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Atividades do Curso de Enfermagem 

Ano 2014 
 

 

ATIVIDADE 1: Sábado Show. Sapiranga, RS 

 
Acadêmicos e professora do Curso de Enfermagem verificam indicadores 

de saúde da população e fornecem orientações. 

 

Descrição: Evento organizado pelo Jornal NH na cidade de Sapiranga.  

 

Objetivo: Proporcionar atividades recreativas à comunidade, oferecer serviços gratuitos 

nas áreas de saúde, estética e prevenção, confecção de documentos e cidadania, 

educação e meio ambiente, terapias holísticas, exposições e informações. O curso de 

Enfermagem, como convidado, buscou informar os usuários que buscaram o serviço por 

demanda espontânea acerca dos principais riscos para doença cardiovascular e renal, 

verificação da pressão arterial, IMC e relação cintura-quadril - correlacionando com 

tabelas de normalidade. Com o propósito de educar para a saúde, foram oferecidas 

orientações norteadoras de comportamentos promotores da saúde, prevenção de agravos 

e melhora da qualidade de vida da população interessada.  

 

Público Alvo: Pessoas da comunidade em geral.  

 

Período de realização: 08/03/2014, das 08:30 às 12:00h.  

 

Resultados obtidos: Os acadêmicos de enfermagem foram acompanhados pela profª 

Claudia Capellari. Os participantes do evento se interessaram em verificar os 

indicadores oferecidos, em especial a pressão arterial. Foi possível aos acadêmicos o 

exercício de relações interpessoais, de escuta ativa, de exercício das técnicas para a 

obtenção dos dados. Aos participantes foram fornecidas orientações verbais, 

correlacionando com um folder entregue a cada um, o qual continha seus dados, as 

tabelas de normalidade e orientações para a promoção da saúde e prevenção de doenças 

cardiovasculares.  

Nº total de beneficiários atendidos: 75  

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 75  
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Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0  

Percentual da gratuidade parcial: 0  

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE 2: Evento Gospel. Igrejinha, RS  

 

 
Acadêmicos e professora do Curso de Enfermagem verificam indicadores 

de saúde da população e fornecem orientações. 

 

Descrição: O evento Gospel é organizado pela rádio 98FM, para o qual o curso de 

Enfermagem foi convidado a participar. No mesmo, foi oferecida a verificação de 

indicadores de risco de doença cardiovascular. Tal atividade é realizada pelos 

acadêmicos do curso, acompanhados de professor responsável. 

 

Objetivo: Oferecer à comunidade a avaliação individual do risco cardiovascular, por 

meio de aferição de pressão arterial, índice de massa corpórea e relação cintura-quadril. 

A partir dos dados encontrados, é realizada a educação para a saúde dos participantes. 

 

Público Alvo: pessoas da comunidade que frequentaram o evento. 

 

Período de realização: Data: 15/03/2014 

Horário: das 08:30h às 12:00h. 

 

Resultados obtidos: Os acadêmicos de enfermagem foram acompanhados pela profª  

Aline Hennemann. Foi possível atender às pessoas que se dirigiram espontaneamente ao 

estande da Enfermagem, para as quais se realizou orientação acerca de sua saúde, com 

ênfase na prevenção das doenças cardiovasculares. A ação de educação foi realizada de 

forma individual, a partir dos dados coletados e sua comparação com as tabelas de 

normalidade e diretrizes instituídas para a realidade brasileira e mundial. 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 46 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 46 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE 3: Aula magna – Marketing pessoal para profissionais de saúde 

 
Prof. Augusto Parada realiza exposição na Aula Magna do 

Curso de Enfermagem. 

 

Descrição: Aula magna do curso de Enfermagem, aberta a estudantes de enfermagem, 

profissionais da área e pessoas da comunidade.  A palestra foi ministrada por Augusto 

Rodrigues Parada, jornalista, Mestre em Comunicação pela PUCRS, Doutor em 

Comunicação pela Unisinos e atual coordenador do Curso de Comunicação da Faccat.  

Objetivo: Discutir sobre a importância da imagem profissional diante das situações do 

cotidiano e de como a imagem pode ser construída a partir de postura e atitudes.  

Público Alvo: Estudantes de enfermagem da graduação, nível técnico, profissionais de 

Enfermagem das diferentes classes (enfermeiros, técnicos e auxiliares), profissionais de 

saúde em geral e demais interessados. 

 

Período de realização: 20/03/2014, das 19:30 às 22:30h. 

 

Resultados obtidos: Durante a aula, Augusto salientou a relevância do profissional em 

ser bom no atendimento ao cliente (paciente) ao mesmo tempo em que precisa ser atento 

com as equipes com quem trabalha. Em um clima descontraído, abordou questões como 

postura, humor, relacionamento interpessoal e abordagem do outro (paciente, familiar, 

colega de trabalho), enfatizando que tais aspectos constroem, positiva ou 

negativamente, a nossa imagem. A coordenadora do Curso de Enfermagem, Claudia 

Capellari, destacou na abertura do evento que, desde Florence Nightingale, a fundadora 

da Enfermagem moderna, muito se evoluiu nesta área profissional. “Passou-se de um 

cuidado caritativo para a prática baseada em evidências científicas. Entretanto, este 

corpo de conhecimentos próprios e científicos nem sempre é evidenciado na atuação 

profissional”, disse a coordenadora, enfatizando a necessidade de os enfermeiros e 

equipe valerem-se da magnitude de seu trabalho na proteção e recuperação da saúde, a 

partir do cuidado, para que alcancem maior visibilidade frente à sociedade. 
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Nº total  de beneficiários atendidos:122 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 122 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 

  



Faculdades Integradas de Taquara 
  
 

6 
 

Av. Oscar Martins Rangel, 4500 (ERS 115) - CP 84 - CEP 95.600-000 - Taquara/RS - Telefone:(51) 3541.6600 - Fax:(51) 3541.6626 - 
www.faccat.br 

 Credenciada pela Portaria SESu/MEC N° 921, de 07/11/07, D.O.U de 08/11/07 

ATIVIDADE 4: Visita Técnica à Santa Casa de Misericórdia, Porto Alegre, RS 

 
Acadêmicos da disciplina Saúde do Adulto, acompanhados 

do Prof. Thiago da Silva, na Santa Casa de Misericórdia, 

Porto Alegre, RS 

 

Descrição: Visita técnica a um serviço de atendimento hospitalar.   

 

Objetivo: contextualizar o conteúdo teórico-prático abordado em sala de aula e em 

laboratórios de ensino com a realidade vivenciada por profissionais de saúde. Conhecer 

as instalações da unidade hospitalar, receber relatos de experiência dos profissionais 

deste serviço, fortalecendo a práxis na formação acadêmica. 

Público Alvo: acadêmicos do Curso de Enfermagem da Faccat. 

Período de realização: 29 de março de 2014, das 8h 30min às 12h. 

Resultados obtidos: Os acadêmicos da disciplina Saúde do Adulto foram recebidos 

pelo professor da disciplina, Thiago da Silva, que também atua como enfermeiro desta 

unidade hospitalar. O mesmo apresentou a estrutura física e de equipamentos de que 

dispõe o serviço, os objetivos do mesmo e os atendimentos de maior frequência de 

realização. Ainda, contextualizou o conteúdo teórico com a realidade vivenciada pelos 

profissionais do serviço hospitalar. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 20 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE 5:  Curso de Punção Venosa Periférica para Iniciantes 

 

 
Mapeamento venoso realizado pelos participantes do evento. 

 

Descrição: O curso destina-se a alunos da graduação que buscam conhecimento teórico-

prático em relação à venopunção periférica.  

Objetivo: Proporcionar a aproximação com teoria relativa à anatomofisiologia do 

sistema circulatório, à técnica de venopunção, aos cuidados envolvidos na mesma, bem 

como diagnósticos de enfermagem que podem ser aplicados a pacientes com 

venopunção periférica. 

Público Alvo: Acadêmicos e profissionais de enfermagem. 

Período de realização: 20/04/2014, das 08:00h às 18:00h 

Resultados obtidos: Foi possível alcançar os resultados almejados, lançando-se mão de 

aula expositivo-dialogada, mapeamento da rede venosa dos membros superiores por 

meio de inspeção a olho nu e com venoscópio. Além disso, foi realizada a técnica de 

punção em manequim de treinamento, com dispositivo intravenoso rígido e flexível. Ao 

final, os interessados também puderam realizar o procedimento nos colegas.  

Nº total  de beneficiários atendidos: 8 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 8 
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ATIVIDADE 6: III Semana de Enfermagem e II Semana Integrada de 

Enfermagem 

 

 
 

 

Imagens superiores: Participantes de conferência, durante a Semana de Enfermagem. 

Imagens inferiores: Apresentação de trabalhos na Seção Pôster e professores do Curso 

de Enfermagem, durante uma das noites de realização do evento. 

Descrição: A III Semana de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara 

(Faccat) e a II Semana Integrada de Enfermagem, realizadas de 12 a 14 de maio, no 

campus, contou com a participação de profissionais de saúde e estudantes do Vale do 

Paranhana, enfocando o tema "Enfermeiro: você é o protagonista". Durante o evento, 

houve conferências, oficinas, mesas-redondas e apresentação de trabalhos. Para 

conduzir os assuntos, foram convidados enfermeiros, além de fisioterapeutas, 

psicólogos, médicos e farmacêuticos, na intenção de tornar as discussões 

transdisciplinares, sem perder o foco da profissão. 

O evento foi realizado pelo Curso de Enfermagem da Faccat, com apoio de 

representantes da Enfermagem do Hospital Bom Jesus, Hospital São Francisco de Assis, 

Hospital Sapiranga, Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente - Núcleo 

Vale do Paranhana (REBRAENSP), Escola técnica Unipacs e Prefeitura de Igrejinha. 
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Objetivo: A III Semana de Enfermagem e II Semana Integrada de Enfermagem teve 

como objetivo reunir diferentes instituições  de ensino e atenção em saúde, a fim de 

oportunizar momentos de reflexão e debate em torno de assuntos relativos ao cuidado 

em saúde. Versando sobre o protagonismo do enfermeiro, buscou o enaltecimento das 

funções de cuidado para a vida humana. 

 

Público Alvo: Estudantes de enfermagem da graduação, nível técnico, profissionais de 

Enfermagem das diferentes classes (enfermeiros, técnicos e auxiliares), profissionais de 

saúde em geral e demais interessados. 

 

Período de realização: 12 a 14 de maio, no campus 

Resultados obtidos: durante os três dias de evento, a programação científica contou 

com oficinas, mesa redonda, conferência e apresentação de trabalhos na modalidade 

pôster e comunicação oral, totalizando 27 trabalhos apresentados. Além disso, 

acadêmicos, supervisionados por docentes, ofertaram à comunidade acadêmica a 

verificação de índice de massa corporal e dicas de saúde. 

O intuito Curso de Enfermagem da Faccat é estimular a qualificação de seus alunos e 

profissionais da área da saúde. Com o evento, foi possível lograr maior integração entre 

ensino e serviços, além do que, os estudantes puderam estabelecer contatos com 

trabalhadores de saúde da região. Isto vem ao encontro do propósito do curso em 

aproximar  a realidade de saúde da formação acadêmica.  

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 310 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 310 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE 7: Palestra sobre segurança e medicações 

 

Descrição: Atividade alusiva ao mês da Enfermagem, no hospital São Francisco de 

Assis, Parobé, RS. A palestra foi proferida por Thiago da Silva, professor do Curso de 

Enfermagem da Faccat, Mestre em Enfermagem. 

 

Objetivo: Discussão acerca da medicação e segurança do paciente. Trazer evidências 

científicas e atualidades relativas ao tema. 

 

Público Alvo: Trabalhadores de Enfermagem do Hospital São Francisco de Assis.  

 

Período de realização: 20/05/14.  

 

Resultados obtidos: Em um clima descontraído, foi abordado o tema medicações e 

segurança do paciente. Os presentes ilustraram a fala de Thiago, trazendo situações reais 

de vivências na área hospitalar. Foi possível abordar as evidências e protocolos atuais 

em relação ao tema. 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 35 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:  35 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0  

Percentual da gratuidade parcial: 0  

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE 8: Sábado Show na cidade de Igrejinha, RS. 

 
Acadêmicos do curso de enfermagem avaliam indicadores de 

saúde e fornecem informações de educação em saúde. 

Descrição: Evento organizado pelo Jornal NH na cidade de Igrejinha.  

 

Objetivo: Proporcionar atividades recreativas à comunidade, oferecer serviços gratuitos 

nas áreas de saúde, estética e prevenção, confecção de documentos e cidadania, 

educação e meio ambiente, terapias holísticas, exposições e informações. O curso de 

Enfermagem, como convidado, buscou informar os usuários que buscaram o serviço por 

demanda espontânea acerca dos principais riscos para doença cardiovascular e renal, 

verificação da pressão arterial, IMC e relação cintura-quadril - correlacionando com 

tabelas de normalidade; e de outras doenças inerentes (diabetes). Com o propósito de 

educar para a saúde, foram oferecidas orientações norteadoras de comportamentos 

promotores da saúde, prevenção de agravos e melhora da qualidade de vida da 

população interessada. 

 

Público Alvo: Pessoas da comunidade em geral.  

 

Período de realização: 07/06/2014, das 08:30 às 12:00h.  

 

Resultados obtidos: Foi possível receber pessoas da comunidade, que buscaram 

atendimento no estande da Enfermagem Faccat por demanda espontânea. Os 

acadêmicos participantes puderam exercitar a aferição dos indicadores supracitados, 

bem como as orientações para a prevenção dos riscos de doença cardiovascular. A 

educação para a promoção da saúde foi norteadora das orientações fornecidas. Aos 

participantes, foi fornecido um folder contendo seus dados, as tabelas de normalidade e 

orientações para a promoção da saúde e prevenção de doenças cardiovasculares. 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 45 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:  45 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0  

Percentual da gratuidade parcial: 0  

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE 9: Eleição do Representante discente do Curso de Enfermagem 

 

 
Acadêmicas de Enfermagem Camila Hofmann Colmann e 

Carla Jeanine H. Marques, eleitas representantes discentes. 

 

Descrição: Eleição para a escolha do representante discente do curso de Enfermagem 

 

Objetivo: Eleger representante dos acadêmicos do curso de Enfermagem. O mesmo 

deverá participar de reuniões de colegiado de curso, atuar na organização de eventos e 

atuar de maneira a facilitar a comunicação acadêmicos-professores-coordenação. 

Público Alvo: Acadêmicos do curso de Enfermagem da Faccat, devidamente 

matriculados no semestre 2014/1. 

Período de realização: Junho de 2014 

Resultados obtidos: Realizada eleição por voto, manualmente.  Tabulados votos na 

coordenação do curso, na presença dos candidatos: Maria Eduarda Gonzaga, Edemilson 

Pichek dos Santos, Carla Jeanini Heberle Marques e Camila Hofmann Colmann. Eleitos 

Carla Jeanini Heberle Marques e Camila Hofmann Colmann. 

 

  



Faculdades Integradas de Taquara 
  
 

13 
 

Av. Oscar Martins Rangel, 4500 (ERS 115) - CP 84 - CEP 95.600-000 - Taquara/RS - Telefone:(51) 3541.6600 - Fax:(51) 3541.6626 - 
www.faccat.br 

 Credenciada pela Portaria SESu/MEC N° 921, de 07/11/07, D.O.U de 08/11/07 

ATIVIDADE 10:  Reuniões de Colegiado e Núcleo Docente Estruturante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição: Reunião do colegiado e Planejamento Docente do curso de Enfermagem. Os 

representantes discentes participam das reuniões de colegiado, expondo as necessidades 

da comunidade acadêmica e propondo ações. As reuniões para Planejamento Docente 

são reservadas ao Colegiado. 

Objetivo: Debater a operacionalização do Curso, a abordagem realizada nas disciplinas 

e eventos, a atenção aos temas transversais e perfil do egresso, formação de professores, 

atividades de pesquisa e extensão e planejamento de atividades.  

Público Alvo: Docentes e discentes do curso de enfermagem. 

Período de realização:  

Colegiado: 14/02/14; 16/06/2014; 21 e 22/07/14; 02/09/14; 02/12/14 

NDE: 02/09/14; 08/09/14; 26/09/14; 10/10/14; 24/10/14; 31/10/14; 07/11/14; 

14/11/14; 28/11/14; 12/12/14 

  

Da esq. para dir.: Acad. Camila H. 

Collman, Profª Aline C. 

Hennemann, Acad. Carla Marques, 

Prof. Thiago da Silva, Profª Claudia 

Capellari e Profª Vilma C. F. dos 

Santos. 

Professores: Thiago da Silva, 

Vilma C. F. dos Santos, Aline C. 

Hennemann; Claudia Capellari, 

Cármen M. Gomes, Alexander de 

Quadros e Edna Martins. 

Local: Pergolado do Campus da 

Faccat 
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ATIVIDADE 11: Evento CRAS nos Bairros. Taquara, RS 

 
Acadêmicos de Enfermagem e professora atendem no 

Evento CRAS nos Bairros. 

 

Descrição: Evento realizado no bairro Empresa pelo Serviço Social da prefeitura 

Municipal de Taquara, ao qual a FACCAT foi convidada a participar. No mesmo, foi 

oferecida a verificação de indicadores de risco de doença cardiovascular. Tal atividade é 

realizada pelos acadêmicos do curso, acompanhados de professor responsável. 

Objetivo: Oferecer à comunidade a avaliação individual do risco cardiovascular, por 

meio de aferição de pressão arterial, índice de massa corpórea e relação cintura-quadril. 

A partir dos dados encontrados, é realizada a educação para a saúde dos participantes. 

Público Alvo: pessoas da comunidade que frequentaram o evento. 

Período de realização: 21/06/2014 

Resultados obtidos: Foi possível atender às pessoas que se dirigiram espontaneamente 

ao estande da Enfermagem, para as quais realizou-se orientação acerca de sua saúde. A 

educação foi realizada de forma individual, a partir dos dados coletados e sua 

comparação com as tabelas de normalidade e diretrizes instituídas para a realidade 

brasileira e mundial. Os acadêmicos foram acompanhados da professora Aline C. 

Hennemann. 

Nº total de beneficiários atendidos: 42 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 42 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE 12: Curso de Primeiros Socorros 

 

 
Participantes do curso e profª Claudia Capellari 

 

Descrição: Curso de Primeiros Socorros, realizado no laboratório de Enfermagem da 

Faccat, ministrado por Claudia Capellari, enfermeira, especialista em Nefrologia e 

Mestre em Enfermagem.  O curso foi solicitado ao Curso de Enfermagem pela Escola 

de Artes Marciais Coreanas Marin, de Taquara, RS. 

 

 

Objetivo: Capacitar para o atendimento inicial de situações que requeiram socorro em 

saúde.  

Público Alvo: Professores e alunos da Escola de Artes Marciais Coreanas Marin. 

Período de realização: 26/07/2014, das 08:00 às 12:00h 

Resultados obtidos: os temas abordados foram: Conceito de Primeiros Socorros; 

Proteção do Socorrista; Posicionamento em caso de urgência e emergência; Traumas 

(traumatismo craniano, fraturas abertas, fraturas fechadas, esmagamentos, luxações, 

entorses, imobilizações); Escoriações; Hemorragias (identificação e conduta no 

sangramento venoso e arterial); Envenenamentos (produtos tóxicos, segurança 

doméstica com medicamentos e produtos tóxicos, alucinógenos, picadas de 

peçonhentas); Choque elétrico; Afogamento; Engasgos (Conceito e manobra de 

Heimlich); Hipertensão, hipotensão, hipoglicemia, cefaleia abrupta e persistente; Parada 

cardiorrespiratória )identificação, manobras de reanimação cardiorrespiratória em 

adultos e crianças). Foi possível realizar a manobra de reanimação cardiorrespiratória 

em manequins de simulação realística. A manobra de Heimlich e imobilizações foram 

realizadas entre os participantes do evento. 

Nº total  de beneficiários atendidos: 25 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:  
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 25 
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ATIVIDADE 13: Curso Estamos Grávidos 

 
Participantes do curso e profª Aline C. Hennemann 

 

Descrição: Curso de 10 horas realizado por uma equipe multidisciplinar (psicologia, 

nutrição e enfermagem), cujo propósito é instrumentalizar a família acerca dos diversos 

aspectos relacionados à gestação, ao nascimento do bebê e ao envolvimento da família 

nestes momentos. Os ministrantes foram profissionais com larga experiência e formação 

de mestrado e doutorado na área de interesse. 

Objetivo: Curso teórico-prático, com a finalidade de fornecer informações úteis 

relacionadas à gestação e aos primeiros dias de vida do bebê.  

Público Alvo: gestantes e seus parceiros (as), avôs e avós, padrinhos (as), demais 

envolvidos no cuidado do recém-nascido e além de estudantes da área da saúde. 

Período de realização: 18 e 19 de julho de 2014 

Sexta das 18:00 às 20:00h 

Sábado das 8:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:30min. 

Resultados obtidos: 

Foram atendidos seis participantes, dentre ele pais, mães e acadêmicos de enfermagem, 

os quais receberam orientações acerca dos seguintes temas: 

Abordagem realizada por profissional Psicólogo: 

– Da gestação ao nascimento: aspectos psicológicos 

 

Abordagem realizada por profissional Nutricionista, Fisioterapeuta e Enfermeiro: 

– Cuidados Nutricionais:  

Gestação a cada trimestre 

    Leite materno - importância 

Primeira infância 

    Percentil de crescimento 

– Aleitamento materno:  

Técnicas de amamentação  

    Preparo e cuidados com a mama 

    Cólicas 

– Cuidados com o recém-nascido: 
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Vacinação (carteira de vacinação) 

Curativo de coto umbilical 

Troca de fraldas 

Banho 

Vestuários do bebê 

Posicionamento: segurança no carro e na hora de dormir 

Shantala 

Nº total de beneficiários atendidos: 6 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:  
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 6 
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ATIVIDADE 14: 7ª Jornada de Nutrição Parenteral e Enteral do Planalto Médio 

 
Acadêmicos de Enfermagem da Faccat com a Enfª 

Cláudia Satiko T. Matsuba (3ª da esq. para dir.), 

referência nacional em Nutrição e Enfermagem 

 

Descrição: Evento de terapia nutricional realizado a cada dois anos no Planalto Médio 

do Rio Grande do Sul, Brasil. Por tradição, o evento conta com nomes consagrados na 

especialidade. 

Objetivo: Participação dos alunos em evento científico, com o propósito de fortalecer 

os conhecimentos obtidos em sala de aula. Os acadêmicos apresentaram 3 trabalhos na 

modalidade pôster. 

Público Alvo: Profissionais e alunos de graduação das áreas de medicina, enfermagem, 

nutrição, fonoaudiologia e farmácia. 

Período de realização: 14 e 15/08/2014. 

Resultados obtidos:  

O grupo de 8 (oito) alunos foi acompanhado pela profª Aline Cara Hennemann. Durante 

o evento, foi possível realizar associações entre os conteúdos abordados na disciplina 

Cuidados Nutricionais em Saúde com os casos relatados e com as exposições realizadas 

no decorrer do mesmo. Os alunos conheceram profissionais enfermeiros envolvidos na 

assistência e pesquisa em Terapia Nutricional, o que os motivou em mais uma 

possibilidade de atuação profissional e construção do conhecimento. Além disso, ficou 

evidente a importância do papel do profissional enfermeiro em equipes de Terapia 

Nutricional, o que fortalece a ação das equipes multiprofissionais envolvidas com o 

tema. Os acadêmicos também apresentaram trabalhos na modalidade pôster. 
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ATIVIDADE 15: Aula Magna: Aconselhamento em amamentação 

 
Enfª Celina Valderez Feijó Kohler 

 
Professores Joannie Fachinelli, Vilma, C. F. dos Santos, Cármen M. Gomes, Claudia 

Capellari, Aline C. Hennemann e Edna Martins, acompanhados da Enfª Celina V. F. 

Kohler (3ª da dir. para esq.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boneca de pano utilizada para 

aproximar as crianças do tema 

amamentação e parto. 
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Descrição: Aula magna do curso de Enfermagem, relativa à abertura do segundo 

semestre de 2014.  A ministrante foi a enfermeira sanitarista Celina Varderez Feijó 

Kohler, consultora do Ministério da Saúde para a Rede Amamenta Brasil, consultora 

certificada pelo International Breastfeeding Consulters Lactation Examiners/IBCLE. 

Membro da International Baby Food Action Network - IBFAN Brasil. 

Objetivo: Abertura do segundo semestre letivo do ano 2014. A aula teve como foco o 

debate premente do tema Aconselhamento em Amamentação, cujo papel deve ser 

desenvolvido por todos os profissionais envolvidos na gestação e nascimento da 

criança.  

Público Alvo: Estudantes, enfermeiros, profissionais da área da saúde e comunidade em 

geral. 

Período de realização: 19/08/14, das 19:30h às 22:30h. 

Resultados obtidos: Abordou o tema Celina Valderez Feijó Kohler, Enfermeira 

sanitarista, Me, Esp. em aleitamento materno e com larga experiência no assunto. Com 

uma postura cativante, Val, como prefere ser chamada, perpassou por aspectos relativos 

à importância da amamentação, apoio, vínculo e, em especial, à atuação do enfermeiro 

no aconselhamento. Um dos pontos altos da abordagem foi o impacto da postura atual 

da mídia frente à amamentação, com ônus elevados nos âmbitos financeiro, psicológico 

e orgânico. Salientou também que o aconselhamento é fortalecido quando a equipe 

multidisciplinar em saúde tem condutas afinadas, que encorajam mães, pais, avós e 

demais envolvidos, quanto à adoção do ato de amamentar. No contexto familiar, a 

mulher deve ser apoiada, uma vez que é grande seu envolvimento com o bebê. 

Por fim, foram debatidos casos práticos em aconselhamento, os quais podem ser 

aplicados nos mais diversos cenários de atuação do enfermeiro. 

Durante a abordagem do tema, Val fez circular entre os presentes objetos utilizados para 

o aconselhamento em amamentação (bonecas e animais de pano), os quais resgatam a 

naturalidade do aleitamento materno. Participaram do momento acadêmicos, 

professores e profissionais da área da saúde 

Nº total de beneficiários atendidos: 150 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 150 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:  
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ATIVIDADE 16: CRAS nos Bairros. Taquara, RS. 

 
Acad. Enf. Carla Barbosa orienta participante do evento. 

 

Descrição: Evento realizado na praça Marechal Deodoro, pelo Serviço Social da 

prefeitura de Taquara, para o qual a FACCAT foi convidada a participar. Além dos 

diversos serviços de cunho social, oferecidas por instituições da região, o Curso de 

Enfermagem da Faccat ofertou a verificação de indicadores de risco de doença 

cardiovascular. Tal atividade é realizada pelos acadêmicos do curso, acompanhados de 

professor responsável. 

 

Objetivo: Oferecer à comunidade a avaliação individual do risco cardiovascular, por 

meio de aferição de pressão arterial, índice de massa corpórea e relação cintura-quadril. 

A partir dos dados encontrados, é realizada a educação para a saúde dos participantes.  

Público Alvo: Comunidade em geral. 

Período de realização: 23 de agosto de 2014 

Resultados obtidos: participaram 7 acadêmicos de Enfermagem, acompanhados da 

profª Claudia Capellari. Foi possível atender às pessoas que se dirigiram 

espontaneamente ao estande da Enfermagem, para as quais realizou-se orientação 

acerca de sua saúde, com ênfase na prevenção das doenças cardiovasculares. A ação de 

educação foi realizada de forma individual, a partir dos dados coletados e sua 

comparação com as tabelas de normalidade e diretrizes instituídas para a realidade 

brasileira e mundial. 

 
Nº total de beneficiários atendidos: 50 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 50 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE 17: Feira das profissões do Hospital Regina. Novo Hamburgo, RS. 

 
Profª Edna Martins e acadêmicos de Enfermagem Silvia dos 

Santos e Edemilson Pichek 

 

Descrição: Feira de profissões organizada pelo Hospital Regina para seus colaboradores 

e familiares, bem como para estudantes das escolas Santa Catarina e Braniewo. 

Objetivo: A feira tem como objetivo reunir diferentes instituições de ensino superior 

para oportunizar aos colaboradores e familiares, bem como para estudantes, o 

conhecimento de diferentes profissões, com ênfase às profissões da área da saúde. O 

intuito do hospital é estimular a qualificação de seus colaboradores.  

 

Público Alvo: colaboradores e familiares daqueles, vinculados ao Hospital Regina, bem 

como estudantes das escolas Santa Catarina e Braniewo (Novo Hamburgo, RS). 

Período de realização: 29 de agosto de 2014 

Resultados obtidos: Participaram dois acadêmicos monitores, acompanharos da profª 

Edna Martins. Desenvolveu-se atividade de apresentação do curso de Graduação 

Enfermagem da Faccat, com exposição de peças anatômicas e demonstração de ações 

realizadas pelos alunos em eventos nos quais o curso participa. Foi montado um túnel 

em que os participantes encontravam diversas dicas e curiosidades sobre a saúde e o 

corpo humano. Ao final do mesmo, foram apresentadas as áreas de atuação do 

profissional enfermeiro. Aos que buscaram o estande da Enfermagem Faccat, foi 

oferecido uma recordação do curso. 

 
Nº total de beneficiários atendidos: 50 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 50 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:  
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ATIVIDADE 18: Minicurso “Cuidados presentes que proporcionam a diferença 

no futuro” 

 

Descrição: Minicurso ministrado pela profª Enfª Aline Carla Hennemann, Especialista 

na área materno Infantil pelo IEP HMV; Mestranda de Pediatria Saúde da Criança PUC-

RS; Enfermeira com experiência na área materno infantil (UTI Neonatal HMV); 

Docente no curso de enfermagem FACCAT; Professora convidada dos cursos de pós 

graduação do IEP HMV; Consultora e professora do NACES (Núcleo de assessoria e 

consultoria em saúde). Oferecido pelo Curso de Pedagogia. 

 

Objetivo: Capacitar professores e estudantes de Pedagogia para o Cuidado básico à 

saúde de crianças de 0 a 6 anos. 

 

Público Alvo: Professores e estudantes dos cursos de Pedagogia e demais profissionais 

relacionados ao Ensino Fundamental. 

Período de realização: 29/08/2014 

Resultados obtidos: Foram desenvolvidos os seguintes tópicos:  

– Importância dos cuidados de higiene no bebê; 

– Troca de fraldas e higiene do períneo; 

- Vestir e despir: uma arte de cuidado e paciência; 

– Administração de dietas e incentivo ao aleitamento materno; 

Prática: 

– Troca de fraldas, vestuário e administração de dietas; 

– Engasgos o que fazer! 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 50 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:  
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ATIVIDADE 19: Projeto Lions Solidário. Parobé, RS. 

 
Profª Edna Martins e Acad. Enf. Silvia dos 

Santos, Gilciane de Quadros e Carla Barbosa. 

 

Descrição: No dia 30 de agosto, ocorreu na cidade de Parobé o Projeto Lions Solidário, 

visando oferecer serviços pessoais e oportunidades profissionais para seus moradores. O 

Curso de Enfermagem da Faccat participou com a oferta de medidas de pressão arterial, 

IMC e relação cintura-quadril, aferidos pelos acadêmicos do curso de Enfermagem sob 

supervisão de um professor enfermeiro. 

Objetivo: Informar os usuários que buscaram o serviço por demanda espontânea acerca 

dos principais riscos para doença cardiovascular e renal, identificar potenciais fatores de 

risco individuais, orientar medidas de prevenção do risco cardiovascular e de outras 

doenças inerentes (diabetes, doença renal), bem como nortear comportamentos 

promotores da promoção, prevenção e qualidade da saúde da população interessada. 

Público Alvo: Comunidade em geral.   

Período de realização: 30 de agosto de 2014. 

Resultados obtidos: Foi possível atender às pessoas que se dirigiram espontaneamente 

ao estande da Enfermagem, para as quais realizou-se orientação acerca de sua saúde, 

com ênfase na prevenção das doenças cardiovasculares e correlacionadas. A ação de 

educação foi realizada de forma individual, a partir dos dados coletados e sua 

comparação com as tabelas de normalidade e diretrizes instituídas para a realidade 

brasileira e mundial. 
 

Nº total de beneficiários atendidos: 52 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 52 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:   
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ATIVIDADE 20: Projeto de Integração Acadêmica – Cursos: Enfermagem, 

Ciências Contábeis e Administração 

 
Acad. Enf. Gabriela Gomes argumenta acerca do tema Tabagismo. 

 

Descrição: Atividade realizada no intuito de congregar os cursos de Enfermagem, 

Ciências Contábeis e Administração em torno de um tema comum: tabagismo. As 

turmas das disciplinas “Saúde da Mulher e do Homem” e “Gestão Ambiental e 

Responsabilidade Social” prepararam atividades condizentes com suas respectivas 

profissões, simulando a realidade. Além disso, a integração acadêmica permite uma 

visão ampliada sobre o tema eleito. 

 

Objetivo Geral: Integrar os acadêmicos de Enfermagem, Ciências Contábeis e 

Administração das Faculdades Integradas de Taquara. Objetivos Específicos: Oferecer 

aos acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração uma 

possibilidade de integração de conceitos aplicáveis às suas formações específicas; 

Ampliar as condições de aplicação da formação profissional específica através da 

compreensão das interações entre as diversas áreas do conhecimento humano; 

Desenvolver condições de melhoria das relações sociais e culturais entre acadêmicos 

das áreas distintas. 

Público Alvo: acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Ciências Contábeis e 

Administração das Faculdades Integradas de Taquara. 

Período de realização: 09/09/2014, das 19:30 às 22:30h. 
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Resultados obtidos: a atividade ocorreu no Auditório da Faccat, no qual as cadeiras 

foram dispostas em círculo para facilitar o contato visual e vínculo. O tema foi 

desenvolvido utilizando-se a Teoria da Problematização. Os acadêmicos de 

Enfermagem realizaram um teatro exemplificando o uso do tabaco em suas diversas 

formas. A partir da encenação, foi proporcionado momento de discussão da temática e 

teorização pelos acadêmicos dos diferentes cursos. A iniciativa objetivou promover o 

contato de 122 estudantes com outras formas de pensar as relações humanas além das 

tradicionais expostas no campo de ação de suas formações específicas. O professor 

Paulo Roberto von Mengden desenvolveu o projeto através da disciplina comum dos 

Cursos de Administração e Contábeis, de Gestão Ambiental e Responsabilidade Social. 

O encontro permitiu aos acadêmicos de Enfermagem apresentar de modo lúdico, os 

efeitos do fumo na saúde e formas de superação do vício, coordenados pelas professoras 

Edna Martins e Carmem Gomes. 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 120 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 120 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:  
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ATIVIDADE 21: 2º Seminário de Segurança do Paciente da Rede Brasileira de 

Enfermagem em Segurança do Paciente, Polo RS 

 
Acadêmicos de Enfermagem Carla Marques, Jonatas 

Figueredo e Érica Carvalho, que participaram do evento. 

 

Descrição: Nos dias 25 e 26 de setembro ocorreu, na cidade de Porto Alegre, o 2º 

Seminário de Segurança do Paciente, organizado pela Rede Brasileira de Enfermagem e 

Segurança do Paciente - Rebraensp, polo Rio Grande do Sul. 

 

Objetivo: Compartilhar informações e conhecimentos relacionados à área de 

enfermagem e segurança do paciente. Prevê, ainda, identificar problemas, interesses e 

prioridades relacionadas com a prática, gestão, investigação e educação inicial e 

contínua da enfermagem e gerar alternativas de transformação compartilhadas. 

Promover a articulação entre os participantes para ampliar e fortalecer as suas atividades 

de cuidado, ensino, pesquisa e cooperação técnica. 

Público Alvo: Acadêmicos e profissionais da área da saúde 

Período de realização: 25 e 26 de setembro de 2014 

Resultados obtidos: Acadêmicos e professores do curso de Enfermagem participaram, 

na organização, monitoria, nos cursos e também como ouvintes. Foi possível o debate 

com os pares acerca da educação permanente, educação em saúde, indicadores de 

segurança e ações inerentes à segurança do paciente nos diversos contextos. 

Nº total de beneficiários atendidos: 600 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:  
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:  
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ATIVIDADE 22: Feira de saúde. Rolante, RS 

 
Imagens superiores: profª Edna aplica o teste de Fração de Monóxido de 

Carbono do ar exalado e orienta participante do evento. Imagem 

inferior: Acad. Enf Valquíria Sperb, Vanderléia Benet, Rosane , Caroline 

Schnorr, Jucilene, Sabrina Satrassburger e profª Edna Martins. 

 

Descrição: Evento promovido pela prefeitura municipal de Rolante, no qual são 

oferecidos diferentes serviços à comunidade (lazer, educação, saúde,..). O curso de 

Enfermagem participou com orientações à comunidade sobre os malefícios do uso do 

tabaco, como também foi utilizado um teste para medir a fração de monóxido de 

carbono do ar exalado (COex) nas pessoas tabagistas e não tabagistas. 

Objetivo: Orientar a comunidade dos riscos com o uso do tabaco e demonstrar a 

diferença de um pulmão sadio e de um pulmão com monóxido de carbono devido o uso 

do tabaco. 

Público Alvo: Comunidade em geral. 

Período de realização: 27 de setembro de 2014 

Resultados obtidos: Os acadêmicos de enfermagem, acompanhados da professora Edna 

Martins, esclareceram dúvidas dos participantes do evento, os quais se interessaram em 

verificar a concentração de monóxido de carbono do ar exalado. Os alunos participantes 

realizaram o exercício de reflexão e oferta de informações sobre um tema bastante 

pertinente e que é causa de inúmeras patologias, como câncer de pulmão, faringe e 
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bexiga. O exercício da educação em saúde junto à comunidade foi realizado a partir da 

escuta ativa, verificação da COex e orientação para a prevenção de doenças devido o 

uso de cigarro. Aos participantes, foi fornecido um folder contendo seus dados, as 

tabelas de normalidade e orientações para a promoção da saúde. 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 150 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 150 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:  
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ATIVIDADE 23: Conexão Faccat 

 
Acad. Enf. Maisson Berg orienta visitantes no 

Laboratório de Anatomia 

 
Acadêmicos de Enfermagem simulam imobilização de 

vítima no palco central do Conexão. 

 
Participantes experimentam atividades acadêmicas 
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Descrição: O Conexão Faccat é um grande evento em que os alunos de ensino médio da 

região visitam o campus para conhecer os cursos oferecidos pela Faccat. O curso de 

Enfermagem desenvolve atividades alusivas à ação destes profissionais na atenção à 

saúde. 

Objetivo: Apresentar os cursos de graduação da Faccat e as atribuições inerentes aos 

diversos profissionais. Em relação ao curso de Enfermagem, abordar a estrutura 

curricular e física para os alunos do ensino médio da região, vislumbrando possíveis 

áreas de atuação profissional. Elucidar questões inerentes à atividade profissional do 

enfermeiro. Realizar demonstração de procedimentos realizados pelo enfermeiro. 

Promover momento de experimentação com o fazer do enfermeiro. 

Público Alvo: Alunos do ensino médio de escolas da região do Vale do Paranhana e 

arredores. 

Período de realização: 30/09/2014 e 01/10/2014 

Resultados obtidos: Foram recebidos os visitantes, alunos do ensino médio, os quais 

buscavam conhecer os cursos para tomar sua decisão quanto ao ingresso no ensino 

superior. A Enfermagem foi apresentada em sua estrutura física e curricular, o que 

viabilizou aos visitantes o contato com a realidade de um curso superior da área da 

saúde. Os acadêmicos e professores do curso de Enfermagem realizaram procedimentos 

e técnicas específicas do enfermeiro, convidando os visitantes a desenvolverem algumas 

não-invasivas, como manobras de reanimação cardiopulmonar e imobilização de 

vítimas. Foi possível contribuir para a escolha profissional dos jovens visitantes e 

cooperar para questões de utilidade social, uma vez que os participantes aprenderam 

alguns passos dos primeiros socorros. Ao mesmo tempo, os acadêmicos aprimoraram 

sua capacidade de comunicação e de realização de técnicas. Um livro de Anatomia foi 

sorteado entre os participantes e um e-book da área de Enfermagem entre os monitores. 

Nº total de beneficiários atendidos:  1800 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 1800 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:  
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ATIVIDADE 24: Mostratec. Novo Hamburgo, RS. 

 

Descrição: A MOSTRATEC – (Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia) é uma 

feira de ciência e tecnologia realizada anualmente pela Fundação Liberato Salzano 

Vieira da Cunha, na cidade de Novo Hamburgo, RS. É considerada uma das maiores do 

segmento no País e recebe alunos do Brasil e do mundo.  

Objetivo: Apresentação de projetos de pesquisa científica e tecnológica nas diversas 

áreas do conhecimento humano, desenvolvidos por alunos do ensino médio e da 

educação profissional de nível técnico, do Brasil e de outros países, principalmente da 

América Latina. À Enfermagem coube a divulgação, juntamente com outros cursos da 

Faccat, da IES e do próprio curso. 

Público Alvo: participantes e visitantes da Mostratec. 

Período de realização: 29 de outubro de 2014 

Resultados obtidos: Foi desenvolvida atividade de apresentação do curso de Graduação 

Enfermagem, de seu componente curricular, com exposição de peças anatômicas e 

vídeos inerentes a atividades privativas do enfermeiro. Os manequins em tamanho 

natural foram expostos (de anatomia e de Reanimação Cardiorrespiratória (RCP)), o que 

chamou a atenção dos transeuntes. Assim, oportunizou-se a apresentação do curso aos 

interessados, ao passo que os acadêmicos e professores de Enfermagem expuseram as 

características da atuação profissional e orientaram a manipulação dos manequins. As 

peças anatômicas sintéticas provocaram muita curiosidade, o que oportunizou aos 

acadêmicos o exercício do aprender, uma vez que foi necessária a explanação sobre as 

características e funções das peças expostas. Professores participantes: Alexander de 

Quadros, Edna Martins e Claudia Capellari. Acadêmicos de Enfermagem: Carla 

Barbosa Wilde, Silvia dos Santos. 
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Nº total de beneficiários atendidos: 1500 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 1500 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 
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ATIVIDADE 25: Campanha Outubro Rosa no campus 

 
Acadêmicos de Enfermagem divulgando informações em sala de 

aula. 

 

Descrição: Tradicionalmente, o mês de outubro é caracterizado por ações promotoras 

da reflexão acerca do câncer de mama. Atividades inerentes à prevenção do câncer de 

mama são realizadas internacionalmente. Para chamar a atenção para a causa, o Curso 

de Enfermagem, a partir da disciplina “Saúde da Mulher e do Homem”, promoveu ação 

de divulgação de informações nas salas de aula do campus da Faccat. 

Objetivo: Oferecer informações acerca do câncer de mama aos alunos, professores e 

funcionários da Faccat, utilizando-se orientações verbais, demonstrações do auto-

exame, avaliação de protótipos de mama com nódulos e entrega de folder informativo. 

Público Alvo: alunos, professores e funcionários da Faccat. 

Período de realização: 14/10/2014, das 19:30 às 22:00h 

Resultados obtidos: Os acadêmicos de enfermagem organizaram a campanha, 

orientados pela professora Aline Hennemann. Construíram folders explicativos e, ao 

orientar os interessados, utilizaram um protótipo de mamas normais e com nódulos 

similares aos da patologia. A campanha foi desenvolvida em diversas salas de aula, 

utilizando-se metodologia ativa para a demonstração do autoexame, visando atingir 

tanto pessoas do sexo masculino quanto feminino. Por fim, folders explicativos foram 

distribuídos. 

Nº total de beneficiários atendidos: 800 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 800 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:    



Faculdades Integradas de Taquara 
  
 

35 
 

Av. Oscar Martins Rangel, 4500 (ERS 115) - CP 84 - CEP 95.600-000 - Taquara/RS - Telefone:(51) 3541.6600 - Fax:(51) 3541.6626 - 
www.faccat.br 

 Credenciada pela Portaria SESu/MEC N° 921, de 07/11/07, D.O.U de 08/11/07 

ATIVIDADE 26: Campanha Outubro Rosa - Hospital Bom Jesus 

 
Acadêmicos de Enfermagem da disciplina “Saúde da Mulher e do 

Homem” realizam atividades nos diversos setores do Hospital Bom 

Jesus (HBJ), Taquara, RS. 

 
Profissionais do Bloco cirúrgico realizam auto-exame de mamas, 

conforme orientação dos Acadêmicos de Enfermagem 

 
Prof. Rafael Linden aborda o tema “Tamoxifeno” em palestra realizada 

no HBJ. 
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Descrição: Atividades inerentes à prevenção do câncer de mama, internacionalmente 

desenvolvidas no mês de outubro. Para chamar a atenção para a causa, o Curso de 

Enfermagem, a partir da disciplina “Saúde da Mulher e do Homem”, promoveu ação de 

divulgação de informações no Hospital Bom Jesus (HBJ), de Taquara, RS. Além disso, 

em atenção a pedido do setor de Educação do HBJ, foi realizada a palestra com o Tema 

“Tamoxifeno”, abordada pelo prof. Dr. Rafael Linden, toxicologista que realiza 

pesquisas sobre a droga. 

Objetivo: Promover a reflexão acerca do câncer de mama e autocuidado, bem como o 

uso de drogas para o tratamento do câncer, junto aos profissionais de saúde do Hospital 

Bom Jesus. 

Público Alvo: Funcionários e demais interessados presentes no momento de informação 

nos diversos setores do hospital.  

Período de realização: 21/10/2014 das 19h30min às 22h. 

Resultados obtidos: os acadêmicos de enfermagem, acompanhados pela profª Aline 

Hennemann, realizaram a busca ativa dos trabalhadores de saúde do Hospital Bom 

Jesus, percorrendo os diversos setores da instituição. A ação ocorreu no turno da noite, 

tencionando atingir a parcela de funcionários que nem sempre é alcançada pelos 

programas de capacitação e educação permanente. Utilizando máscaras, perucas e 

roupas coloridas, os acadêmicos demonstraram e convidaram os presentes para realizar 

os passos do auto-exame de mamas. Houve uma acolhida afetiva dos alunos que, além 

de compartilharem informação, atingiram 100% dos trabalhadores em seus postos de 

trabalho, na data proposta. A palestra sobre o Tamoxifeno foi realizada durante a tarde e 

foi assistida por trabalhadores de diversos setores do HBJ. 

Nº total de beneficiários atendidos: 150 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 150 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:  
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ATIVIDADE 27: Campanha Chimarrão com Saúde no Novembro Azul 

 
Profª Joannie Fachinelli oferece informações sobre a saúde da população 

masculina. 

Descrição: O Chimarrão com Saúde foi concebido levando em consideração o 

tradicionalismo gaúcho. A prática atrai pessoas para o convívio mais próximo e, 

levando em consideração tal característica, se busca aproveitar o momento para 

estabelecer vínculo e conversar a respeito de temas que envolvem a saúde. No mês de 

novembro, em que são desenvolvidas atividades com o propósito de alertar para 

patologias que têm maior incidência na população masculina, o curso de Enfermagem 

promoveu o Chimarrão com Saúde no Novembro Azul, no campus da Faccat.  

Objetivo: Oferecer informações acerca do câncer de próstata, outros cânceres e 

afecções que comumente acometem a população masculina, utilizando-se roda de 

conversa, escuta ativa, orientações verbais e folder explicativo. 

Público Alvo: alunos, professores e funcionários da Faccat. 

Período de realização: 04 de novembro de 2014 

Resultados obtidos: Os acadêmicos de enfermagem da disciplina Prática de Cuidado 

III organizaram a campanha, orientados pela professora Joannie Soares. Utilizaram 

manequins e peças anatômicas na abordagem dos interessados e, ao orientar o público, 

lançaram mão da educação em saúde para informar acerca da promoção da saúde e 

prevenção de doenças da população masculina. Por fim, distribuíram folders 

explicativos. Muitas pessoas que frequentavam o campus na data aderiram à campanha 

e puderam sanar dúvidas sobre a temática proposta. 

Nº total de beneficiários atendidos: 200 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 200 
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Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:  
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 ATIVIDADE 28:  Rústica Solidária Faccat 

 
Estande da Enfermagem, com a proposta Chimarrão com 

Saúde. 

 
Acadêmicas de Enfermagem Leane Sales e Carolina Schnorr 

atendem participante do evento 
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Monitores, professores e acad. De Enfermagem que 

participaram da Rústica. 

 

Descrição: O Curso de Enfermagem da Faccat ofereceu à população participante, 

atletas e demais frequentadores do evento, a verificação de Indicadores de Saúde, quais 

sejam: Aferição de Pressão Arterial, medição de relação cintura e quadril e índice de 

massa corpórea. A fim de favorecer o vínculo, utilizou-se o Chimarrão com Saúde, cujo 

objetivo é convidar pessoas para uma roda de chimarrão e, aproveitando a oportunidade, 

tratar de um tema de interesse para a saúde. 

Objetivo: Informar os participantes que buscaram o estande do curso de Enfermagem 

acerca dos principais riscos para doença cardiovascular e renal, identificar potenciais 

fatores de risco individuais, orientar medidas de prevenção do risco cardiovascular e de 

outras doenças inerentes (diabetes, doença renal), bem como nortear comportamentos 

promotores da promoção, prevenção e qualidade da saúde da população interessada. 

Atender a possíveis acidentes ou intercorrências ocorridos no trajeto da prova ou no 

campus, encaminhando a serviço de saúde mais próximo. 

Público Alvo: Atletas e acompanhantes da 4ª Rústica Solidária Faccat. 

Período de realização: 23 de novembro de 2014 

Resultados obtidos: Os objetivos foram alcançados, tendo em vista o atendimento aos 

sujeitos que buscaram o estande da Enfermagem da Faccat.  Além disso, houve dois 

casos que necessitaram de atendimento.  Houve necessidade de encaminhamento de um 

atleta ao serviço hospitalar devido a desequilíbrio hidroeletrolítico. 

Nº total de beneficiários atendidos: 40 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 40 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:   
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ATIVIDADE 29: Curso Lesões de Pele 

 

 
Professor Alexander de Quadros e participantes do curso. 

 

Descrição: Curso sobre lesões de pele, destinado a conhecer a anatomofisiopatologia do 

órgão, bem como os cuidados para prevenção e tratamento de lesões. 

Objetivo: Proporcionar aos alunos e profissionais da área da saúde maior conhecimento 

sobre as lesões de pele e seus tratamentos. 

Público Alvo: Alunos  de cursos técnicos e graduação em enfermagem  e profissionais 

enfermeiros. 

Período de realização: 08/11/2014 

Resultados obtidos: Foram capacitados 12 pessoas, profissionais e acadêmicos de 

enfermagem. Os temas tratados foram: 
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 Conceito de lesões 

 Anatomia e Fisiologia da pele 

 Avaliação das lesões 

 Medicamentos e curativos mais utilizados 

 Principais técnicas de curativos 

 Protocolos de cuidados com lesões 

 Medidas preventivas de lesões 

 Importância da Criação do Grupo de Lesões (intra e extra hospitalar) 

 Atividades simuladas em avaliação e tratamento das lesões 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 12 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 3 

Percentual da gratuidade parcial: 25% 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 12 
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ATIVIDADE 30: Curso de Primeiros Socorros para o Grupo Aprendizes 

 
Profª Claudia Capellari e participantes do curso. 

 

Descrição: Curso de Primeiros Socorros, realizado nas dependências da Faccat, 

ministrado por Claudia Capellari, enfermeira, especialista em Nefrologia e Mestre em 

Enfermagem.  Foi destinado aos participantes do Grupo Aprendizes, ONG que conta 

com cerca de 500 integrantes, crianças, adolescentes e jovens, que apresentam a arte da 

periferia. O grupo de dança Aprendizes mescla hip hop, dancing e dança de rua 

intercalada por poema, visando a inclusão, a autoestima e o fortalecimento de valores. 

 

 

Objetivo: Capacitar para o atendimento inicial de situações que requeiram socorro em 

saúde.  

Público Alvo: Membros do Grupo Aprendizes. 

Período de realização: 08/11/14, das 08:00 às 12:00h 

Resultados obtidos: os temas abordados foram: Conceito de Primeiros Socorros; 

Proteção do Socorrista; Posicionamento em caso de urgência e emergência; Traumas 

(traumatismo craniano, fraturas abertas, fraturas fechadas, esmagamentos, luxações, 

entorses, imobilizações); Escoriações; Hemorragias (identificação e conduta no 

sangramento venoso e arterial); Envenenamentos (produtos tóxicos, segurança 

doméstica com medicamentos e produtos tóxicos, alucinógenos, picadas de 

peçonhentas); Choque elétrico; Afogamento; Engasgos (Conceito e manobra de 

Heimlich); Hipertensão, hipotensão, hipoglicemia, cefaleia abrupta e persistente; Parada 

cardiorrespiratória (identificação, manobras de reanimação cardiorrespiratória em 

adultos e crianças). Foi possível realizar a manobra de reanimação cardiorrespiratória 

em manequins de simulação realística. A manobra de Heimlich e imobilizações foram 

realizadas entre os participantes do evento com materiais domésticos, trazidos por eles. 



Faculdades Integradas de Taquara 
  
 

44 
 

Av. Oscar Martins Rangel, 4500 (ERS 115) - CP 84 - CEP 95.600-000 - Taquara/RS - Telefone:(51) 3541.6600 - Fax:(51) 3541.6626 - 
www.faccat.br 

 Credenciada pela Portaria SESu/MEC N° 921, de 07/11/07, D.O.U de 08/11/07 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 25 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 25 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE 31: Festa de Natal do Curso de Enfermagem 

 
Acadêmicos e professores do Curso de Enfermagem 

 

Descrição: A festa de Natal do Curso foi realizada no dia 03/12/14, organizada pelos 

representantes discentes e colegas. Contou com a participação de acadêmicos e 

professores, em um jantar  de confraternização. Um dos alunos vestiu traje de Papai 

Noel e distribuiu brindes entre os presentes. 

 

 

 


