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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



     O espaço do Egresso desta edição conta com a 
participação da Enfermeira Lara Nicola contando um pouco 
sobre sua trajetória acadêmica e profissional. No espaço do 
Professor, a professora Silvana Oliveira aborda sobre as 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis e a interação com o 
estilo de vida.
     Os espaços de Aprendizagens vêm cheinhos de 
informações sobre as diferentes possibilidades que o Curso 
de Enfermagem da URI Santiago oferece para a comunidade, 
tanto para aprendizagem quanto de cuidado em saúde.
     Nas matérias, encontramos conteúdo especial para cada 
fase do ciclo vital e sobre Saúde Mental, a qual é um 
tema transversal no que tange a saúde humana.
     Ótima leitura!!

      Carinhosamente,
          professoras Claudete, Letícia e Sandra.

A nova edição
chegou! 



Espaço do Egresso

LARA
Coletto Nicola
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Arquivo pessoal

‘Frente as circunstâncias difíceis é que temos a capacidade de perceber o quão destemido somos’. 

      Estimado leitor, sou Lara Coletto Nicola, Enfermeira, Pós Graduada em Enfermagem em 
Infectologia, egressa da XIII turma de Enfermagem, atualmente curso uma Pós intitulada em 
Enfermagem e Saúde Coletiva.
     A universidade me possibilitou vislumbrar o quão ímpar é a Enfermagem, desde então venho 
buscando através de estudos baseados em evidências ser uma profissional destemida. Graças 
a este espaço de conhecimento e trocas diárias que me fiz a pessoa e a profissional que sou 
hoje, empenhada sempre na busca do meu melhor. 
     No decorrer da minha graduação tive a oportunidade de ser uma das acadêmicas pioneiras 
em desenvolver projetos e ações por intermédio das Práticas Integrativas e Complementes 
(PICS). Onde desde então dedico os meus estudos voltados para promoção e prevenção de 
saúde através das PICS, o empreendedorismo na enfermagem e a atuação da enfermagem 
na Atenção Básica. 
     Quanto a minha carreira profissional, atuei no segundo semestre de 2020 como Supervisora 
de Estágio na Graduação de Enfermagem – URI Câmpus Santiago, onde tive o privilégio em 
vislumbrar o quão grandioso é o ser docente, bem como a oportunidade de trabalhar junto ao 
quadro docente respeitável da enfermagem, que me possibilitou uma experiência profissional 
incrível, em que serei grata para todo o sempre. Porém, em um dado momento optei por 
abdicar da supervisão para assumir um outro desafio, onde exerço o cargo comissionada de 
responsável técnica na Atenção Básica do município de Itacurubi.
     Hoje atuando na linha de frente de uma pandemia, em um município pequeno o qual 
disponibiliza duas Estratégias de Saúde da Família e uma Unidade Básica de Saúde, então 
percebo o quanto trabalhamos superando desafios diários. E é isso que me encoraja a cada 
vez mais em buscar a valorização do meu trabalho e de todos os meus colegas de classe, pois 
nós fizemos a vida acontecer atuando com maestria. 
     Para finalizar, indico-lhes o uso da PICS que vem se destacando como alternativas eficazes 
para a promoção e prevenção de saúde. E que não percamos a esperança de dias melhores, 
de uma classe profissional reconhecida, valorizada com ações fundamentadas na cientificidade. 



     Há 18 meses estamos vivenciando a pandemia da Covid 19 a qual, até o momento, já ocasionou 
mais de 500 mil mortes no Brasil. Sabe-se que pessoas com diagnóstico de Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) apresentam maior vulnerabilidade para complicações e óbitos decorrentes 
da infecção viral.  
     Desse modo, acredito ser importante usar esse espaço para alertar jovens e seus familiares sobre a 
epidemia DCNT que, concomitantemente, temos vivenciado. No mundo, as DCNT são responsáveis por 
41 milhões de mortes por todas as causas e no Brasil correspondem a 76% do total de óbitos. 
     Mas, do que exatamente estamos falando? De doenças do aparelho circulatório, neoplasias malignas, 
diabetes mellitus e doenças respiratórias crônicas.  Estudos indicam que essas doenças produzem 
consequências devastadoras para indivíduos, famílias e comunidades, além de sobrecarregar os 
sistemas de saúde. 
     Desse modo, vale um questionamento: é possível reverter ou minimizar essa situação? A resposta é 
sim. Sabe por quê? Porque há evidencias de que fatores de risco modificáveis como, por exemplo, 
comportamentos e estilo de vida são determinantes sociais importantes das doenças crônicas. 
     Dentre os principais fatores de risco para as DCNT está o tabagismo, a alimentação inadequada, a
 inatividade física, o excesso de peso, o uso excessivo de álcool. No mundo, a cada ano, 4,9 milhões de 
pessoas morrem em decorrência do consumo de tabaco, 2,6 milhões morrem por problemas de sobrepeso 
ou obesidade, 2,7 milhões morrem devido ao consumo insuficiente de frutas e hortaliças e 1,9 milhões 
morrem devido ao sedentarismo. 
     Diante desses dados, um autoquestionamento é oportuno: o estilo de vida que tenho adotado é fator 
de risco para que eu venha desenvolver uma DCNT no futuro? Se sua resposta for sim, saiba que a 
mudança de hábitos irá lhe garantir em média mais 6 a 9 anos de vida e atrasar em 9 anos o 
acometimento por essas doenças.
     Gostaria de modificar seu estilo de vida? Procure ajuda profissional de um(a) enfermeiro(a). Em uma 
consulta de enfermagem você terá todo o apoio necessário para adotar hábitos de vida saudáveis. 

Espaço do Professor
Epidemia das Doenças Crônicas 

não Transmissíveis: uma questão 
de estilo de vida

Por Silvana Oliveira

Professora Silvana Oliveira
Docente do curso de Enfermagem da URI
Enfermeira, Mestre em Enfermagem, 
Doutoranda em Enfermagem pela Universidade
Federal de Santa Maria
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Espaço de Aprendizagem
LABENF

labenf@urisantiago.br
@labenf.uri

gepse@urisantiago.br
@gepse.uri

GEPSE
O RETORNO DO 

GEPSE 
     No segundo semestre de 2021, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Saúde Enfermagem 
retorna as suas atividades de forma presencial. Com um encontro planejado para 31/08, o grupo 
irá apresentar seus objetivos e exposição do cronograma de encontros para o decorrer do 
semestre. Haverá apresentação do corpo docente, bolsistas dos projetos que estão acontecendo 
no curso de Enfermagem e discentes para os novos integrantes.
     Serão retomados os projetos para operacionalização das atividades que foram realizadas 
durante o primeiro semestre e também divulgação de eventos para os integrantes do grupo.
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    As vivências de monitoria no Laboratório de Práticas de Enfermagem são únicas para cada 
discente que já passou pelo cargo, e fica cada vez mais nítido a importância dessa experiência 
pois as mesmas estão se tornando publicações em revistas de saúde. No mês de julho foi 
publicado o artigo intitulado “Monitoria em laboratório de práticas de enfermagem: relato de 
experiência” na revista Research, Society and Development, escrito pelas enfermeiras Camila 
Bernardi, Diulia Gabert e Glaucimara Fagundes, todas egressas da universidade e que foram
 monitoras do LABENF. 
     A publicação contou com a orientação da prof. Letícia Machado, e relata as ações 
desenvolvidas pelas monitoras durante a graduação, além de suas contribuições e desafios 
na formação e desenvolvimento de habilidades técnicas-práticas-cientificas das estudantes.
Com isso, fica mais explícito a importância do Laboratório além do espaço físico, mas também 
como um espaço de aprendizado prático, crítico e reflexivo.
     Link para a publicação: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/17925
           
     

VIVÊNCIAS DE MONITORIA: 
DO LABENF PARA O MUNDO! 

GEPSE
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Espaço de Aprendizagem

LAIGUS

     O Evento, que é uma iniciativa da Liga Acadêmica Interdisciplinar de Gerontologia URI -
Campus Santigo (LAIGUS), acontecerá de forma online entre os dias 29, 30 de setembro, e
01 de outubro de 2021, das 18h30 às 20h30. Este, objetiva aproximar a comunidade acadêmica 
e científica dos amplos ramos da gerontologia, visando despertar discussões e aprendizados
 que auxiliem acadêmicos, profissionais e comunidade a entenderem o processo do 
envelhecimento de forma integral.
     A programação será divulgada semanalmente nas Redes Sociais da LAIGUS, contando com 
a participação de profissionais da enfermagem, educação física, arquitetura, medicina, direito 
e mais. O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube. A jornada está com as inscrições 
abertas para acadêmicos de todos os cursos da instituição de forma gratuita, tanto para 
ouvinte como para submissão de trabalhos. A participação garante certificação de 10 horas e 
de apresentação dos trabalhos dos trabalhos científicos.

    retomou as atividades de forma presencial, iniciou na semana do dia 23 de agosto.  Nesta 
semana foi agendado atendimentos de Auriculoterapia, Reflexologia e Barras de Access. Os 
atendimentos ocorrerão de forma quinzenal, serão ofertadas diversas terapias. 
     O espaço preparado para receber acadêmicos e fcolaboradores da URI diante de agendamento 
prévio, está localizado junto do Centro de Cuidados de Enfermagem na sala 1018 no prédio 9.
      Os agendamentos devem ser realizados diretamente com as bolsistas do LAPICS por meio 
das redes sociais:
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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

INTERDISCIPLINARIDADE 
EM FOCO: GERONTOLOGIA

1ª JORNADA INTEGRADA DA LAIGUS

2021

29 e 30/9 e 1/10

EM FOCOEM FOCO
gtolog

ia



    A correta alimentação logo nos primeiros anos de vida da criança é fundamental 
para o seu crescimento e desenvolvimento. Uma introdução inadequada de alimentos 
pode resultar em consequências danosas para o futuro e saúde da criança.
    A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que até o sexto mês de vida 
criança seja alimentada exclusivamente com o leite materno, o que tem impacto 
positivo na saúde nessa fase e na vida adulta. Crianças submetidas ao aleitamento 
materno exclusivo (AME) durante os seis primeiros meses de vida têm menos chances 
de desenvolver doenças devido aos fatores de proteção presentes no leite. Mesmo 
com a alimentação já estabelecida, é indicado que a amamentação continue até o 
segundo ano de vida da criança.

 

    A introdução alimentar deve ser realizada de maneira lenta e gradual, respeitando 
o desenvolvimento da criança. A alimentação complementar visa suprir as 
necessidades nutricionais da criança, sendo este uma nova etapa, ao qual lhe são 
apresentados novos sabores, cores, texturas e aromas. O ideal é oferecer ao bebê 
uma alimentação variada e rica em nutrientes. É indicado unir representantes dos 
quatro grupos alimentares principais: hortaliças e frutas, carnes e ovos, cereais e 
tubérculos e grãos.

 

    A criança tende a rejeitar as primeiras ofertas dos alimentos, pois tudo é novo: a 
colher, a consistência e os sabores. É importante que ela receba água entre os intervalos 
das refeições. Não há necessidade de os alimentos passarem pelo liquidificador. 
Ao colocar os alimentos no prato, amasse-os bem com o garfo e a consistência deverá 
ter o aspecto pastoso (papa/purê). 
     Produtos industrializados como salgadinhos, refrigerantes e biscoitos, ricos em 
gorduras trans e sódio, aumentam o risco de doenças cardiovasculares e obesidade no
 futuro, portanto devem ser evitados.

 

SAÚDE DA CRIANÇA
INTRODUÇÃO
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      Na publicação anterior do Jornal da URI - Enfermagem Digital, abordamos o dia do 
Homem. Nesta publicação, iremos continuar abordando a temática do gênero masculino
na Enfermagem, trazendo um conteúdo teórico acerca do Dia Mundial de Prevenção 
do Suicídio.
     Segundo Ribeiro et al. (2016), no Brasil, a Política Nacional de Atenção Integral a 
Saúde do Homem (PNAISH), destaca que o suicídio é a terceira causa de óbitos do sexo 
masculino provocado por fatores externos. O que destaca a necessidade de estudos e 
estratégias de prevenção ao suicídio, considerando aspectos socioculturais, fatores de 
risco e situações que colaboram para esta ação, em especial, na população masculina.
     Uma das razões do aumento do suicídio em homens tem sido referida à crise da 
masculinidade e ao fato de que os homens não estão conseguindo se adaptar ao 
mundo em mudanças. Além disso, a preocupante relação entre o consumo de álcool 
e outras drogas e as tentativas de suicídio. Assim como, o comportamento impulsivo, 
o maior acesso a tecnologias letais e armas de fogo, doenças mentais, física e crônicas,
 violência, mudanças repentinas e significativas na vida da pessoa, situação cultural e 
socioeconômica são importantes fatores de risco para o suicídio, principalmente em 
indivíduos do sexo masculino (RIBEIRO et al. 2016).
     Agora acompanhemos alguns fatores que podem estar associados ao risco de 
suicídio ou que levem a uma suscetibilidade maior: Abuso sexual na infância; alta 
recente de internação psiquiátrica; doenças incapacitantes; impulsividade/Agressividade; 
isolamento Social; histórico de suicídio na família; tentativa anterior de suicídio; doenças 
Mentais.
     Mediante esses fatores, atitudes como o aumento do contato com familiares/amigos, 
procura por tratamento adequado para doença mental, envolvimento em atividades 
religiosas ou espirituais, início de atividades prazerosas e hobbies e abandono do uso 
de álcool e outras drogas.

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

de prevenção do suicídio com enfoque na saúde do homem



    Com o objetivo de prevenir e reduzir o número de casos de suicídio a campanha 
Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistou o Brasil inteiro. O suicídio na população 
idosa aumentou de maneira alarmante o mundo. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, os números de suicídio são elevados em pessoas com idade acima 
de 70 anos em quase todas as regiões do planeta.
     Perante a pessoa idosa existem os fatores somatórios de toda a trajetória ao longo 
da vida, no início da juventude essa pessoa é vista pela sociedade e valorizada por ser 
ativa e produzir algo, ser ''útil'' perante ao capitalismo. A partir do momento que vem 
a perda do senso de utilidade, somada a doenças, perdas familiares/amigos, abandono, 
pode levar a um quadro depressivo. Ao perder a independência, autonomia e 
participação social esse idoso deixa de ter um envelhecimento ativo. Então é necessário 
falar e conversar sobre suicídio para que haja espaço para que esse idoso que pensa em 
suicídio identificar o que está sentindo, e que poderá tirar sua vida desnecessariamente, 
precisamos mostrar que esses pensamentos existem e eles estão entre nós. Por isso 
deixar claro que eles têm espaço, direito de falar e pedir ajuda quando necessário, é
 a forma de nunca silenciar e menosprezar o sofrimento de um idoso.

     
 

SAÚDE DO IDOSO
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e os idosos: vamos falar sobre?

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

amareloSETEMBRO

Onde procurar ajuda:
·  Suporte familiar de entes queridos;

·  Estratégias de Saúde da Família (ESF) do seu bairro;
·  CAPS II - Voltado para o atendimento de adultos;

·  CAPS i - Voltado para o atendimento de crianças e adolescentes;
·  CAPS Ad - Voltado para o atendimento de pessoas que estejam 

enfrentando problemas com álcool e/ou outras drogas;
·  Centro de Referência de Assistência em Assistência (CRAS);

·  Centro de Valorização da Vida (CVV) Realiza apoio emocional e 
prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas 

as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, 
e-mail e chat 24 horas.

►Mais informações através do site: < https://www.cvv.org.br/ > ou ligue 188.



     Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar 
fim à própria vida. É uma escolha ou ação que tem graves implicações sociais. Pessoas 
de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. Isso significa uma morte a cada 
45 segundos! Por conta do expressivo impacto socioeconômico e cultural que provoca, 
o suicídio tornou-se um grave problema de saúde pública com magnitude global, já 
que aproximadamente um milhão de pessoas, no mundo, tornam concreta a ideação e
 o plano suicida (JORGE; PAZ; LACCHINI; LINCH, 2019).

     Diversos motivos podem levar alguém ao 
suicídio. Normalmente, a pessoa tem 
necessidade de aliviar pressões externas. 

     Se tratando de gênero, no Brasil, 
uma pesquisa realizada em São Paulo, 
mostrou que 20% das mulheres apresentaram 
episódios depressivos pelo menos uma vez ao 
longo da vida, enquanto para os homens o 
índice cai para 12%. Entende-se que a mulher, tem muito mais condições de enfrentar 
as situações emocionais e superar as dificuldades devido a uma maior capacidade 
afetiva (MULHER, 2021).
     Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho
Federal de Medicina – CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo, tendo 
como objetivo prevenir e reduzir os números de suicídio. O dia 10 deste mês é, 
oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece 
durante todo o ano (BRASIL, 2021).
     Segundo a OMS – Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio podem 
ser prevenidos, desde que existam condições mínimas para oferta de ajuda voluntária 
ou profissional. No Brasil, o CVV, com número 188 para efetuar ligações – rede voluntária 
de prevenção – atua nesse sentido há mais de 50 anos. Recentemente, foi iniciado 
um movimento de políticas públicas para traçar planos integrados de prevenção.

SAÚDE DA MULHER

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

e saúde 
da

mulher!

ISSO SIGNIFICA 
UMA MORTE A 

CADA 45 
SEGUNDOS.

COBRANÇAS SOCIAIS, CULPA,
REMORSO, DEPRESSÃO, 

ANSIEDADE, MEDO, FRACASSO,
HUMILHAÇÃO.



SAÚDE MENTAL

Acadêmicos: Arieli Pizzuti, Aliny Silva, Hilana Pedroso, MarjanaPivoto, Nathalia Schlotfeldt e Tais Flores
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    A atuação do enfermeiro na prevenção ao suicídio tem a função de realizar o 
acolhimento de forma humanizada desde a chegada do usuário até o final da consulta
 de enfermagem ou triagem, proporcionando cuidado e fortalecendo o vínculo entre o 
profissional e o usuário. Em uma conversa, por meio de escuta, deixando o ambiente 
no qual ofereça conforto, muito importante ressaltar que a conversa é extremamente 
sigilosa ofertando segurança para que o cliente exponha suas angústias, aflições e 
dúvidas, assim é o primeiro passo possibilitando a identificação da depressão ou 
suicídio (BRASIL, 2013).
     Diante disso, o papel do enfermeiro juntamente com a sua equipe é realizar um 
planejamento de cada usuário para criar recursos coletivos e individuais de 
cuidados, avaliando os mais necessários ao acompanhamento e ao suporte. Com 
isso, explanar que a saúde mental tem principais dispositivos comunitários como: 
os grupos terapêuticos, os grupos operativos, as redes de apoio social, entre outros 
(BRASIL, 2013).
     O suicídio vêm aumentando em escala global e são registrados cerca de 12 mil 
suicídios todos os anos no Brasil, e mais de 01 milhão no mundo. Desde 2014, a 
Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, 
organiza nacionalmente a Campanha do Setembro Amarelo, esse mês foi escolhido 
pois, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A 
campanha é para conscientizar a população e promover a prevenção ao suicídio. 
Apesar desse tema ainda ser um tabu social, é muito importante que o assunto seja
 discutido, possibilitando construir um ambiente de diálogo, objetivando a prevenção 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

NA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

O PAPEL DO ENFERMEIRO
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