúde, uma vez que a utilização de 
novos recursos sociais, culturais e materiais contribuem para  a mobilização do usuário, 
valorizando seus conhecimentos e experiências individuais, o que assegura a promoção 
a saúde e melhoria da qualidade de vida.
     Entre essas estratégias, destacam-se as oficinas terapêuticas, que são métodos 
operacionais de reabilitação psicossocial, na  qual  se  promove  a  socialização,  
o  acolhimento,  a expressão e o desenvolvimento de habilidades motoras. A oficina 
terapêutica pode ocorrer por meio da produção dos mais diversos materiais, como  
pinturas,  desenhos  e artesanatos,  que  podem  vir  a  ser  comercializados,  
configurando  uma modalidade de empreendedorismo.
     O empreendedorismo é caracterizado como uma prática inovadora que pode ser 
utilizado para o benefício de uma comunidade, o que ele chama de empreendedorismo 
social. Neste caso, na área da saúde o empreendedorismo social pode ser utilizado a 
fim de proporcionar a equidade dos cuidados em saúde das pessoas com problemas
 de saúde mental. No âmbito da enfermagem, tais estratégias ganham destaque, pois, 
em geral, suas ações partem de um olhar diagnóstico para as necessidades da 
população, Intervenções comunitárias em enfermagem.
     O enfermeiro, assim como a equipe multidisciplinar, assume posição como agente 
terapêutico junto aos usuários que possuem algum tipo de sofrimento psíquico. 
Assim, o cuidado de enfermagem torna-se consoante ao atual contexto e políticas 
públicas do Brasil, onde o cuidado deve ser de forma integral considerando os aspectos 
sociais, políticos, econômico e cultural dos sujeitos. Portanto, salienta-se a importância 
e necessidade de capacitação e especialização de trabalhadores da enfermagem para
realizar o cuidado voltado a estes usuários, visando um atendimento de excelência e 
eficaz, onde o profissional enfermeiro estará na frente da assistência prestada.
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