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Colaboração
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Prefeitura de Santiago e demais órgãos de Imprensa



   neste mês de novembro com a chegada da campanha mundial 
Novembro Azul, referente à prevenção do câncer de próstata e, de uma 
maneira geral, um pedido para que os homens cuidem mais da saúde.  
Esse é um dos assuntos de destaque da edição de número 16. 
     Campanhas são sempre importantes em nossa sociedade pois 
contribuem para a conscientização, valorização da vida e prevenção de
doenças, que, podem levar a óbito. A mídia, por sua vez, aproveita-se
de estratégias para falar da mudança de hábitos, pois trabalhar a 
prevenção e a qualidade de vida é sempre importante. 
     Nós, querendo engajar nossos leitores neste apelo pela saúde, 
procuramos falar desse e de vários assuntos, colaborando com 
informações/ esclarecimentos. A partir do nosso jornal, publicado sempre 
no site da universidade, chegaremos também ao Instagram, Facebook e 
demais canais. Esse é o barato de uma comunicação integrada, que
possibilita a difusão de informações por vários canais/veículos de
comunicação.
     Compartilhe nossos conteúdos, curta, questione! Até a próxima e
boa leitura.

  

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

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

     A saúde do homem é um tema indispensável no cenário da prevenção e cuidado. Frente a isso, em 2009 o Ministério da Saúde 
lançou A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem com o objetivo de reduzir a morbimortalidade desse grupo bem
 como expandir o acesso destes aos serviços de saúde da Atenção Básica, levando-se em consideração as atitudes e os 
comportamentos assumidos pelos homens nas relações sociais (VASCONCELOS, et al., 2019). 
     A mais recente estimativa de câncer mundial, em 2018, identifica que os tipos de câncer mais frequentes nos homens foram o 
câncer de pulmão (14,5%), próstata (13,5%), cólon e reto (10,9%), estômago (7,2%) e fígado (6,3%) (INCA, 2019). Em nível de Brasil, a 
estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 aponta que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer (450 mil, excluindo os casos de 
câncer de pele não melanoma). O câncer de pele não melanoma será o mais incidente (177 mil), seguido pelos cânceres de mama e 
próstata (66 mil cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil) (INCA, 2019). 
     Nesse sentido, a promoção e prevenção, como a campanha “Novembro Azul”, são ações importantes que favorecem positivamente 
para a atenção e cuidados necessárias à saúde do homem. Com o intuito de chamar atenção a saúde do homem, fortalecendo a 
prevenção e diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina que o movimento Novembro Azul originou-se, 
em 2003 na Austrália. 
     Diante do diagnóstico de uma doença oncológica, o homem vivencia momentos de muitas incertezas, angústias e por vezes 
sintomas depressivos, além da baixa adesão ao tratamento. Para isso, a atuação de uma equipe multiprofissional e qualificada é 
fundamental para que o cuidado e a assistência sejam prestados com qualidade, segurança e de forma humanizada. 
     O apoio oferecido permite que o indivíduo se sinta cuidado dignamente, com conforto, fortalecido para enfrentar os desafios que 
transcendem as necessidades biológicas. Entender e acompanhar o processo evolutivo da doença, bem como o tratamento realizado 
permitem um maior envolvimento do homem no cuidado de si, contribuindo para a corresponsabilização (SANTANA, PESSINI, SÁ. 2017; 
PAIVA, et al., 2019). Por fim, apresenta-se um relato de caso, o qual fortalece a importância do autocuidado, prevenção e promoção da 
saúde do homem.

Novembro Az
ATENÇÃO E CUIDADO    A SAÚDE DO HOMEM

Relato: “Após sentir dores anormais procurei 
o médico especialista, onde fui submetido a exames 

complementares, estes parcialmente acusaram o que 
seria um  onde fui submetido a um procedimento câncer,
cirúrgico para retirada. Após, foi realizado uma biópsia, 

e nela acusou o diagnóstico de neoplasia de origem maligna. 
Posteriormente dei entrada ao tratamento quimioterápico 

por 3 meses, onde passei pelo protocolo de tratamento 
para o determinado câncer. Fui submetido a 15 sessões 
de quimioterapia, dividas em 3 ciclos, onde tive todas 

as reações possíveis, náusea, vômito, sensação de febre, 
dores no corpo que passavam cerca de 4 dias após o ciclo. 
Atualmente me encontro em acompanhamento por 5 anos, 

com os marcadores tumorais estabilizados,  seguindo 
uma vida normal. O diagnóstico precoce é extremamente 
importante, pois uma vez descoberto no inicio a chance 
de cura e controle é muito maior. Encontrei muita força 

na minha família, na fé e a vontade de viver e vencer. 
O acompanhamento psicológico também é fundamental, 

infelizmente acabei percebendo e aceitando essa necessidade 
após o final do tratamento.  Mesmo jovens todos estamos 
sujeitos ao câncer. Não é o fim do mundo e sim pode ser o 

começo de um novo mundo”. 
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     O enfermeiro está presente em diversas circunstâncias que envolvem o cuidado assistencial. Mas, 
afinal, o que realmente faz esse profissional? De acordo com a lei nº 7.498 de 1986, que regulamenta o 
exercício da enfermagem e de suas atividades auxiliares no Brasil, estabelece que só pessoas portadoras do 
diploma de curso superior podem exercer a profissão. O enfermeiro é responsável principalmente por 
planejar, organizar e avaliar os serviços da assistência de enfermagem. É ele também quem realiza a 
consulta de enfermagem e prescreve os passos que devem ser seguidos pela equipe.
     O enfermeiro é encarregado por fazer a ponte entre todos os outros profissionais que passam para avaliar 
o paciente. O enfermeiro é fundamental no planejamento do cuidado. Sem ele, os cuidados não vão ser 
realizados de uma maneira adequada. O enfermeiro coordena toda a assistência do paciente e apoia para 
que os desfechos que sejam entregues ao paciente sejam os melhores.
     Contando com uma grande variação de possibilidades de atuação, o enfermeiro, tem um vasto mercado 
de trabalho com muitas especialidades à disposição. Sendo este profissional o responsável por estabelecer, 
manter e promover o bem-estar das pessoas, em hospitais ou dentro de casa. 
     Com o Salário variando de acordo com o cargo, tempo de trabalho na instituição, entre outras variáveis, 
este profissional pode atuar em diversos ramos e lugares, como em emergências de hospitais, UTI adulto e 
neonatal, clínicas cirurgias e outras.
 
Aqui estão três áreas de especialização da Enfermagem bem remuneradas:

 sendo chamado de enfermeiro intensivista, seu trabalho é complexo Enfermeiro de UTI Adulto e Neonatal:
e assistencialista à pacientes graves, o que exige conhecimentos técnicos e científicos, além da capacidade 
de liderança. O salário pode chegar até R$7 mil dependendo da instituição de trabalho.

o enfermeiro Nefrologista tem competência para desempenhar suas atividades Enfermeiro Nefrologista: 
em hospitais e clínicas que façam o atendimento às pessoas com problemas renais. Podendo, também, 
atuar em clínicas de hemodiálise e prestar assistência de enfermagem diretamente na residência do 
paciente com complicações renais. O salário médio do Enfermeiro Nefrologista é de R$ 4 mil.

 também estando entre os mais bem pagos da área de enfermagem, auxilia no parto Enfermeiro Obstetra:
de crianças, acompanhando o médico desde os momentos iniciais do processo de trabalho de parto até o 
momento do nascimento do bebê. Para atuação na área, o Enfermeiro deve estar capacitado, qualificado e
 atualizado, para que possa prestar assistência e amparo integral às mulheres durante a gravidez e 
lactância. O salário médio é de R$ 3,5 mil.
O enfermeiro é um profissional que atua de maneira interdisciplinar, com o objetivo de auxiliar na 
promoção e manutenção da saúde, no bem-estar da população e na prevenção de doenças. O mercado 
de enfermagem possui vários segmentos, muitos deles em expansão, e que oferece diversas possibilidades. 
Além da assistência clínica, existem muitas outras áreas onde o profissional de enfermagem pode atuar.

Principais áreas de atuação do enfermeiro:
1. Assistência Domiciliar – Tratando pacientes em suas próprias residências, pessoas que receberam alta de
 hospitais e ainda necessitam de cuidados especiais durante o tratamento. Também cuida de pessoas 
idosas ou com doenças crônicas mesmo em períodos em que não estão doentes;
2. Enfermagem de Resgate – Junto de equipes de salvamento, prestando os primeiros socorros a 
vítimas de calamidades ou acidentes;
3. Enfermagem do Trabalho – Dentro de organizações prestando atendimento ambulatorial para
 funcionários da empresa, elaborando programas de prevenção da saúde e orientando colaboradores 
sobre primeiros socorros;
4. Ensino – Atua como professor em cursos técnicos e faculdades, palestras e cursos sobre cuidados com 
a saúde e primeiros socorros;
5. Pesquisa Clínica – Pesquisas sobre novos medicamentos; estuda sobre epidemias e atua no 
desenvolvimento de novas drogas.

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

Enfermagem
MERCADO DE TRABALHO E O PAPEL DA
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EMPREENDEDORISMO NA ENFERMAGEM

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

     O  na enfermagem, principalmente aqueles que envolvem crianças e mulheres tem empreendedorismo
crescido de forma plausível em todo o mundo, e isso tem refletido de forma positiva para a classe de 
profissionais pois permitiu aos jovens profissionais aumentar a sua capacidade de integração e inserção no 
mercado de trabalho (CARNEIRO, 2020).
     A enfermagem, desde o início de sua existência, era considerada como prática assistencialista de caridade. 
Culturalmente não era vista como  Aos poucos, foi conquistando seu espaço e ganhando empreendedora.
autovalorização, algo imprescindível para que pudesse ser reconhecida como campo de diversas possibilidades 
de atuação (DE OLIVEIRA, et al. 2018).
     Dentre as múltiplas áreas de atuação do enfermeiro empreendedor, destaca-se o consultório de enfermagem, 
cujo termo é utilizado para traduzir o processo de enfermagem, de ação privativa do enfermeiro e integrada a 
assistência à saúde, tanto nas unidades de saúde quanto no campo de ensino prático da enfermagem. Ainda, 
as competências de um enfermeiro empreendedor devem ser adquiridas durante o processo de formação do 
aluno (CRIVELARO, 2018).
     Nessa perspectiva, os enfermeiros podem orientar sobre os benefícios da amamentação, sobre as mudanças 
hormonais que ocorrem ou poderão ocorrer no corpo na mulher que amamenta, a importância do vínculo entre 
mãe e filho, conhecimentos a respeito da fisiologia da digestão do leite pelo bebê e possíveis cólicas, além de 
orientar a melhor forma de como lidar com tudo isso (COFEN, 2018). 
     Os  são de responsabilidades técnicas do enfermeiro, além de possuírem consultórios de imunizações
responsabilidade em supervisão ou monitoração do trabalho desenvolvido na sala de vacinas. As imunizações 
podem ser administradas pela equipe de enfermagem, que possui papel importantíssimo na redução de riscos 
de contaminação (BRASIL, 2018). 

Consultório de 
amamentação e

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

     De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso de telas (celular, tablet e televisão) até os dois anos de idade não é 
recomendado. De dois a cinco anos, o contato das crianças com esses dispositivos não deve passar de uma hora por dia. A partir 
dos seis anos, o limite recomendado é de até duas horas diárias.
     Nos primeiros dois anos de vida, o cérebro da criança se desenvolve a uma velocidade incrível. Portanto a criança encontra-se no 
período sensorial, no qual os estímulos e interações serão responsáveis por fazer os neurônios crescerem e se conectarem. Ou seja, 
a criança precisa ver, ouvir, cheirar e sentir para que o desenvolvimento cerebral ocorra de forma plena. 
     A tecnologia até estimula a visão, mas não incentiva a comunicação verbal e não verbal, contudo em frente a telas, esta interação 
não ocorre. Então, perde-se a oportunidade de estimulação. Uma das consequências é o atraso na fala e diversas pesquisas já 
comprovaram isso. Um estudo Canadense, por exemplo, chegou à conclusão de que apenas 30 minutos diários em frente a celular, 
tablet ou televisão aumentam em até três vezes o risco de atraso na fala de crianças de até 2 anos.
     O tempo que o pequeno passa sozinho com as telas também dificulta o desenvolvimento da empatia, do autocontrole e a 
capacidade de lidar com relacionamentos.Por isso, o recomendado é exposição zero a dispositivos eletrônicos até esta idade. 
Em vez do uso de telas, os pais devem estimular seus filhos com palavras, toques, brinquedos, músicas e livros.
     Apesar disso tudo, a tecnologia faz parte do nosso cotidiano, inclusive do das crianças, e isso faz com que seja quase impossível 
deixá-las longe dos dispositivos eletrônicos. Portanto o segredo para aproveitar apenas os benefícios das telas é o equilíbrio.
     Frente a isso, há aplicativos que ajudam no desenvolvimento do raciocínio, da lógica, da leitura e das artes. Onde para aproveitar 
esses benefícios da tecnologia, os pais e ou responsáveis devem ensinar as crianças a ter responsabilidade no uso de telas e não 
esquecer que a presença deles jamais deve ser substituída pelos dispositivos eletrônicos.

O USO 
EXCESSIVO 

DE ELETRÔNICOS
DE ELETRÔNICOS
DE ELETRÔNICOS
DE ELETRÔNICOS
DE ELETRÔNICOS
DE ELETRÔNICOS
DE ELETRÔNICOS
DE ELETRÔNICOS

CUIDADO
     Por terem o cérebro em constante desenvolvimento, as crianças são suscetíveis a mudanças 
significativas na estrutura e na conectividade que podem prejudicar o desenvolvimento neural 
e levar a um transtorno de dependência de telas.
     Esta dependência pode se manifestar de diferentes maneiras: uso compulsivo e ou 
problemático da Internet, vício em vídeo games, jogos online, desenhos animados e ou redes 
sociais.
     Alguns sintomas da dependência de telas podem ser percebidos pelos pais, tais como:
►Perda de interesse por brincadeiras.
►Queda no desempenho escolar.
►Mentiras sobre o tempo de uso de telas.
►Uso de dispositivos eletrônicos para escapar de adversidades.
►Agressividade
►Insônia.
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NOVEMBRO AZUL

Acadêmicas: Bárbara Belmonte Bedin, 
Diovana Moreira da Silva, Joyce da Silva 
Figueiredo, Letícia dos Santos Basseto, 

Natália Dal Forno, Natalia Pereira Araújo.

MÊS MUNDIAL DE COMBATE
AO CÂNCER DE PRÓSTATA

A campanha Novembro Azul surgiu em 2003, 
na Austrália, além disso, a escolha deste mês 
é devido ao fato de que no dia 17 de novembro, 
é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.

O câncer de próstata é considerado uma neoplasia 
da terceira idade porque a maioria dos tumores que 
se instalam nessa glândula crescem de forma bem
lenta e geralmente só conseguem ser detectados 
quando o paciente já tem mais de 60 anos. Por isso, 
para evitar o câncer de próstata, a palavra-chave é 
prevenção.

O que é a próstata?
É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa 

cerca de 20 gramas, e se assemelha a uma castanha. Ela localiza-se 
abaixo da bexiga, essa glândula é atravessada pela uretra e faz 

parte do aparelho reprodutor masculino. A principal função, 
juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma.

ATENÇÃO! 
Aproximadamente 62% dos casos de câncer de 

próstata diagnosticados no mundo são feitos em 
homens com 65 anos ou mais.

     O envelhecimento é considerado fator de risco para o surgimento de neoplasias porque com o avanço da idade, o corpo perde 
gradativamente a capacidade de recuperação celular, ou seja, as células também vão envelhecendo. Muitos homens não 
consultam o médico ou evitam ao máximo, mas um dado que vale atenção é que quem está acima dos 65 anos representa cerca 
de três quartos dos casos em todo mundo, ou seja, é uma doença mais comum em idosos.
     O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é a causa de morte de 28,6% da população masculina que 
desenvolve neoplasias malignas.  

SINTOMAS

FATORES
DE RISCO

Na fase inicial, não apresenta sintomas.
Na fase avançada, os sintomas são:
■Dor óssea;
■Dores ao urinar;
■Vontade de urinar com frequência;
■Presença de sangue na urina e/ou sêmen.

■Histórico familiar de câncer de próstata;
■Raça: homens negros sofrem maior incidência
deste tipo de câncer;
■Obesidade. 
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