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APRESENTAÇÃO
O Curso de Graduação em Enfermagem da URI – Campus de
Frederico Westphalen, elaborou esta terceira edição da Revista de
Enfermagem (Ano IV –V) abordando os mais diversos assuntos do
contexto saúde-enfermagem contemplando artigos, resenhas e relato
de experiência.
Primeiramente a autora Caroline Ottobelli sob orientação da
Professora e Mestre Alessandra Regina Müller Germani escreve o
artigo “Caracterizando os Conselhos de Saúde da 19ª Coordenadoria
Regional de Saúde”, uma pesquisa que tem como objetivo geral
“caracterizar os Conselhos de Saúde pertencentes aos municípios da
referida Coordenadoria, a fim de contribuir para o exercício pleno do
Controle Social no Sistema Único de Saúde”.
Em seguida, o artigo “Sistema Único de Saúde na Formação
do Profissional Enfermeiro – Aprofundamento Teórico”, as autoras
Fabiana Mânica e Ezequeile Muller sob orientação da Professora e
Mestre Alessandra Regina Müller Germani, realizaram o
aprofundamento teórico do Projeto de Iniciação Científica intitulado
“SUS na formação do profissional Enfermeiro: visão de egressos do
Curso de Graduação em Enfermagem da URI”, realizando um resgate
da reforma sanitária brasileira e o papel do enfermeiro neste contexto.
Ainda sob a orientação da Professora e Mestre Alessandra
Regina Müller Germani, os autores Andréia Dornelles Rodrigues,
Jonathan da Rosa e Carlise Rigon Dalla Nora, elaboraram o artigo
“Sala de Espera: Um Ambiente de Educação em Saúde”, uma revisão
de literatura do projeto de extensão universitária: Implantação/
implementação da Sala de Espera no Programa de Saúde da Família PSF 2 do município de Frederico Westphalen/RS -, tendo como
principal objetivo desenvolver a sala de espera como um ambiente de
educação em saúde.
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Sob a orientação da Professora e Mestre Elisangela Argenta
Zanatta, Lisiane da Rosa, Rejane Ceolin e Tassiana Potrich redigiram
o artigo “Consulta de Enfermagem no Atendimento a Criança Vítima
da Violência Familiar” a partir da busca de artigos pesquisados no
Scielo, bibliografias e textos obtidos em biblioteca e meios eletrônicos.
O ensaio é uma reflexão teórica acerca da violência doméstica contra a
criança e temas relacionados à consulta de enfermagem.
A seguir, sob a orientação da Professora e Mestre Alessandra
Regina Müller Germani publicamos mais três artigos. O primeiro
“Controle Social: Ferramenta no Processo de Construção do Sistema
Único de Saúde” de Andréia Piovesan, Luisa Denise de Lima e
Caroline Ottobelli, realizam uma breve contextualização do Movimento
da Reforma Sanitária, e de criação do SUS, enfatizando a participação
ou controle social nas Conferências e Conselhos de Saúde.
O segundo, intitulado “A Educação Permanente em Saúde:
Uma breve reflexão bibliográfica”, de Priscila Orlandi Barth, é uma
revisão bibliográfica realizada através do aprofundamento teórico de
uma das linhas do projeto de extensão “Gestão Participativa em Saúde:
a busca pela concretização do SUS”, desenvolvido no município de
Frederico Westphalen.
O terceiro artigo “Visita Domiciliar: Uma Estratégia para
Promover Saúde na Família e na Comunidade”, de autoria de Angela
Enderle Candaten, Débora Dalegrave e Kelly de Assis Benachio, relata
uma vivência acadêmica durante a Implantação de vista domiciliar com
abordagem sobre o papel do profissional enfermeiro na saúde da família.
Juntamente com a orientadora, Professora e Mestre Elisangela
Argenta Zanatta, as alunas Rejane Ceolin, Lisiane da Rosa, Tassiana
Potrich escreveram o artigo “Educação em Saúde como Ferramenta
para uma Atenção Integral a Saúde da Mulher: uma reflexão teórica”,
com o objetivo de discutir a importância da Educação em Saúde como
ferramenta na atenção à saúde da mulher.
Ainda sob a orientação da Professora Mestre Alessandra Regina
Müller Germani, publicamos mais quatro trabalhos. Primeiramente
“Implantação/Implementação de Grupos Educativos no PSF 2 do
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Município de Frederico Westphalen: um relato acadêmico”, de Angela
Enderle Candaten, é um trabalho desenvolvido durante as aulas teóricopráticas da disciplina de Saúde Coletiva III-A. Visa a melhoria da
qualidade de vida do cidadão, respeitando e entendendo os aspectos
bio-psico-sociais do indivíduo como um todo, inserido no ambiente
em que vive
Após, o artigo “Conselho Municipal de Saúde: Um Espaço
Público de Gestão e Controle Social”, da autora Caroline Ottobelli,
faz um relato de experiência acadêmica relativa ao Projeto de Extensão
Voluntária “Propondo ações junto ao Conselho Municipal de Saúde
do município de Frederico Westphalen/RS”, com a realização de ações
que visavam fortalecer o Conselho de Saúde como local onde são
discutidas as questões referentes à saúde de toda uma comunidade,
com vistas a contribuir para com a efetivação do exercício pleno do
controle social no SUS.
Em seguida, o trabalho “Conselhos de Saúde como uma forma
viabilizadora do Controle Social” a mesma autora acima citada,
juntamente com Patrícia Zadinello e Angela Enderle Candaten, fazem
um relato de experiência sobre uma visita junto ao Conselho Regional
de Saúde, objetivando contribuir para a construção do conhecimento a
respeito da atuação dos Conselhos e sua relação com as políticas de
saúde. Depois, o artigo “A Internet como ferramenta para divulgar a
Enfermagem” de Caroline Ottobelli, baseia-se em um Projeto de
Extensão Universitária, tem o objetivo de divulgar o Curso de
Graduação em Enfermagem, bem como outras informações e atividades
pertinentes, em sua própria página na internet, na perspectiva de
contribuir para com o fortalecimento dos conhecimentos por parte dos
acadêmicos, professores e interessados, bem como tratar a respeito de
questões referentes à educação em saúde.
Publicamos cinco resenhas nesta edição. “Algumas Reflexões
sobre a Gestão na Saúde no Binômio Tradição – Inovação” de Marcia
Casaril dos Santos Cargnin, sob a orientação da Professora e Mestre
Alessandra Regina Müller Germani. Ainda sob orientação da Professora
e Mestre Alessandra Regina Müller Germani temos mais dois artigos,
“A vigilância sanitária nas políticas de saúde no Brasil e a construção
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da identidade de seus trabalhadores (1976-1999)” de Caroline Ottobelli
e “A vigilância contemporânea no Brasil: contribuições para uma
discussão” da mesma autora.
Além desses, temos os trabalhos “Sistema de Informação em
Saúde do Trabalhador: desafios e perspectivas para o SUS” de Caroline
Ottobelli e Marcia Casaril dos Santos Cargnin e “Relacionamento de
Sistemas de Informação em Saúde: uma estratégia para otimizar a
vigilância das gestantes infectadas pelo HIV” de Caroline Ottobelli e
Marcia Casaril dos Santos Cargnin, ambas orientação da Professora e
Mestre Andréa Zamim Saad.
Nesta edição da revista foi contemplado apenas um relato de
experiência, intitulado “Mutirão de Saúde do Trabalhador: Promovendo
a Saúde na Universidade” de autoria de Gracielli Ana Miotto, Marcia
Casaril dos Santos Cargnin sob orientação da Professora e Mestre
Alessandra Regina Müller Germani, as quais participaram da 4ª Semana
Interna de Prevenção a Acidentes (SIPAT) com a realização do I
Mutirão de Saúde do Trabalhador proporcionado aos trabalhadores da
Universidade.
Dessa forma, esta edição da Revista de Enfermagem aborda
diversas produções dos alunos do Curso de Graduação de Enfermagem
e do Pós-graduação Especialização em Saúde do Trabalhador com
ampla diversidade de assuntos, contextos que norteiam a enfermagem
e as diferentes áreas de atuação do profissional enfermeiro.
Assim, esperamos proporcionar aos leitores uma boa leitura.

Marcia Casaril dos Santos Cargnin
Enfermeira Supervisora do Curso de Graduação em
Enfermagem da URI – Campus de Frederico Westphalen

