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AVALIAÇÃO DO PERFIL SÓCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO DE DOADORES DE 
SANGUE DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 
ELAINE CRISTINA NEGRI SANTOS

ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA

Introdução: A busca por doadores de sangue tem se constituído uma preocupação constante das 
autoridades sanitárias. O número de doadores de sangue no Brasil está reduzido e nem sempre supre
as necessidades transfusionais. Conhecer o perfil sócio-econômico e demográfico dos candidatos a 
doação poderá contribuir com a melhora das ações de orientação e captação de doadores de
sangue. Objetivos:Conhecer o perfil sócio-econômico e demográfico dos candidatos a doação de
sangue. Material e Método: Pesquisa do tipo descritiva prospectiva com abordagem quantitativa, 
realizada em um Serviço de Hemoterapia com 350 candidatos, no período de março a abril de 2011,
utilizando um questionário composto por perguntas relacionadas a dados socioeconômicos,
motivação e importância da doação e percepção da saúde. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da UNOESTE-Pres. Prudente/SP, protocolo nº622/2011. Os indivíduos que aceitaram
participar do estudo assinaram o termo de consentimento informado, autorizando a coleta de
dados. Resultados: Dos entrevistados, cerca de 65,71% eram do sexo masculino, a faixa etária 
predominante foi de 18-29 anos (36%),casados (56%), com ensino médio completo (45,71%),com
vínculo empregatício (85,71%) e 52,9% são doadores fidelizados no serviço. Dos doadores que
realizavam a doação pela primeira vez, o motivo de não terem realizado a doação anteriormente foi
o medo (35,29%),e 59,4% referiram a possibilidade de se tornarem doadores permanentes. Nota-se 
que metade dos entrevistados considera sua própria saúde excelente/muito boa e 47,71%
consideram sua saúde boa. Sendo observado que a maioria dos inaptos na triagem clínica para
doação de sangue foi dos indivíduos que consideraram sua saúde regular ou ruim. Discussão: Nosso 
estudo evidenciou que o maior número de doadores é do sexo masculino, segundo Zago et al.(2010) 
a predominância do sexo masculino é 2,3 vezes maior. O Ministério da Saúde(2003) mostra que a
faixa etária predominante é de 30-39 anos, o que corresponde a segunda maior parte dos
entrevistados na pesquisa. O motivo de não realizarem uma doação anterior é o medo, Giacomini e 
Lunardi Filho (2009) demonstram o mesmo resultado. Em relação à percepção da saúde, a maioria
considera excelente/muito boa, mesmo resultado evidenciado por
Zago;Silveira;Dumith(2010). Conclusão: A maioria dos doadores de sangue pertence à categoria 
masculina, sendo identificada maior inaptidão entre mulheres quando comparadas com homens. A
escolaridade predominante demonstra que os doadores apresentam maior capacidade de
entendimento dos critérios da doação. Foi evidenciada a importância da realização de ações a fim de
desmistificar opiniões que afastam a doação de sangue, dentre elas o medo. A auto percepção de
saúde como excelente/muita boa mostrou uma forte associação com doação de sangue, como
previsto, pois os indivíduos que se percebem como mais saudáveis se sentem mais aptos a doar
sangue e também são menos excluídos na triagem clínica.          
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CONCEPÇÕES DE CUIDADOS PALIATIVOS POR ENFERMEIROS: UMA REVISÃO 
SEGUNDO ANÁLISE DE BARDIN 

 
MARIA RITA GUIMARÃES MAIA

O desenvolvimento tecnológico e o avanço terapêutico, contribuiu para que as doenças
consideradas fatais se tornassem crônicas, possibilitando uma vida mais longínqua aos doentes,
mesmo sem a garantia de qualidade(MATSUMOTO,2009). Surgem então os cuidados paliativos
que ao longo do tempo mudou de conceito, pois segundo Pessini (2005), deve ser ofertado desde o
diagnóstico da doença até a morte e objetiva o respeito à dignidade da pessoa e a integridade da
assistência,bem como o controle de complicações que possam levar sofrimento ao paciente e
família;momento em que a enfermagem auxilia os mesmos, desde a identificação do diagnóstico até 
o apoio frente à morte, por meio do controle dos sintomas e medidas para amenizar o sofrimento
com a oferta de assistência integral. Considerando a importancia do tema para a equipe de
enfermagem, propõe-se a avaliação bibliográfica sobre a temática visando  caracterizar o perfil da 
produção científica de enfermagem em cuidados paliativos e identificar a concepção atribuída a
estes cuidados pelos enfermeiros. Estudo descritivo exploratório de revisão de literatura sob
abordagem quanti-qualitativa realizado de janeiro a março de 2012 que incluiu: identificação das
fontes, seleção das publicações segundo critérios de inclusão: descritores, período e publicação em
formato artigo. Realizada leitura exploratória das publicações e identificação das informações 
relacionadas à maior titulação do autor; ano; região geográfica;tipo de estudo;a concepção dos
enfermeiros.Foi utilizado busca eletrônica no site BVS no período de publicação de 2002 a 2011 no
acervo dos periódicos: LILACS e SCiELO. Dos 86 textos encontrados, apenas 22 corresponderam 
aos critérios de inclusão sendo analisados pelo referencial de Bardin (2008),compondo eixos e
categorias mantendo as ideias manifestas pelos autores.  Os artigos foram denominados A1 a A22 
para a descrição dos recortes dos textos, destes 36,4% foram produzidos por enfermeiros doutores e
13,6% por graduandos, sendo 50% da região sudeste e 54,5% revisão de literatura,com aumento das
publicações entre 2009 e 2010, mesmo sendo insuficiente a produção cientifica sobre o tema.  A 
concepção dada ao tema pelos enfermeiros está relacionada à família, cuidados e qualidade de vida,
bem como a valorização da vida e o entendimento da morte,tendo como foco a humanização do
cuidar durante o curso da doença e no processo de morte.  Porem os estudos apresentam lacunas no 
planejamento das atividades assistenciais, do processo de cuidar e da necessidade de conhecimentos
sobre cuidados paliativos.          
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DIFERENCIAÇÃO DAS ÚLCERAS VASCULOGÊNICAS POR ENFERMEIROS DA 
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 

 
AIDÊ DE MELO ALVES

SIMONE SHIRASAKI OROSCO
MICHELE PI CHILLIDA

As úlceras vasculogênicas são lesões crônicas e comumente acometem membros inferiores. As 
feridas de origem vascular desafiam a equipe médica e de enfermagem, por serem de difícil
cicatrização. A Enfermagem possui um papel de destaque dentre a equipe da saúde pública, por
trabalhar diretamente na avaliação e tratamento de feridas, sendo responsável pela realização dos 
curativos em diversos ambientes dos serviços de saúde, inclusive UBS. O objetivo deste trabalho foi 
identificar o conhecimento do enfermeiro que atua na Atenção Básica em Saúde, frente à
diferenciação das úlceras vasculogênicas.  Tratou-se de uma pesquisa descritiva, transversal, com 
abordagem quantitativa, sendo os sujeitos desta pesquisa os enfermeiros que atuam em UBS e ESF
em um município do interior paulista. Foi elaborado um instrumento contendo afirmativas em que 
os sujeitos assinalaram se as mesmas estavam relacionadas à úlcera arterial, venosa ou ambas. O
instrumento foi aplicado aos enfermeiros na segunda quinzena de abril de 2012. Participaram deste 
estudo 22 enfermeiros da Atenção da Básica em Saúde dos quais 12 eram enfermeiros da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) e 10 da Unidade Básica de Saúde (UBS). Verificou-se nos resultados 
que a média máxima de acertos obtidos na pesquisa foi de 72,7% em relação à assistência de
enfermagem e a mínima foi de 45,4% em relação à fisiopatologia. O conhecimento em relação à 
fisiopatologia é importante, pois as principais intervenções para um tipo de úlcera são contra-
indicadas para outro. O sistema venoso é responsável pelo retorno do sangue para o coração e ao
contrário do sangue arterial ele corre contra a força da gravidade e não tem nenhum órgão como o
coração a bombeá-lo diretamente. Concluiu-se que os enfermeiros demostraram conhecimento
satisfatório em relação a maior parte do tema abordado, sendo necessária maior capacitação para 
fisiopatologia. Esses dados poderão direcionar o planejamento de novos estudos e de programas
educativos, servindo de base para a tomada de decisão quanto à assistência adequada.         
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OCORRÊNCIA IATROGÊNICA RELACIONADA A MEDICAÇÃO DURANTE TERAPIA 
RENAL SUBSTITUTIVA 

 
MARIA NILDA CAMARGO DE BARROS BARRETO

GISELE GUIMARÃES
WESLEY GOMENEZ

NATHÁLIA DIAS MARTINS
ANA MARIA SILVA CAMARGO

LUIZ EDUARDO RODRIGUES

A unidade de terapia intensiva(UTI) é uma área favorecida de recursos humanos e de materiais com
alta tecnologia capaz de prestar assistência rápida, eficaz, integral e contínua ao paciente
critico.MEsmo assim, a UTI pode ser um local onde há possibilidade de ocorrências iatrogências ou
de eventos adversos(EA) muito grandes, merecendo atenção particular os pacientes em tratamento
dialítico. Evento adverso(EA) ou ocorrência iatrogênica é qualquer evento indesejável, não 
intencional, que pode interferir negativamente na qualidade do tratamento, podendo causar agravos
clínicos, danos temporários ou permanentes, levando até mesmo a morte do paciente. Sabe-se que 
durante a administração de medicamentos aos pacientes que estão em tratamento dialítico, estes 
devem ser monitorizados rigorosamente, para garantir que os níveis sanguíneos e teciduais desses
medicamentos sejam mantidos, sem acúmulo tóxico e que não ocorram eventos adversos.
 Identificar as ocorrências iatrogênicas relacionadas à medicação em pacientes submetidos à
hemodiálise na UTI Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivoaprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa sob o Protocolo nº 851.Foram revisados 63 prontuários de um período de 6 meses.Para
a coleta foi utilizado um instrumento próprio contendo as variáveis relacionadas a administração de
medicamentos durante a hemodiálise. Os resultados mostraram ocorrências iatrogênicas
relacionadas à administração de medicamentos durante a hemodiálise em 54 pacientes, sendo 08 
prescrições de medicamentos administrados inadequadamente ( drogas que são de excreção renal e
não poderiam ser administradas) e 26 prescrições com fármacos que não foram administrados
naquele dia (omissão de dose). Os resultados mostram uma realidade preocupante,embora não se 
tenha analisado o impacto deles no prognóstico dos pacientes.Sabendo que a UTI é um local de
extrema complexidade, e que essas ocorrências podem fazer parte do cotidiano se faz necessário
uma qualificação periódica da equipe de enfermagem que tem papel importantíssimo na prevenção
desses eventos.Varias pesquisas vêm sendo desenvolvidas para encontrar estratégias para diminuir
esses eventos, embora pouco se tem avançado, pois é um tema de difícil compreensão, uma vez que
envolve várias aspectos da assistência à saúde, como a participação médica, dos serviços de
farmácia e a equipe de enfermagem. Assim,é necessário tentar simplificar os processos, utilizando
protocolos de administração de medicamentos que descrevem situações específicas como a 
hemodiálise, para garantir a segurança dos pacientes durante o tratamento. Conclusões:As 
ocorrêncais iatrogênicas encontradas nos pacientes submetidos a hemodiálise foram: medicamentos
administrados inadequadamente durante a hemodiálise e omissão de dose.         
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE 

 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES ESTEVES

FERNANDA MOSCHETTA GARIM
BEATRIZ FARIAS BRESSAN

LARA DE ALMEIDA SANTOS
NARA DE MORAIS LIMA

Com o crescimento das cidades brasileiras e o processo de rápida urbanização houve um aumento
da produção de bens de consumo no país, proporcionando um maior desenvolvimento nas áreas 
relacionadas ao lazer, emprego e moradia, melhorando assim qualidade de vida da população. Em
contrapartida, o processo desordenado de urbanização proporciona o aumento do desemprego e a
extrema desigualdade social produzindo um efeito negativo ao indivíduo, surgindo as pessoas em
situação de rua. Pouco se sabe sobre essa população, pois sem logradouro não pertence às
estatísticas nacionais. A ausência de dados dificulta no diagnóstico e planejamento de ações
sistematizadas que possam incluí-las nos sistemas, como o sistema de saúde. O objetivo deste 
trabalho foi traçar o perfil epidemiológico da população de rua da cidade de Presidente Prudente
atendidas no projeto de extensão "Cuidando de pessoas em situação de rua". Trata-se de um estudo 
quantitativo, com análise retrospectiva de fichas cadastrais de moradores de rua atendidos pela
entidade social e pelo projeto. Foram analisadas 73 fichas, sendo encontradas as seguintes
características: 83% das pessoas em situação de rua atendidas pelo projeto são do sexo masculino, 
são considerados adultos jovens, estando os mesmos entre a faixa etária de 30 a 39 anos de idade
(35%), seguindo das faixas etárias de 20 a 29 anos de idade (18%). Cerca de 18% da população
atendida pelo projeto afirmam residir na rua por no máximo 1 ano, seguido de aproximadamente
16% a cerca de 5 anos. Ao se calcular a média dos anos resididos na rua encontramos
aproximadamente 7 anos. Mais da metade das pessoas em situação de rua cadastrados no projeto
(62%) referem possuir familiares no município de Presidente Prudente - SP. Dentre os motivos que 
levaram essa população a perder os vínculos familiares, o abuso do álcool lidera a lista com 26%,
seguida por conflitos familiares (19%) e abuso de drogas ilícitas (17%). Com relação aos problemas 
atuais de saúde referidos pela população em estudo, constata-se que o principal problema de saúde é 
o alcoolismo (38%), seguido do uso de drogas ilícitas (22%). Ao verificar a situação atual de saúde,
observa-se também a presença de pessoas portadoras do vírus do HIV (7%), da hepatite B (4%) e da
tuberculose (2%). Além desses agravos, algumas pessoas afirmam ainda possuir hipertensão arterial
sistêmica (HAS) e diabetes méllitus. A maior proporção de problemas de saúde referida como 
antecedentes familiares foi o alcoolismo com cerca de 37%, seguido de HAS e drogadição com
respectivamente 15,66% para ambos os diagnósticos.  Concluímos que a partir desses dados será 
possível abrir diálogo com autoridades do município para possam dar apoio e assistência a esta 
população. Em grandes centros urbanos, as prefeituras destinam equipes de saúde exclusivas para o
atendimento da população em situação de rua, tratando desses indivíduos como cidadãos e
melhorando as condições de vida dessa população.         
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SÉRIE HISTÓRICA DA MORTALIDADE POR NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA EM 
MULHERES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP, 2000 A 2009

 
FERNANDA MOSCHETTA GARIM

CINTIA RAQUEL COSTA NUNES
LUANA CAROLINA CARDOSO COSTA

O câncer de mama é uma doença que representa um grave problema de saúde pública, e apresenta
mortalidade elevada em todo o mundo. Esta neoplasia vem aumentando nas últimas décadas, em 
grande parte, devido às mudanças nos hábitos de vida e no perfil epidemiológico da população.
Diante dessa realidade, é imprescindível adotar medidas de prevenção através dos fatores e
situações de riscos identificados por estudos e levantamentos epidemiológicos.Conhecer a 
magnitude frente aos problemas que acometem com maior intensidade a população, poderá
subsidiar as intervenções, estratégias de monitoramento, medidas de prevenção e de
acompanhamento destes agravos, especificando igualmente ações de saúde embasadas na realidade
local.  Descrever o perfil epidemiológico da mortalidade por neoplasia maligna de mama em
mulheres, no município de Presidente Prudente - SP, 2000 a 2009.  Estudo descritivo de corte 
transversal do tipo ecológico, com dados secundários provenientes dos banco de dados dos Sistemas
de Informações em Saúde (SIS) e dos Sistemas de Informações ligados a Vigilância Epidemiológica
(SIS-VE) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS), onde destaca-
se o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Observa-se que nos anos de 2001, 2003 e 
2005 foram os anos constatados com as maiores proporções de óbitos ocorridos em mulheres
residentes em Presidente Prudente - SP, a maior proporção foi no ano de 2007, sendo que nos anos 
subsequentes pode-se observar um aumento próximo a 1%.Verifica-se que a maior proporção dos 
óbitos, encontra-se na faixa etária de 45 a 54 anos de idade representando cerca de 25% dos casos
(n =35) . Com relação a raça mais da metade da proporção das mulheres que foram a óbito em todos
os anos analisados foram da raça/cor branca. Em relação ao diagnóstico precoce, ensaios clínicos
aleatórios têm demonstrado que a mamografia de rastreamento pode reduzir a mortalidade para
mulheres de 40 a 79 anos, sendo o maior impacto encontrado na faixa etária de 50 a 69 anos, com
redução da mortalidade em torno de 25% nesse grupo, esse resultado vem de encontro ao
encontrado nesta pesquisa, pois as maiores proporções de óbitos foram em mulheres entre 45 a 64 
anos de idade. (INCA, 2004.) A incidência de óbitos conforme o propósito do estudo vem
aumentando ao longo dos anos analisados, com alguns pontos de queda. A maior proporção se
encontram na faixa etária entre 45 a 64 anos, e mais da metade foram da raça é branca.Sabe-se que 
a prevenção é o melhor tratamento, onde toda a equipe de profissionais deve estra inserida neste
contexto com o objetivo final de reduzir a morbimortalidade referente aos óbitos por neoplasia
maligna de mama em mulheres residentes no município de Presidente Prudente - SP.         
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TRANSTORNO MENTAL COMUM ENTRE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM E O USO DE 
BENZODIAZEPÍNICOS 

 
FABRICIA MIGLIARI

CARMELITA DE OLIVEIRA MATOS
VANESSA ESTEVAM FERREIRA

Este trabalho apresenta os resultados parciais do projeto de iniciação científica (PROBIC) do Curso
de Enfermagem da UNOESTE, tendo como tema os Transtornos Mentais Comuns entre acadêmicos 
de enfermagem. Sabe-se que milhões de pessoas sofrem algum tipo de doença mental, psicótica e
não psicótica, no mundo e este número vem sofrendo um aumento progressivo, com uma grande
prevalência dos Transtornos Mentais Comum (TMC). Estima-se que 22,7% da população urbana 
apresenta prevalência de TMC, que é considerado uma condição que não implica diagnóstico
psiquiátrico formal, porém representa custos enormes em termos de sofrimento psíquico e impacto
nos relacionamentos e na qualidade de vida da pessoa, comprometendo o desempenho das 
atividades diárias. É um transtorno psiquiátrico menor, que representa um quadro menos grave e
mais frequente entre os transtornos mentais, sendo potencial substrato para o desenvolvimento de
transtornos mais graves. Estudos realizados no Brasil demonstram um aumento progressivo nos
escores de transtornos mentais entre estudantes da área da saúde, o que sugere que o sofrimento
mental para essa população é significativo. Identificar a probabilidade de Transtorno Mental 
Comum (TMC), entre estudantes do Curso de Enfermagem de uma universidade do interior de São
Paulo, e a prevalência de uso de benzodiazepínicos e antidepressivos.  Trata-se de uma pesquisa 
transversal, descritiva e exploratória, com abordagem quantitativa. Foi utilizado o instrumento 
SQR-20, já testado e validado por autores, e um questionário sobre a descrição da população
estudada. Os dados foram analisados por meio do Epi Info 5.0. Foram coletados dados de 40% da 
população total, com acadêmicos do 1°, 2°, 4° e 5° termos, portanto esses dados são considerados
resultados parciais. Identificamos que a média dos alunos com probabilidade de TMC é de 35%,
sendo que no 1° termo apenas 18% apresentaram esses sintomas e os outros termos atingiram uma
média de 41%. As medicações benzodiazepínicas são utilizadas por 7 % da população, atingindo
9,8% no 5° termo. Aproximadamente 38% dos acadêmicos referem transtornos mentais entre seus
familiares, 54 % referem que não e 7% não responderam, havendo maior prevalência entre os 
acadêmicos do 5° termo. O índice de probabilidade do TMC entre acadêmicos de enfermagem é
mais elevado do que na população geral, sendo significativo o aumento no 5° termo, nos levando a
acreditar que o estresse acadêmico pode influenciar na presença de sintomas de transtornos mentais 
menores. Apenas 6% utilizam benzodiazepínicos, porém há um aumento significativo no decorrer
do curso.  Os dados coletados foram significativos e demonstram a importância de oferecer ações
para prevenção e cuidado com a saúde mental dos acadêmicos, melhorando a qualidade de vida e,
consequentemente, auxiliando em sua formação profissional.    UNOESTE     
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GABRIEL LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA

ALINE APARECIDA BURIOLA

Estudos têm mostrado que cada vez mais as pessoas estão sofrendo algum tipo de doença mental no
mundo, e que este número vem aumentando em todos os países. Um fator que tem dificultado a 
assistência em saúde mental faz parte do contexto histórico da própria doença, onde a
estigmatização pode dificultar o processo de cuidado em saúde. (NUNES; JUCA; VALENTIM,
2007). No contexto atual vivencia-se a tentativa de transformação desta realidade através da
Reforma Psiquiátrica, que busca incluir a pessoa com transtorno mental em seu contexto social e
familiar (BRÊDA; AUGUSTO, 2001). Diante desta mudança no cuidado em saúde mental, a
Estratégia de Saúde da Família torna-se a porta de entrada do sistema de saúde, pois trabalha
diretamente voltada e integrada com a Atenção Primaria à Saúde, com o objetivo de reorganizar a
pratica assistencial com novas bases e critérios, em substituição ao modelo assistencial vigente, 
tendo a família como foco de cuidado (OLIVEIRA; ATAIDE; SILVA, 2004). Sendo assim,
acreditamos ser necessário identificar o conhecimento que permeia o cuidado que os enfermeiros
atuantes na ESF estabelecem quando procuram desenvolver ações de saúde direcionadas a pessoa 
com transtorno mental e sua família.  Analisar quais ações de enfermagem são desenvolvidas por
enfermeiros atuantes na Estratégia de Saúde da Família, junto a portadores de transtorno mental e
seus familiares.  Realizada pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa. Os dados
foram coletados nas Equipes de Estratégia de Saúde da Família de um município do Oeste Paulista.
Foram eleitos todos os enfermeiros que atuam nas ESF's existentes no município referido acima e
que aceitaram participar do estudo, sendo este um total de 12 sujeitos. Para coleta de dados foi
utilizado um roteiro constituído de duas questões norteadoras: 1) Pense no cotidiano de seu
trabalho, em uma situação de atendimento a um indivíduo que possua transtorno mental. Conte 
detalhadamente quais ações de enfermagem você realizou nesta situação e, 2) Como foi sua atuação
junto aos familiares? A última pergunta só foi feita quando não houve relato de assistência à família
na questão anterior. As entrevistas foram realizadas em local reservado na própria Unidade de
Saúde onde os informantes trabalham e após o turno de trabalho. Também foi solicitado o
consentimento para a gravação dos relatos e posteriormente transcrição na íntegra, para após serem
lidos e relidos de forma que as falas possam ser dividas em unidades relevantes para o estudo. O
tratamento dos dados será por meio de referencial metodológico da análise de conteúdo (BARDIN,
2009). Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP e CAPI da Universidade do Oeste Paulista sob o 
parecer 1269, e atualmente esta na fase de análise dos dados.       Os autores.     
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ALINE APARECIDA BURIOLA
ELAINE CRISTINA TAMBORI

TISSYANNE LAYLA SEDDIG LAYLA SEDDIG

A reforma psiquiátrica, iniciada na década de 1970 tem como vertente a desinstitucionalização, que
visa a reinserção social e familiar da pessoa com transtorno mental (PTM) (GONÇALVES & 
SENA, 2001). A desinstitucionalização tem sido implantada com dificuldade nos serviços de saúde,
uma vez que este modelo não se restringe apenas a substituição do manicômio por um aparato de
cuidados, mas sim coloca em foco a intervenção em saúde por meio de serviços substitutivos, onde
o cuidado em saúde mental é realizado envolvendo a família e comunidade. Neste contexto, a
enfermagem tendo como base o apoio emocional e psicológico da PTM deve fornecer um cuidado
integral e humanizado a este indivíduo e sua família. Assim, acreditamos ser importante conhecer
como o cuidado em saúde mental tem sido prestado a esta população dentro dos hospitais gerais.
 Identificar as ações de Enfermagem realizadas junto á PTM, internada em unidade de saúde de um 
hospital geral. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa.   Trata-se de 
uma pesquisa com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados no mês de agosto de 2012, em
um hospital geral localizado no Oeste Paulista, por meio de entrevista semi-estruturada com a frase 
norteadora - "Pense no seu cotidiano profissional, em uma situação onde você atendeu um indivíduo
portador de transtorno mental, assim descreva detalhadamente quais as ações de enfermagem você
desenvolveu no atendimento a este indivíduo?". Foram entrevistados 15 enfermeiros após assinatura
do TCLE. As falas foram gravadas e transcritas na íntegra, para posteriormente, realizar leituras
sucessivas do texto com a finalidade de identificar o sentido geral do conteúdo coletado e iniciar a 
análise dos dados, objetivando extrair as unidades relevantes para o estudo e as categorias
significativas, a partir de uma reflexão exaustiva do material. A seguir os materiais qualitativos
obtidos são relacionados às reflexões e ao diálogo com a literatura, sem perder de vista os objetivos
do estudo. Para facilitar a análise dos dados, o documento obtido após a transcrição das entrevistas
foi impresso em duas colunas, sendo a primeira destinada à transcrição na íntegra das falas dos 
informantes e a segunda para as codificações e interpretações, buscando-se construir as categorias e 
subcategorias. Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP e CAPI da Universidade do Oeste Paulista sob
o parecer 1269, e atualmente esta na fase de análise dos dados.Resultados Parciais: Após a análise
dos dados emergiram duas categorias: "O cuidado de enfermagem em saúde mental no hospital
geral" e "Sentimentos relacionados ao cuidado à pessoa com transtorno mental". E também três
subcategorias: "Inserindo a família no cuidado"; "Subordinação do cuidado de enfermagem ao saber
médico" e "Apreensão frente ao desconhecimento do cuidado". As mesmas estão sendo analisadas
pelas pesquisadoras.    
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CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO DOMICILIO: MUDANÇAS E PERCEPÇÕES DA 
FAMILIA 

 
ALINE APARECIDA BURIOLA

KAROLINE KIMIE OKADA
MARILZA FORTUNATO BARBOSA

Estudos mostram que existe um aumento significativo na prevalência de doenças mentais nos países 
em desenvolvimento e que somente uma parte é identificada e tratada, o que aumenta o sofrimento
individual e a demanda nos serviços de saúde. (MARAGNO, et al; 2006, LABATE, et al; 2004). As
formas de orientação e educação em saúde para pacientes, família e sociedade são pontos
importantes para que os três níveis de assistência sejam eficazes e a reintegração social do paciente
seja menos sofrida para que alcance resultados positivos (STEFANELLI, FUKUDA, ARANTES; 
2008). Segundo Borba, Schwartz e Kantorski, (2008) ao envolver a família no cuidado ao paciente,
o sofrimento é amenizado e aumenta a empatia entre eles. Quando ocorre o adoecimento de um
familiar a rotina da família é alterada principalmente nos casos de saúde mental, no qual juntamente 
com ela, vem o preconceito, a exclusão e a vergonha (SCHRANK, OLSCHOWSKY; 2008). A
inserção da família traz benefícios aos familiares, no cuidar e no enfrentar as dificuldades do
transtorno mental instalado.  Esse estudo tem como objetivo identificar as mudanças ocorridas nas
famílias após receberem orientações com foco na prevenção de transtornos mentais, por meio de
visitas domiciliares  : Será realizada uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem
qualitativa, a partir da entrevista com 15 famílias atendidas por um projeto de extensão de uma
faculdade de um município do Oeste Paulista em parceria com uma Unidade Básica de Saúde. Para
coleta de dados será utilizado um roteiro de entrevista individual com as seguintes questões 
norteadoras: 1) De acordo com os cuidados recebidos na realização das visitas domiciliares, por
meio do projeto de extensão, houve mudança no cotidiano familiar ou individual dos membros da
família? Se sim, quais as mudanças que você percebeu dentro do contexto familiar ou individual? 2) 
Como foi para você receber as visitas domiciliares como forma de cuidado em saúde mental? Será
entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. As falas dos entrevistados serão 
registradas em gravador digital, também será realizado um diário de campo, no qual os
pesquisadores anotarão suas percepções e as reações dos participantes durante a entrevista, para
melhor subsidiar a análise dos dados posteriormente. Para processamento dos dados as falas serão 
transcritas na íntegra, para posteriormente, realizar leituras sucessivas do texto com a finalidade de
identificar o sentido geral do conteúdo. A análise dos dados objetivos será por meio da análise
estatística descritiva simples e os subjetivos obtidos pelos depoimentos nas entrevistas serão 
verificados por meio do referencial metodológico da análise temática de conteúdo de Bardin (2011).
Este trabalho será iniciado após aprovação pelo CEP e Capi da Universidade do Oeste Paulista. 
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DIFERENTES MEMBRANAS REPARADORAS USADAS EM FERIDAS CUTÂNEAS 
EXPERIMENTALMENTE INDUZIDAS EM RATOS SAUDÁVEIS E DIABÉTICOS 

 
AMANDA TIEMI FIDELIS TANAKA

TATIANE CARRILHO
GABRIEL LUIZ FREIRE

IDEMAR LEITE ZANCHETTA
JOSIANI COSTA SINOZUKE

MILENA COLONHESE CAMARGO
SIMONE SHIRASAKI OROSCO

ROSA MARIA BARILLI NOGUEIRA
DIANE DE VASCONCELOS BARRIONUEVO

A pele é o maior órgão do corpo constituída por três camadas a epiderme, derme e tecido 
subcutâneo. A cicatrização de feridas é um evento complexo que envolve a organização de células,
sinais químicos e matriz extracelular com o objetivo de reparar o tecido, dividida em três fases:
inflamatória, proliferativa e fase reparadora. O retardo na cicatrização constitui um grave problema
mundial, tanto social quanto financeiro. O diabetes mellitus (DM) é um dos problemas de saúde
mais importantes, por ter alto índice de morbidade e mortalidade. O pé diabético é considerado um
grave problema e com conseqüências sérias diante das ulcerações, que podem implicar em
amputações de dedos, pés ou pernas. Na antiguidade as feridas eram tratadas de forma empírica,
hoje as novas tendências estão fundamentadas na ciência, proporcionando uma recuperação mais 
rápida e eficaz. Sendo assim, o presente projeto pretende analisar a eficácia de diferentes
membranas em feridas induzidas experimentalmente em ratos. Os animais serão divididos em 6 
grupos experimentais sendo grupo Controle (GC)- animais tratados com solução de cloreto de sódio 
0,9%; grupo Veloderm® (GV) -ratos sadios tratados com Veloderm®; grupo Diabético (GD)- ratos 
diabéticos tratados com solução de cloreto de sódio 0,9%; grupo Diabético + Veloderm® (GDV) -
ratos diabéticos tratados com Veloderm®; grupo Membracel® (GM) - ratos sadios tratados com 
Membracel® e grupo Diabético + Membracel (GDM)- ratos diabéticos tratados com Membracel®, 
serão avaliados em diferentes momentos por meio de exames exame físico e histológico durante
vinte e seis dias.            

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 328

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Enfermagem  

 

ESTUDO SOBRE O CONHECIMENTO DE UMA POPULAÇÃO DIABÉTICA SOBRE O 
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CRISTIANE VELASQUES LOPES

ANDRESSA CRISTIANE BAPTISTA AMARAL MELLO
LUCIMARA APARECIDA PASSARELI

THAIS FERNANDA SIEPLIN
WANESSA MARIA SIQUEIRA DE ALMEIDA

Quando há uma diminuição ou ausência na produção da insulina, a glicose no sangue aumenta
levando ao Diabetes Melittus. O diagnóstico é feito através da dosagem de glicose no sangue em
jejum.Para um melhor controle é realizado o teste da Hemoglobina Glicada que reflete a glicemia
média durante os últimos 2 a 3 meses, e assim tem grande utilidade na avaliação do nível de
controle glicêmico. Ela é expressa em porcentagem, seu valor limite é de 7%. Os resultados do
exame de Hemoglobina Glicada determinam a conduta médica a ser realizada aos indivíduos
diabéticos. Estudos demonstram que os níveis mais elevados de Hemoglobina Glicada, foram 
encontrados em pacientes com complicações, o que deixa evidente a importância do mesmo no
controle do diabetes e no estabelecimento do risco no desenvolvimento de complicações crônicas da
doença; este caracteriza que o paciente portador de Diabetes, não vem exercendo um auto cuidado 
com relação a medidas de controle de seus indíces glicêmicos. O nível de hemoglobina glicada
reflete a glicemia media de um individuo durante os dois a três meses anteriores a data de realização
do teste e, assim, tem grande utilidade da eficácia do tratamento vigente. Níveis de hemoglobina
glicada acimade 7% estão associados a um risco progressivamente maior de complicações crônicas.
Por isso o conceito atual de tratamento do DM, por objetivos define 7% como o limite superior 
recomendado, acima do qual esta indicada a revisão do esquema terapêutico em vigor.
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006).  Caracterizar um grupo de diabéticos com 
relação a idade, sexo, grau de escolaridade, tempo de diagnóstico, conhecimento sobre o exame de 
hemoglobina glicada, data dos últimos resultados de hemoglobina glicada, variações dos últimos
resultados. O presente estudo terá como lotação um serviço de atenção básica terceirizado, que faz
acompanhamento de um grupo de diabéticos, trata-se de um estudo caracterizado com descritivo, 
exploratório, de campo transversal, com abordagem quantitativa.Farão parte do estudo, um grupo de
diabéticos acompanhados por uma equipe multiprofissional em um serviço terceirizado, a escolha
da amostra será aliatória, fazendo parte da mesma, apenas aqueles que se fizerem presentes na data
escolhida pelos pesquisadores para aplicação do questionário. As informações serão coletadas
utilizando uma ficha para coleta de dados, durante o atendimento dos pacientes na Unidade Lotação 
da Pesquisa, através de uma entrevista semi estruturada. Alguns dados serão coletados nos
prontuários dos mesmos ( valores da Hemoglobina Glicada e tempo de diagnóstico da doença).  
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ALINE APARECIDA BURIOLA

Em estudo nacional estimou-se a prevalência de Transtornos Mentais Comuns (TMC) em
adolescentes e adultos, em 36,0% no Nordeste e 17,0% no Sudeste, no Sul do País, 28,8% de
adolescentes apresentaram TMC, 28,5% de adultos e 22,7% de indivíduos com 15 anos ou mais
(ANSELMI et al., 2008).Sendo assim, é de suma importância a verificação das condições
psicossociais, demográficas e familiares dos indivíduos, pois existem determinantes do início,
evolução e resultado dos transtornos mentais que são influenciados por diversos fatores sociais, dos
quais o mais relevante é o ambiente emocional e social dentro da família (SOARES, MUNARI,
2007). Mediante a reformulação da assistência psiquiátrica, tendo em vista a politica de
desinstitucionalização, a unidade familiar assume um importante papel no cuidado e ressocialização
dos sujeitos que sofrem de enfermidade mental (BORBA; SCHWARTZ; KANTORSKI, 2008).
Como instrumento que contribui no reconhecimento do contexto familiar, existe a visita domiciliar 
(VD) que pode ser vista como um momento rico, no qual se estabelece o movimento das relações
favorecendo que os grupos familiares tenham condições de se tornarem independentes na sua
própria produção de saúde (LOPES; SAUPE; MASSAROLI, 2008). Identificar os fatores de risco 
para o comprometimento da saúde mental de famílias, por meio do diagnóstico de enfermagem,
elaborado após realização de visitas domiciliares de um projeto de extensão que tem como foco a
prevenção de transtornos mentais.   Trata-se de um estudo descritivo exploratório, de abordagem
quantitativa, que será realizado por meio da análise retrospectiva de fichas cadastrais de um projeto
de extensão universitária intitulado "Cuidando de Famílias na Comunidade: um olhar para saúde 
mental". Este projeto de extensão está em atividade desde Janeiro de 2012, com o intuito de
promover a saúde mental no âmbito familiar e na vida em comunidade dos moradores de um bairro
do Oeste Paulista. Assim, para a realização desta pesquisa utilizaremos os prontuários de todas as 
famílias atendidas, sendo um total de quarenta até o mês de setembro de 2012. Neste documento
serão analisadas as variáveis de saúde, condições sócio-econômicas e necessidades psicossociais. 
Também serão investigados os relatórios de cada visita domiciliar realizada, para que sejam
identificados os fatores de riscos para o comprometimento da saúde mental dos membros dessas
famílias por meio dos diagnósticos de enfermagem levantados. Para processamento e analise dos
dados será utilizado o software 2007, e análise estatística descritiva simples. Os resultados serão
apresentados em forma de gráficos e tabelas em frequência absoluta e relativa, e confrontados com
literatura pertinente. O estudo só terá inicio após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade do Oeste Paulista.            
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JHONATA HENRIQUE JERONIMO
MILENA COLONHESE CAMARGO

Laboratório de enfermagem é uma sala ou conjunto de salas, equipadas com manequins,
simuladores, materiais e equipamentos semelhantes aos das unidades hospitalares, bastante
freqüentados pelos alunos durante as aulas de disciplinas teórico-práticas, sendo considerado um 
valioso recurso no processo ensino-aprendizagem das habilidades psicomotoras, onde o aluno pode 
experimentar, testar, repetir, errar e corrigir livre da ansiedade e responsabilidade causadas pela
presença de um paciente. É destacado do ponto de vista ético um dos benefícios do ensino no
laboratório de enfermagem uma assistência segura e de qualidade, no aspecto psicológico o 
treinamento prévio das habilidades diminui o medo do primeiro contato e no campo pedagógico no
processo ensino/aprendizagem é melhor o aluno primeiramente ser avaliado em uma situação
simulada para posteriormente ser avaliado em situação real.Concordando sobre a importância do
laboratório de enfermagem como um espaço que auxilia o processo ensinar/aprender a execução das
técnicas, devido à escassez de trabalhos sobre esse assunto,justifica-se a realização desse estudo no 
intuito de contribuir para a conscientização dos alunos em frequentarem o laboratório de
enfermagem durante a graduação para diminuir o medo e a ansiedade nos campos de prática,
tornando-os mais seguros durante a assistência prestada ao paciente.  Conhecer a percepção dos 
alunos da graduação em enfermagem quanto à utilização do laboratório de enfermagem na
disciplina de Semiologia, Semiotécnica e Procedimentos do Cuidar como um recurso de
ensino. Para realização desse estudo será aplicado um instrumento aos alunos da graduação em 
enfermagem que já fizeram uso do laboratório de enfermagem após autorização e consentimento
dos sujeitos que aceitarem participar através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. O instrumento é constituído de 10 perguntas de múltipla escolha e será recolhido logo
após seu preenchimento na sala de aula. Os dados coletados serão analisados com procedimentos
estatísticos e apresentados através de tabelas percentuais e gráficos.            
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O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E SUAS COMPETÊNCIAS: AÇÕES 
DESENVOLVIDAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
ROSIANE DIAS MELO

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO

Para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamental a reorientação do modelo
assistencial vigente no nosso país, para isso foi criada a Estratégia de Saúde da Família (ESF) com
características estratégicas de mudança no padrão de atenção à saúde da população visando ter 
como foco de trabalho, a família, assim como possuir ações de caráter preventivo sobre a demanda
numa atuação interdisciplinar dos profissionais que compõem as equipes de saúde da família. A
ESF é centrada na realização sistematizada das visitas domiciliares que tem como objetivo servir de
vínculo entre e equipe de saúde com o usuário permitindo conhecer a realidade das famílias visando
à promoção da saúde e prevenção dos futuros agravos. Para que isso se concretize o Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) torna-se componente indispensável da equipe, pois é ele quem irá
contribuir para a construção de elos entre a sua equipe de saúde com o cliente. Portanto, é
necessário que o ACS esteja em interação com os outros membros da equipe, em especial, o 
enfermeiro que deve avaliar e coordenar as suas ações e em constante processo de capacitação
permitindo que estes possam exercer suas devidas competência propostas pelo Ministério da Saúde
em 2004 que são as seguintes: integração da equipe de saúde com a população adscrita; 
planejamento e avaliação das ações de saúde; promoção da saúde; prevenção e monitoramento de
risco ambiental e sanitário; e prevenção e monitoramento a grupos específicos e morbidades,
garantindo assim, a qualidade e resolutividade da assistência. Sendo assim, é de fundamental
importância conhecer o perfil destes ACS e se estes são capacitados e/ou recebem capacitação, para
que assim, possam desenvolver suas devidas competências visando atender as necessidades da
população local, e consequentemente, contribuindo para a qualidade da atenção básica. O objetivo 
da pesquisa é verificar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde de uma
Estratégia de Saúde da Família do Pontal do Paranapanema do estado de São Paulo de acordo com 
as competências estabelecidas pelo Ministério da Saúde e identificar se os mesmos foram
capacitados e/ou recebem algum tipo de capacitação.  Trata-se de um estudo com abordagem 
qualitativa e procedimento estudo de caso de caráter exploratório-descritivo. O estudo será 
realizado em uma ESF do Pontal do Paranapanema do estado de São Paulo. Os dados serão
coletados por meio da observação das visitas domiciliares e da aplicação de um questionário, após a
aceitação dos participantes e os mesmos assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
onde haverá a elaboração do relatório de pesquisa a partir dos dados analisados, a fim de desvelar os
objetivos propostos.       Não.     
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PRESSÃO NA MEDIDA: OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO CONTROLE DA 
HIPERTENSÃO 

 
CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA
MÁRCIA MARCONDES MANGANARO

ROSÂNGELA AGOSTINI
ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIEIRA

MARCIA CROSCIOLI

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis
elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se frequentemente a alterações funcionais 
e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo,rins e vasos sanguíneos) e a alterações
metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais (VI
DIRETRIZES DE HIPERTENSÃO, 2010).A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle.
É considerada um dos principais fatores de risco (FR) modificáveis e um dos mais importantes
problemas de saúde pública. A mortalidade por doença cardiovascular (DCV) aumenta
progressivamente com a elevação da PA a partir de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e
independente (VI DIRETRIZES DA HIPERTENSÃO, 2010). Em 2001, cerca de 7,6 milhões de
mortes no mundo foram atribuídas à elevação da PA (54% por acidente vascular encefálico [AVE]
e 47% por doença isquêmica do coração [DIC]), sendo a maioria em países de baixo e médio
desenvolvimento econômico e mais da metade em indivíduos entre 45 e 69 anos. No Brasil as DCV
têm sido a principal causa de morte. Em 2007, ocorreram 308.466 óbitos por doenças do aparelho
circulatório. Entre 1990 e 2006 observou-se uma tendência lenta e constante de redução das taxas 
de mortalidade cardiovascular (VI DIRETRIZES DA HIPERTENSÃO, 2010). As DCV são ainda
responsáveis por alta frequência de internações, ocasionando custos médicos e socioeconômicos
elevados. Em 2007 foram registradas 1.157.509 internações por DCV no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em relação aos custos, em novembro de 2009 ocorreram 91.970 internações por DCV,
resultando em um custo de R$ 165.461.644,33 (DATASUS, 2009). Isto comprova a importância de
um trabalho integrado entre a Universidade e a população hipertensa e saudável, pensando em ações
educativas, preventivas e de controle propriamente dito, no que se refere a Hipertensão Arterial
Sistêmica.  1- GERAL: - Proporcionar à população orientações de saúde quanto ao controle da
Pressão Arterial. 2- ESPECÌFICOS: - Conscientizar os acadêmicos do curso de Enfermagem sobre
a importância da orientação e da execução de atividades que possam promover acompanhamento e
orientações a população Hipertensa. - Montar grupo de acadêmicos de Enfermagem para executar 
ações comunitárias. -Realizar trabalhos científicos referentes ao contexto trabalhado nos grupos e
comunidades. - Desenvolver atitudes relacionadas a responsabilidade social do discente junto a
sociedade envolvida neste projeto.              
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PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO: CIRURGIAS SEGURAS SALVAM 
VIDAS EM UM CENTRO CIRUGICO HOSPITALAR DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
 

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA
JESSICA SEVIERO DOS ANJOS

CRISTIANE ESTEVO DE OLIVEIRA 
BARBARA GESSE PADOAN

FERNANDO RAMPAZO VIEIRA

A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente foi lançada em outubro de 2004 com o objetivo de
favorecer as normas e práticas para a segurança do paciente. O objetivo desse segundo Desafio
Global da Organização Mundial da Saúde(2009),foi aumentar os padrões de qualidade na
assistência cirúrgica em todo o mundo, por meio da prevenção de infecções em sítio cirúrgico,
anestesia segura, equipe cirúrgica segura e indicadores de assistência segura. Para atingir estes
objetivos é necessário perceber e identificar os riscos a que os pacientes cirúrgicos possam estar
expostos pois mesmo os procedimentos mais simples envolvem dezenas de etapas críticas, cada 
uma com diversas chances para ocorrerem falhas com potencial para causar lesão nos
pacientes(FERRAZ,2009). O ponto mais crítico deste cenário é a interação dos membros da própria
equipe cirúrgica, pois estes têm recebido pouca orientação ou estrutura para promover um trabalho
de equipe efetivo. Visando salvar vidas e minimizar danos ao paciente, a campanha da aliança
mundial com este fim, aborda a prevenção de infecção de sítio cirúrgico, anestesiologia segura,
equipes cirúrgicas eficientes e a mensuração da assistência cirúrgica; se faz necessário também
identificar um conjunto de normas de segurança em cirurgia sob a forma de um checklist [lista de
verificação], que possa ser usada em qualquer ato cirúrgico, testando e controlando o uso dessa lista 
de verificação. Para a segurança do paciente e cientes da necessidade de inserir a instituição
hospitalar de ensino, que congrega os pilares da universidade: ensino pesquisa e extensão e onde os
pesquisadores desenvolvem suas atividades profissionais e acadêmicas, propõe-se apos implantar o 
protocolo de cirurgias seguras:  identificar os fatores favoráveis e desfavoráveis à implantação do
protocolo conforme percepção dos envolvidos e reavaliar as propostas para a implementação.  Por 
meio de pesquisa de campo sob abordagem quanti-qualitativa. Os sujeitos da pesquisa serão os 
profissionais que atuam no Centro Cirúrgico de um hospital de ensino do interior do estado de São
Paulo, sendo dez anestesiologistas, dez cirurgiões ortopedistas, dez auxiliares de enfermagem e 
cinco enfermeiros que serão sensibilizados a aderir ao projeto por meio de capacitação. Inicialmente
o projeto será implantado em cirurgias ortopédicas por ser reconhecida como a especialidade com
maior predisposição ao risco de danos ao paciente e utilizará o instrumento validado denominado:
Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica. Posteriormente à implantação do projeto serão
identificados os fatores favoráveis e desfavoráveis para a implantação do projeto piloto com
consequente reavaliação da proposta. Para a coleta de dados será utilizada a entrevista reflexiva
semi-estruturada. A análise do material coletado nas entrevistas será sistematizada com base na
análise de conteúdo de Bardin(2008).             
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QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE RENAL CRÔNICO SUBMETIDO A HEMODIALISE
 

ELAINE CRISTINA NEGRI SANTOS
ANA CAROLINE LIMA SAMPAIO

HELORA MARTINES PAULO
LEANDRO BORSARI DA COSTA

NATALIA FERNANDA HIGA DE SOUZA

Introdução: A Doença Renal Crônica é definida como uma nefropatia de evolução progressiva que
leva a uma redução das múltiplas funções renais, tornando os rins incapazes de desempenhar suas
múltiplas e essenciais atividades hemostáticas. Entre as diferentes modalidades terapêuticas, a
hemodiálise é a mais utilizada sendo considerada um processo complexo.A hemodiálise consiste na
remoção de substancias tóxicas e excesso de liquido por uma máquina de diálise. A mesma 
funciona como um rim artificial contendo um filtro especial que purifica o sangue do paciente. O
tratamento hemodialítico é responsável por um cotidiano monótono e restrito, e a principal meta
terapêutica não é a cura, mas uma melhora resultante da redução dos sintomas ou da severidade da
doença. Os portadores de doença renal crônica além de conviver com a brusca mudança de vida,
convive com limitações, como o doloroso tratamento hemodialítico, pensar na morte, a
possibilidade de submeter-se ao transplante renal e a expectativa de melhoria de sua qualidade de
vida. Conseqüentemente acabam se tornando desanimados, desesperados e, muitas vezes, por estas
razões ou por falta de orientação, acabam abandonando o tratamento ou não dando importância aos 
cuidados constantes que deveriam ter. A qualidade de vida tem se tornado importante referencial na
avaliação da efetividade de tratamentos e intervenções de saúde. Os indicadores são fundamentais
não só por ser um aspecto básico de saúde, como também porque permite mostrar a relação 
existente entre a qualidade, a morbidade e a mortalidade.  Objetivo: Avaliar a qualidade de vida do 
paciente portador de insuficiência renal crônica submetido à hemodiálise. Material e Métodos: 
Farão parte desta pesquisa aproximadamente 100 pacientes portadores de insuficiência renal
crônica, submetidos à hemodiálise, atendidos no Instituto do Rim da Santa Casa de Misericórdia de
Presidente Prudente, no período de Maio a Julho de 2012. A pesquisa será realizada após a
autorização do serviço de hemodiálise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Unoeste. Na
pré consulta de enfermagem, antes de iniciar a sessão de hemodiálise, será apresentado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes, e mediante a concordância será apresentado 
dois instrumentos com questões de múltipla escolha sendo - Caracterização da Amostra (sexo, 
escolaridade, estado civil)- Instrumento para Avaliação de Qualidade de Vida, onde utilizaremos o
WHOQOL - Bref um instrumento testado e validado em várias culturas, sob coordenação do Word
Health Organization Quality of Life Group - WHOQOL Group - da Organização Mundial de Saúde 
(FLECK et al., 1999), os quais serão preenchidos pelo próprio pesquisador na forma de entrevista.
Os resultados obtidos serão avaliados através de estatística.             
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS DE UM 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO INTERIOR PAULISTA. 

 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES ESTEVES

VAGNER FRANCISCO DOS SANTOS SANTOS
JULIA RHUANITA DE OLIVEIRA RUIZ

A Qualidade Vida de Trabalhado (QVT) está intimamente ligado ao bem estar geral e da própria
saúde do trabalhador no exercício de suas funções, sendo capazes de satisfazer suas necessidades
pessoais através das suas atividades dentro da organização. A presente pesquisa pretende identificar
a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) de profissionais enfermeiros que atuam em um hospital de 
grande porte localizado no interior do estado de São Paulo. Tal investigação se dará por meio da
análise da satisfação e o grau de importância que os sujeitos da pesquisa atribuem frente às questões
do cotidiano do trabalho. Acredita-se que dessa forma será possível analisar a importância que a
QVT representa para as organizações e seus colaboradores.  Analisar a QVT dos enfermeiros em 
um hospital universitário do interior de São Paulo por meio de um instrumento testado e
validado. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo de caráter transversal, em que os dados
serão coletados por meio do questionário denominado Instrumento de Qualidade de Vida no
Trabalho de Enfermeiros (IQVTE) testado e validado por Kimura e Carandina (2009). A coleta de 
dados e análise respeitará o a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Os dados
coletados serão analisados por meio da estatística descritiva e análise de correlação no sentido de
verificar se as atividades elencadas como importantes para o trabalho trazem satisfação para os 
profissionais envolvidos. Protocolo do Projeto: 1338.             
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"SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA": INSERINDO O ACADÊMICO DE 
ENFERMAGEM NA COMUNIDADE 

 
ROBSMEIRE CALVO MELO ZURITA ZURITA

A política de saúde mental, apoiada na lei 10.216/2001 busca um modelo de atenção à saúde mental
que valoriza a instituição e implantação de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. É a 
atenção básica responsável pela assistência integral à pessoa com transtorno mental. A intervenção
conjunta da equipe em saúde mental tem como estratégia substituir o confinamento nos hospitais
psiquiátricos pelo cuidado comunitário e a reorientação do modelo assistencial, os direitos dos
usuários e sua inserção na comunidade, informação sobre o tratamento e cuidado
integral. Proporcionar ao acadêmico de enfermagem avaliar e conhecer a rede de Saúde Mental no
município de Maringá no Estado do Paraná tendo como princípio norteador a integralidade da
assistência à pessoa com transtorno mental na atenção básica.  O projeto de extensão "Saúde Mental 
na Atenção Básica" está inserido na disciplina do 4º ano de enfermagem "Estágio Supervisionado 
na Atenção Integral" para acadêmicos do curso de enfermagem do Centro Universitário de Maringá
(CESUMAR) desde o ano de 2011. Os acadêmicos permanecem em dupla por 40 dias na Unidade
Básica de Saúde (UBS) do Alvorada I, campo constante dos grupos de prática clínica em saúde 
mental. Neste ano farão parte do projeto oito acadêmicos que foram selecionados por adesão
espontânea. O horário das atividades é das 14h às 18h de segunda a quinta-feira. Dados 
epidemiológicos de pessoas com transtorno mental, da área de abrangência são levantados, 
quantificados e analisados.       Nenhum     
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TRANSTORNO MENTAL COMUM (TMC) ENTRE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM E 
CORRELAÇÃO DOS FATORES FÍSICOS, MENTAIS E SOCIAIS. 

 
FABRICIA MIGLIARI

CARMELITA DE OLIVEIRA MATOS
VANESSA ESTEVAM FERREIRA

Estudos científicos têm sistematicamente demonstrado que saúde mental é indispensável para o
bem-estar geral dos indivíduos, sociedades e países, está profundamente relacionado com a saúde
mental, física e social, que são fios da vida estreitamente entrelaçados e profundamente
interdependentes. O ingresso do estudante no ambiente universitário consiste em múltiplos 
processos que envolvem aspectos externos, dos ambientes acadêmico e social, e aspectos internos
do indivíduo, como a habilidade de encarar as diversas situações, as reações físicas psicossomáticas
e os diferentes estados de humor. Muitos indivíduos irão apresentar o seu primeiro episódio 
psiquiátrico durante a graduação e 12% a 18% dos universitários apresentam alguma doença mental
diagnosticável. Estes aspectos estão relacionados ao ensino superior de uma maneira mais
abrangente, independente das particularidades de cada curso. Alguns estudos conduzidos na área da
saúde mental têm sido focados em estudantes da área da saúde. O Transtorno Mental Comum
(TMC) tem prevalência significativa entre os acadêmicos da área da saúde, portanto, conhecer o
perfil e fatores de riscos para saúde mental do individuo é essencial para prevenir desenvolvimento
de novos casos; reduzir prevalência de transtorno mental, identificar precocemente casos e rastrear e
tratar imediatamente e eficazmente. Objetivo deste estudo é identificar a probabilidade de TMC, 
entre estudantes do Curso de Enfermagem de uma universidade do interior de São Paulo. Material e
método: Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva e exploratória, com abordagem
quantitativa para análise dos dados. Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foi o Self
Reporting Questionnaire (SRQ-20) e um questionários dos fatores de risco, ambos são auto
aplicáveis, os dados serão trabalhados por meio do Epi Info 5.0. Resultados: Até o presente
momento foram coletados dados de 40% da população,sendo do 1°, 2°, 4° e 5° termos, portando
apresentamos os dados parciais desta pesquisa. Verificamos que a média doa acadêmicos com
probabilidade de TMC é de 35%. Aproximadamente 63% da população referiu não fazer uso de
medicações, 30% usa medicações clínicas, 7% benzodiazepínicos ou antidepressivos e 1% não
respondeu. Entre os alunos, 35% refere ter familiar com transtorno mental, sendo que 75% destes é
diagnosticado com depressão. Aproximadamente 60% se considera sedentário, por não praticar 
atividade física nos últimos anos.O uso de álcool é referido por 41% e apenas 7,5 referem uso de
tabaco (cigarro). Conclusão: Concluímos que a prevalência de probabilidade de TMC entre os
acadêmicos de enfermagem foi significativo, esse transtorno é caracterizado por sintomas que 
interferem na qualidade de vida dos mesmos. Conhecer as características de seus alunos e os fatores
de riscos relacionados ao TMC, tem a finalidade de articular estratégias para auxiliar o estudante a
enfrentar as dificuldades do cotidiano.       UNOESTE     
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SUELEM RODRIGUES SILVA

GRAZIELI PEREIRA DA SILVA

O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) se define como um processo de aprendizagem
profissional, onde integra o conhecimento adquirido e a experiência profissional, tem como
finalidade estimular a reflexão do futuro profissional, desenvolvimento de valores éticos, morais, 
sociais, humanísticos e desenvolver competências e habilidades para possíveis intervenções. As
acadêmicas de enfermagem durante o ECS desenvolvem suas atividades nas unidades hospitalares e
de atenção básica. A estratégia de saúde da família tem como prioridade a saúde do homem, saúde
do idoso, da criança e adolescente, saúde mental, e saúde da mulher onde dentro deste programa
encontra-se uma atenção especial voltada ao pré-natal. O papel do enfermeiro neste contexto é 
fundamental para uma assistência de qualidade e humanizada voltada para acompanhantes e
familiares, abordando o processo saúde/doença, o ambiente social, econômico, cultural e físico em
sua nova fase da vida, envolvendo as mudanças biológicas e psicológicas. Durante as atividades 
acadêmicas identificamos o perfil epidemiológico da unidade de Estratégia de Saúde da Família
(EFS) e detectamos um número significativo de gestantes, assim percebemos a necessidade da
implementação de assistência à saúde às gestantes. Descrever as práticas dos grupos educativos 
como assistência de enfermagem e acompanhamento gestacional através de grupos educativos pelas
acadêmicas do ECS.     Através dos grupos foi possível perceber que a orientação e o
acompanhamento gestacional adequado proporcionam maior segurança e qualidade de vida a
gestante, acompanhante e ao recém-nascido, sendo possível esclarecer dúvidas, medos e mitos,
tornando esse período mais prazeroso. Foi notável o aprendizado e o envolvimento das futuras
mamães e papais no processo educativo.     A abordagem inicial foi difícil, pois não havia uma
rotina preestabelecida que envolvesse o grupo educativo, percebemos através de conversas
informais que existiam dúvidas, medos e angustias das gestantes e dos parceiros. O grupos 
abordavam temas referente ao período gestacional, amamentação, cuidados com o bebê, papel do
pai, e planejamento familiar, ao final do encontro era sorteado entre as gestantes kits para que ela
tivessem a oportunidade de montar o enxoval de seu bebê e ofertávamos café da tarde pois o
período de espera até a consulta de pré natal era demasiadamente longo.    
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ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS EM UMA UBS NO MUNICÍPIO DE 
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MARIA SEBASTIANA DE LIMA MENEZES

O termo acolhimento diz respeito à reorganização do processo de trabalho em saúde e a postura
profissional, esta compreendida como uma maneira de aproximar-se do usuário a fim de reconhecer 
suas necessidades e responsabilizar-se pelo cuidado integral do mesmo. Queremos afirmar o
acolhimento como uma das diretrizes de maior relevância ética/estética/política da Política Nacional
de Humanização do SUS, fortalecendo assim o princípio da integralidade e da equidade que tem
como eixo estimular e promover reflexões, ações de humanização dos serviços de saúde,
fundamentada na ética e na cidadania. Relatar a experiência do aprendizado referente ao
acolhimento ao usuário do SUS DA UBS    O acolhimento observado aos usuários do SUS da UBS,
mostrou que ele envolve tratar o paciente com dignidade, respeito, afeto, atendendo as suas
necessidades. É demonstrar interesse, saber ouvir (escuta qualificada), agir com empatia, sem 
preconceitos e com ética profissional. Não se preocupar apenas com o aspecto técnico da profissão,
é ter uma visão mais ampla e maior contato com o ser humano, preocupado com as pessoas. A
experiência vivida contribuirá para a formação dos futuros enfermeiros.      Sabendo que a saúde é 
um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício, como afirma a Constituição, os futuros enfermeiros deverão atuar de acordo
com os princípios do SUS, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e
resolutividade, ou seja, ter como princípios justiça social em busca da diminuição das
desigualdades. Englobando ações de promoção, proteção, recuperação da saúde e qualidade no
atendimento onde se pressupõe a garantia de acesso do indivíduo e sua família, ou seja, o
acolhimento.    
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MIKAELY THAYS OLIVEIRA PEREIRA

LETÍCIA VIOTO MILÃO
FRANCILAYNE BRAGA

ALINE APARECIDA BURIOLA
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO

O fenômeno do envelhecimento da população mundial não é assunto novo. Vários países já 
convivem com um grande contingente de idosos e com todos os problemas associados ao
envelhecimento, como doenças próprias da terceira idade. Os transtornos mentais acometem, em
algum momento da vida, ao menos 20% da população mundial, com isso o Brasil vem buscando 
reformas em relação aos cuidados com a saúde mental no sistema público para diminuir o tempo de
internação de pessoas com transtornos mentais. A Doença de Alzheimer (DA) é um tipo de doença
senil, sendo que, os sintomas são crescentes e irreversíveis, o que leva a sérios déficits cognitivos
nos quais um obrigatoriamente é a memória, que é suficiente para causar grande impacto nas
atividades de vida diária (AVDs). O déficit cognitivo causado pela DA gera sentimentos de
impotência, desamparo, fragilidade e falta de perspectiva para o futuro. Tem como objetivo relatar 
os benefícios da musicoterapia para idosos portadores da doença de Alzheimer.    Os resultados 
desse estudo mostram que idosos com DA apresentam medidas de qualidade de vida (QV) 
inferiores, sugerindo que a DA influencia negativamente sua percepção. Desta forma, a
enfermagem precisa se posicionar à frente as atuais necessidades de conhecimento relacionado a
doença de Alzheimer, ampliando novos estudos para melhor atender as necessidades desses idosos 
portadores da demência. A construção de um conhecimento geral a respeito da doença de
Alzheimer se insere no conhecimento de enfermagem, requerendo da equipe novas posturas, e
novas articulações.A Musicoterapia pode os tornar cada vez mais capazes de criar estratégias 
criativas para vivenciar seus desafios; assim como desenvolver funções para que possam alcançar
uma melhor integração intrapessoal e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida pela
prevenção ou reabilitação.Cabe ao enfermeiro verificar em que momento ele pode utilizar essa
prática e também avaliar os efeitos da música sobre o paciente, uma vez que cada indivíduo tem
preferência musical própria, reagindo de modo diferente aos estímulos sonoros.     Trata-se de um 
estudo descritivo de relato de experiência.Musicoterapia é a utilização da música e/ou de seus
elementos constituintes (ritmo, melodia e harmonia) com um cliente ou grupo, como um processo
que busca desenvolver potenciais e/ou restaurar funções do indivíduo para que alcance uma melhor 
qualidade de vida, através de prevenção, reabilitação ou tratamento. No portador de Alzheimer, o
objetivo principal da Musicoterapia é estabelecer novos canais de comunicação através do contexto
não-verbal (sonoro-musical), ou seja, consiste em mobilizar a afetividade, estimular a expressão das
emoções, estimular a espontaneidade corporal e promover o retorno à homeostase energética.    
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ANA CAROLINA DE FÁCCIO AZEVEDO

BEATRIZ FARIAS BRESSAN
ELZA MONTEIRO DA SILVA

LARA DE ALMEIDA SANTOS
NARA DE MORAIS LIMA

FERNANDA MOSCHETTA GARIM
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES ESTEVES

Procuramos o projeto de extensão, ''Cuidando de Pessoas em Situação de Rua'' acreditando na
importância da participação em projetos que proporcionam convívio com populações diferentes dos 
padrões "normais" da sociedade. Os primeiros casos de AIDS identificados no Brasil foram na
década de 1980 e hoje o número chega à 630 mil. Estudos brasileiros constataram que a taxa de
prevalência de HIV é de 10,5% em homens homossexuais, 5,9% em usuários de drogas ilícitas e 
4,9% em profissionais do sexo feminino (BRASIL, 2010). Na cidade de São Paulo o número de
casos de HIV na população de rua, é elevado em relação à população geral (GRANGEIRO et al,
2012). Esse cenário se justifica pela vulnerabilidade que caracteriza o viver na rua, pois é formado
por grupos de alto risco, como ex presidiários, usuários de drogas, profissionais do sexo e pessoas
com transtornos mentais (BRITO et al, 2007). Após tomarmos conhecimento desses números,
orgenizamos ações diagnósticas para HIV entre as pessoas em situação de rua que freqüentam o
projeto de extensão.  Objetivo: realizar a campanha Fique Sabendo, junto ao Departamento
DST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Prudente para diagnosticar novos casos 
de HIV. Realizar orientações à população assistida quanto à sua vulnerabilidade, as formas de
transmissão, prevenção e tratamento do HIV.     Concluímos que junto a ações diagnósticas, é 
fundamental também o planejamento dos encaminhamentos necessários de acordo com os 
resultados encontrados, pois observamos que essa população não adere facilmente à tratamentos de
saúde (devido a própria condição de vida) e não dão o retorno necessário para melhoria da doença.
Aprendemos que para o preenchimento das fichas há a necessidade de amadurecimento 
profissional, pois continham perguntas pessoais, que levaram ao constrangimento de ambas as
partes, principalmente nosso pela pouca experiência que temos. Acreditávamos que encontraríamos
grande número de pessoas infectadas, mas isso não ocorreu. Entretanto, realizamos orientações de
como prevenir a doença, além de disponibilizar os insumos preventivos às pessoas em situação de
rua atendidas pelo projeto. Brito et al 2007 afirma que "a população em situação de rua é uma das 
mais vulneráveis em relação a transmissão do HIV", mas por meio desta ação diagnóstica
observamos que em Presidente Prudente a infecção pelo HIV não foi encontrada entre as pessoas
atendidas pelo projeto. Acreditamos na necessidade de realizar periodicamente este tipo de ação 
devido a vulnerabilidade dessa população.     Em 2011 e 2012 realizamos 3 campanhas: uma em
29/04/2011 (13 testes diagnósticos), outra em 25/11/2011 (6 testes) e no dia 24/02/2012 realizamos
a última campanha (14 testes). Preenchemos uma ficha específica com dados que identificam as
condições de risco do indivíduo e o teste ráprio fornecido pelo programa DST/Aids. No total foram
colhidos 33 testes, sendo todos os resultados negativos.     
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ELZA MONTEIRO DA SILVA

FERNANDA MOSCHETTA GARIM
NARA DE MORAIS LIMA

O projeto de extensão, ''Cuidando de Pessoas em Situação de Rua'' nos proporciona o convívio com
populações diferentes dos padrões "normais" da sociedade e que nos desperta para a
responsabilidade social que devemos ter enquanto enfermeiros. Os primeiros casos de AIDS
identificados no Brasil foram na década de 1980 e hoje o número chega à 630 mil. Estudos
brasileiros constataram que a taxa de prevalência de HIV é de 10,5% em homens homossexuais,
5,9% em usuários de drogas ilícitas e 4,9% em profissionais do sexo feminino (BRASIL, 2010). Na
cidade de São Paulo o número de casos de HIV na população de rua, é elevado em relação à
população geral (GRANGEIRO et al, 2012). Esse cenário se justifica pela vulnerabilidade que
caracteriza o viver na rua, pois é formado por grupos de alto risco, como ex presidiários, usuários de
drogas, profissionais do sexo e pessoas com transtornos mentais (BRITO et al, 2007). Após 
tomarmos conhecimento desses números, decidimos proporcionar ações diagnósticas para HIV
entre as pessoas em situação de rua que freqüentam o projeto de extensão. Objetivo foi realizar a 
campanha ''Fique Sabendo'', junto ao Departamento DST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde
de Presidente Prudente para diagnosticar novos casos de HIV e orientar a população assistida
quanto à sua vulnerabilidade, as formas de transmissão, prevenção e tratamento do
HIV.    Concluímos que junto a ações diagnósticas, é fundamental o planejamento dos
encaminhamentos de acordo com os resultados encontrados, pois observamos que essa população
não adere facilmente à tratamentos de saúde (devido a própria condição de vida) e não dão o retorno
necessário para melhoria da doença, fato que nos fez refletir sobre o sistema de saúde do país.
Aprendemos que para o preenchimento das fichas há a necessidade de amadurecimento
profissional, pois continham perguntas pessoais, que levaram ao constrangimento de ambas as
partes, principalmente nosso pela pouca experiência que temos. Acreditávamos que encontraríamos
um grande número de pessoas infectadas, mas isso não ocorreu e realizamos orientações de como
prevenir a doença, além de disponibilizar os insumos preventivos a população atendidas pelo 
projeto. Brito et al 2007 afirma que "a população em situação de rua é uma das mais vulneráveis em
relação a transmissão do HIV" e observamos que em Presidente Prudente novos casos de HIV não
foram encontrados entre esta população.      Em 2011 e 2012 realizamos 3 campanhas: a primeira no
dia 29/04/2011 (13 testes diagnósticos), a segunda no dia 25/11/2011 (6 testes) e no dia 24/02/2012
realizamos a última campanha (14 testes). Para realizar o diagnóstico preenchemos uma ficha do
departamento de DST/AIDS com dados que mensuram as condições de risco do indivíduo, coletado
uma gota de sangue e após 15 minutos o resultado estava pronto (a ação foi conduzida pela equipe
do DST/AIDS do município). No total foram colhidos 33 testes, sendo todos os resultados 
negativos.    
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BEATRIZ FARIAS BRESSAN
ELZA MONTEIRO DA SILVA

LARA DE ALMEIDA SANTOS
NARA DE MORAIS LIMA

FERNANDA MOSCHETTA GARIM
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES ESTEVES

O projeto "Cuidando de Pessoas em Situação de Rua" teve início em maio em maio de 2011, com o
objetivo de proporcionar vivencia acadêmica em cenários que propiciem reflexões frente ao
compromisso social dos profissionais de Enfermagem e despertar a necessidade de se preparar
profissionalmente para o trabalho com grupos de pessoas excluídas socialmente e hoje, ele conta
com 80 pessoas em situação de rua cadastradas. Sentimos a necessidade de participar para acolher
essa população que vive em meio à vulnerabilidade e isolamento para conhecer e identificar suas 
necessidades de saúde. No Brasil, em 2001 foram notificados 71.020 casos de TB, reduzindo no ano
de 2007 para 68.421 casos. Em Presidente Prudente foram notificados 63 casos em 2001
aumentando em 81 casos em 2011 (BRASIL, 2010). Estudos revelam que pessoas com dificuldade 
de acesso aos serviços de saúde, condições desfavoráveis de moradia e alimentação são mais
suscetíveis a uma baixa imunidade, assim, são consideradas principais vítimas da tuberculose e os
moradores de rua possuem 67 vezes mais chances de serem acometidos pela doença, por terem o
agravante do abuso de álcool e drogas (BRASIL, 2011).  Trata-se de um estudo descritivo de relato 
de experiência que tem o objetivo relatar a ação diagnóstica para Tuberculose realizada junto à
população em situação de rua atendida pelo projeto.     Foi possível observar que no 
desenvolvimento dessa ação alguns sentimentos foram despertados, como a eminente sensação de
medo de contaminação, pois não sabíamos quais seriam os portadores da doença e que a chance de 
alguns deles possuir a doença era grande. O tipo de material manipulado também foi uma das
dificuldades vivenciadas, pois a secreção gera repulsa, e a forma de coleta não era agradável.
Concluimos que, apesar dos testes terem apresentado resultado negativo, a população atingida foi 
muito baixa (13 coletas em meio à 80 pessoas cadastradas), necessitando de novas ações
diagnósticas. A desigualdade e a exclusão social fazem parte do nosso contexto, e compete a nós,
futuros profissionais de Enfermagem, quebrar a barreira do preconceito para prestar uma assistência
à saúde com responsabilidade social, de forma imparcial e sem julgamentos de valores.     Iniciamos 
a ação à partir do contato com a Vigilância Epidemiológica (VÊ) de Presidente Prudente, discutindo 
a idéia de realizar uma ação específica para diagnóstico da tuberculose em pessoas em situação de
ruas da cidade. No dia 16 de março de 2012 foi realizada na sede do projeto uma palestra com
orientações sobre sinais, sintomas e tratamento da Tuberculose para a população alvo. No dia 23 do 
mesmo mês foi realizada a coleta de escarro, em que foram coletados 11 testes na sede do projeto e
02 testes na rua. Os critérios para participar da ação foram: pessoas com tosse a mais de 02 semanas
e perda de peso. As amostras foram encaminhadas pela VE para análise no laboratório, e na semana
seguinte fomos informadas que todos os testes foram negativos.     
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VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO
JANAINA DIAS COSTA

NATHÁLIA GONZAGA DE OLIVEIRA FERREIRA
MARINA APARECIDA MOLINA GOMES

KARINA EVANGELISTA OLIVEIRA

Os moradores de rua são indivíduos que fazem parte de um processo de absoluta exclusão social.
Os adultos em situação de rua são classificados em três situações distintas: os que ficam na rua
(circunstancialmente), porém possuem ainda um projeto de vida e mantém fortes vínculos
familiares; os que estão na rua (recentemente), estes já diminuíram o contato com a família e
estabeleceram novos vínculos na rua; e os que são da rua (permanentemente), estes são os que
trazem em si a identidade e a identificação com a própria rua, ou seja, a mesma passa a ser o local
de referência e espaço de relações. Nós nos inserimos nesta realidade por meio da disciplina de
educação em saúde do curso de graduação que realizamos, no qual fomos encaminhadas a 
conhecermos a realidade desses indivíduos por meio de um projeto de extensão já existente na
universidade que atua juntamente com uma pastoral de uma igreja do município Relatar as 
dificuldades vivenciadas durante a prestação de cuidados à população em situação de rua. 
    Concluindo este relato de experiência é possível afirmar que a participação no projeto ajudou e
muito na formação do nosso lado profissional e também no pessoal, pois foi uma experiência única
que nos fez crescer como ser humano a cada dia e assim foi possível realizar ações que
promovessem a saúde dessa população específica.      Durante a realização do estagio na pastoral 
sentimos a dificuldade de interagir com todos os participantes do projeto pela falta de vinculo e por 
ser uma população diferenciada de nossas realidades, ao iniciar o cadastro de novos moradores
realizamos perguntas que não se encaixavam nas normalidades do ser humano, como por exemplo,
suas condições de moradia, na rua, na sarjeta, em uma casa abandonada ou com a família, existia 
também a duvida referente aos cuidados que seriam prestados pela nossa equipe e a suspeita se
haveria compreensão das orientações que foram realizadas sobre alimentação e prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis. Na entrega de alimentos que fizemos na rua a insegurança e o
medo tomaram conta de nós, isto em um primeiro momento, os pontos negativos foram os locais
desconhecidos, o frio e as condições em que poderíamos encontrar essas pessoas que também
estavam correndo os perigos da rua.     
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VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO

O ECS é um momento do curso de enfermagem no qual o acadêmico se aproxima da prática
profissional e a ele é possibilitado o desenvolvimento de competências previstas pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais do curso de graduação em enfermagem de 2001. Em fevereiro de 2012
iniciamos nossa atividades no ECS em uma Unidade Básica de Saúde que tem como objetivo
atender os indivíduos de acordo com os princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade
por meio de ações de promoção, prevenção e reabilitação. A nós foi designado o cuidado a saúde da
mulher, nestas se incluem as gestantes. Logo ao iniciar percebemos que havia um grupo educativo
direcionado a esse público, entretanto que estava com os dias contados visto que a assistente social
responsável deixaria o cargo na unidade. Assim nos propusemos em dar continuidade ao grupo.
Para desenvolver tal atividade foi solicitado pela docente responsável pelo estágio que realizasse 
um projeto de ações educativas.  Este relato de experiência teve como objetivo relatar as
dificuldades encontradas por acadêmicas de enfermagem para realização de ações educativas às
gestantes.    Diante dessa vivencia concluímos que trabalhar com educação popular em saúde é algo
difícil e que muitas barreiras precisam ser transpostas, a primeira é conscientizar a equipe da sua
importância na participação da educação da comunidade e em seguida conscientizar os usuários que 
somente com sua participação teremos usuários com mais autonomia, capacitados a melhorar sua
saúde e qualidade de vida. Contudo percebemos que as que comparecerem demonstravam interesse
e não faltaram aos encontros, nossa percepção é que estas conseguiram compreender os temas que 
foram tratados e que possivelmente poderão conviver melhor com esta nova fase de suas vidas e
cuidar melhor de seus filhos.     Para realizar o que estava proposto no projeto, foi necessário
realizar contato com profissionais de diversas áreas que atuam na UBS para que pudessem
contribuir com suas experiências e educar as gestantes de acordo com sua área de atuação. Além
disso foi realizado um convite por meio de telefone a 99 gestantes e também durante as consultas de
pré-natal. Ressaltamos que durante os seis encontros preparamos café da manhã com alimentos
saudáveis e entregávamos orientações impressas e brindes às presentes. A primeira dificuldade
surgiu no contato com profissionais de saúde, pois os mesmos relatavam que não poderiam 
participar dos encontros pois tinham suas agendas de atendimento cheias, entretanto outros
profissionais de outras unidades foram convidados e conseguimos que duas viessem realizar
orientações sobre saúde bucal. Quanto a presença das gestantes, apenas três compareceram, 
insistimos em novos convites mas as demais relatavam que não tinham tempo, ou diziam que iriam,
demonstravam interesse no momento do convite mas não compareciam as datas agendadas.     
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ECS: UMA POSSIBILIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
NESCESSÁRIAS PARA SER ENFERMEIRO 

 
LARISSA MARTINS MOREIRA

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO

O estágio curricular supervisionado (ECS) é uma disciplina do curso de enfermagem que foi
acrescentado na UNOESTE em 2010, o mesmo visa aproximar o acadêmico à prática profissional,
possibilitando o desenvolvimento de competências previstas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 
do curso de graduação de enfermagem, sendo estas: comunicação, atenção à saúde, liderança,
tomada de decisão, gerenciamento e educação permanente. Relatar como o ECS pode contribuir 
para o desenvolvimento de tais competências    Com essa experiência me sinto muito mais segura 
para enfrentar o mercado de trabalho, pois, como não será meu primeiro momento sozinha saberei
como atuar sem meu professor ao lado com muito mais segurança.     Durante os quatro meses 
realizei estágio em uma unidade básica de saúde, onde atuando como profissional de enfermagem
sem o professor ao meu lado pude desenvolver habilidades que nos outros estágios como o
professor estava sempre ao meu lado era difícil de acontecer, como por exemplo, na comunicação
entre eu e a equipe tive que buscar conhecimentos sobre os assuntos que surgiam e eu era
questionada, demonstrar confiabilidade e treinar minha escrita e muita leitura, para que o
atendimento ao usuário pudesse ocorrer integralmente, realizei grupos educativos e educação
individual e principalmente educação emocional para não deixar transparecer minha opinião de
forma inadequada; Na atenção a saúde realizei ações de prevenção, promoção e proteção a saúde de
forma continuada; Relacionado a liderança, assumi posição de líder quando demonstrei 
compromisso, responsabilidade e tomada de decisão, que este por sua vez inclui que
desenvolvimento de habilidades de saber avaliar e decidir qual conduta a ser tomada em
determinadas situações; Estive em contato com instrumentos que são necessários para que aconteça 
a assistência ao paciente sem esquecer do que é necessário para esta como conhecer os recursos
físicos e recursos materiais, planejamento da assistência por meio do processo de enfermagem bem
como realizei atividades relacionadas a coordenação do ambiente terapêutico o que favoreceu o
desenvolvimento da competência de Gerenciamento e por último Educação permanente,
desenvolvida para subsidiar a prática por meio das pesquisas realizadas o que deixou evidente que
para ser enfermeiro temos que estar sempre estudando, buscando conhecimentos para entender o
que acontece na sociedade e poder atuar da melhor maneira possível.     
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ALINE APARECIDA BURIOLA

Segundo Carvalho et al (2011), a internação psiquiátrica distancia o indivíduo do seu mundo, 
devastando os poucos canais de ligação que auxiliariam na reintegração com a família e
comunidade após a saída do hospital. De acordo com dados coletados no DATASUS, a média de
internações psiquiátricas no estado de São Paulo no período de janeiro a junho de 2012, foi de 
6.402, sendo que no mesmo período do ano anterior, foram realizadas 6.329 internações (BRASIL,
2012). Neste cenário, é imprescindível a necessidade de se estabelecer mudanças no cuidado em
saúde mental, direcionadas pela Reforma Psiquiátrica, sendo que a atual Política de Saúde Mental
vigente no país baseia-se na fortificação de redes extra hospitalares, com a atenção em saúde mental
voltada para cuidados domiciliares, integrando serviços comunitários e territorializados nesse
contexto, como exemplo tem-se a realização de visitas domiciliares como instrumento valioso de
cuidado direcionado a famílias (VIDAL; BANDEIRA; GONTIJO, 2008). O cuidar do indivíduo na
comunidade por meio de visitas domiciliares, busca identificar/intervir nos fatores de risco dentro 
do contexto familiar e social, contribuindo para a elaboração dos seus planos de vida, reforçando
sua individualidade e auto cuidado, fortalecendo seu bem estar psicossocial e físico, por meio da
prevenção e promoção da saúde mental.  Relatar a experiência dos acadêmicos de Enfermagem
inseridos em um projeto extensão que tem como foco a prevenção de transtornos mentais, por meio
de visita domiciliar.     É possível concluir a importância da realização da visita domiciliar com foco 
no cuidado em saúde mental para o amadurecimento dos profissionais da área da saúde, como
forma de repensar sobre as estratégias de cuidado preventivo, elaborando novas formas de cuidado,
principalmente em saúde mental, e também como maneira para a construção de um saber 
profissional, ético e humanizado.    As autoras. O projeto de extensão "Cuidando de Famílias na
Comunidade: Um Olhar para a Saúde Mental" esta em atividade desde janeiro de 2012 com o
intuito de promover a saúde mental no âmbito familiar e na comunidade. Já foram atendidas até 
julho de 2012 quarenta famílias, cada qual com sua ficha cadastral e prontuário, onde são relatadas
as visitas domiciliares semanais, que tem como foco identificar fatores de risco para o
comprometimento da saúde mental. As famílias cadastradas são escolhidas de forma não
intencional, por meio de visitas domiciliares, onde é possível identificar fatores de risco para saúde
mental e assim, proceder à realização de ações preventivas como atividades recreativas, grupos
operativos que estimulam o individuo a exteriorizar suas aflições e conquistas no âmbito familiar,
direcionando formas de auto cuidado e interação entre os familiares e comunidade.    
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OPORTUNIDADE PARA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM A POPULAÇÃO 
ESPECÍFICA: MORADORES DE RUA 

 
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES ESTEVES
KARINA EVANGELISTA OLIVEIRA

MARINA APARECIDA MOLINA GOMES
NATHÁLIA GONZAGA DE OLIVEIRA FERREIRA

JANAINA DIAS COSTA

Os moradores de rua são indivíduos que fazem parte de um processo de absoluta exclusão social.
Os adultos em situação de rua são classificados em três situações distintas: os que ficam na rua 
(circunstancialmente), porém possuem ainda um projeto de vida e mantém fortes vínculos
familiares; os que estão na rua (recentemente), estes já diminuíram o contato com a família e
estabeleceram novos vínculos na rua; e os que são da rua (permanentemente), estes são os que
trazem em si a identidade e a identificação com a própria rua, ou seja, a mesma passa a ser o local
de referência e espaço de relações. Nós nos inserimos nesta realidade por meio da disciplina de
educação em saúde do curso de graduação que realizamos, no qual fomos encaminhadas a
conhecermos a realidade desses indivíduos por meio de um projeto de extensão já existente na
universidade que atua juntamente com uma pastoral de uma igreja do município. Relatar a
experiência vivida prestando cuidados à população em situação de rua.     Com esta vivência 
percebemos finalmente que os seres humanos têm as mesmas necessidades e que nós que temos
melhores oportunidades podemos contribuir para a melhoria da qualidade de vida do outro 
independente de quem eles são, soma-se a isso o aprendizado de saber lidar com nossas dificuldades
e compreender que é possível viver bem com o que já possuímos.     Durante dois meses realizamos 
seis encontros no local onde são atendidos estes indivíduos, realizamos cuidados de enfermagem e
participamos também da rotina do local. Ao nos inserirmos nesta realidade percebemos que
convivemos com pessoas em condições semelhantes diariamente, mas não nos damos conta que as
mesmas estão ao nosso redor, pois praticamente se tornam indivíduos invisíveis, já que perderem
sua identidade social. Durante esta vivência foi possível desenvolver muito mais que habilidades
técnicas requeridas pela profissão, foi possível desenvolver a humanização tão solicitada em nossa 
profissão que nos fazem compreender as necessidades do ser humano, bem como de suas limitações
e que estas se assemelham ao que nós, que consideramos estarmos inseridos socialmente também
possuímos.     
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PERCEPÇÃO DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM SOBRE AS DOENÇAS 
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E A AIDS NOS IDOSOS. 

 
LETÍCIA VIOTO MILÃO

MIKAELY THAYS OLIVEIRA PEREIRA
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são consideradas um dos problemas mais comuns em
todo o mundo e uma das cinco principais causas de procura por serviços de saúde. O
envelhecimento da população e o aumento do número de pessoas idosas, acompanhado por 
melhoria da qualidade de vida, vêm estimulando mudanças de comportamento relacionadas à
sexualidade, proporcionando às pessoas relações afetivas mais ativas. Pesquisas sobre
comportamento da população brasileira sexualmente ativa, realizada pelo Programa Nacional de 
DST/AIDS, em 2003, mostraram que 67% das pessoas de 50 a 59 anos e 39,2% das pessoas com 60
anos e mais de idade são sexualmente ativos. Através destes resultados aumentou-se a necessidade 
de estudos e assistências especializadas na educação em saúde para com a pessoa idosa sobre este
tema. Objetivo de relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem ao realizar ação educativa
sobre DST/AIDS para idosos em um clube da Terceira Idade.    Este trabalho nos permitiu associar 
os conhecimentos adquiridos em duas disciplinas: Saúde do Idoso e Educação em Saúde, bem como
favoreceu o aprendizado de DST/AIDS, além disso percebemos que a população idosa é pouco
informada sobre esse tema e os idosos não se interessam pelo mesmo porque não conhecem os 
riscos e modos de transmissão. Tivemos certa dificuldade em abordar o assunto e dos mesmos
aceitarem as informações. A enfermagem tem papel fundamental na redução das doenças
sexualmente transmissíveis nos idosos por meio da educação em saúde a esse grupo de pessoas que 
aumenta a cada dia.     Trata-se de um estudo descritivo de relato de experiência.A ação foi proposta
na disciplina Educação em Saúde, nós acadêmicas precisaríamos planejar e executar ações
educativas para um grupo de pessoas na qual havíamos estado em contato durante aulas práticas do
curso, assim o tema DST/AIDS foi estudado e percebemos que entre os idosos o assunto é pouco
abordado, em contrapartida percebemos que os idosos estão cada vez mais ativos sexualmente. 
Após planejamento das ações realizamos a visita ao local munidos de cartazes, folhetos e
preservativos. Conversamos com os interessados sobre suas dúvidas conforme o vínculo era
estabelecido. Observamos a presença de um número maior de mulheres. No início os idosos nos 
perguntaram sobre aferição de pressão e teste para diabetes e quando perceberam que estávamos ali
para informá-los sobre DST/AIDS alguns se retraíram, outros se aproximaram para esclarecer suas
dúvidas e a maioria se aproximou apenas para obter preservativos. Não conseguimos atingir a todos
os idosos e sentimos a necessidade de fazer com que esta visita se torne rotina para que seja aceita
de forma natural e para que haja resultados significativos. Durante a visita nosso objetivo era
orientar os idosos sobre as doenças sexualmente transmissíveis, formas de prevenção e de contágio,
para que possamos educá-los de maneira adequada. Porém é necessário criar um vínculo com eles
para que não haja tanta dificuldade.    
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POTENCIALIDADES ENCONTRADAS NA UTILIZAÇÃO DO MODELO CALGARY DE 
AVALIACÃO FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA 

 
GRAZIELI PEREIRA DA SILVA

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO

O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) no curso de graduação em enfermagem é um processo
de aprendizagem profissional que integra o conhecimento adquirido e a experiência profissional,
tem como finalidade estimular a reflexão do futuro profissional, desenvolvimento de valores éticos,
morais, sociais, humanísticos e desenvolver competências e habilidades propostas pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais. Foi durante esse processo como acadêmica e estudos voltados à família,
que pude percebemos e entendemos que a mesma necessita de avaliação e intervenção que seja
capaz de responder as necessidades do indivíduo e da família com qualidade e resolutividade.
Nestas buscas deparamos com o Modelo Calgary de Avaliação Familiar (MCAF), que foi aplicado 
durante o ECS em uma Estratégia Saúde da Família (ESF). Este relato de experiência tem como 
objetivo descrever as potencialidades encontradas na utilização do MCAF durante o ECS em uma
Estratégia de Saúde da Família.    E assim podemos concluir que o MCAF é fundamental para a 
enfermagem, pois nele podemos avaliar a família constantemente e ao mesmo tempo oferecer
cuidados a fim de resolver os problemas mais complexos e atender a família integralmente.
     Foram selecionadas pela enfermeira da unidade, cinco famílias com crianças em idade inferior a
cinco anos e dentre estas, apenas duas aceitaram a participação no processo, as entrevistas e visitas
domiciliares se deram durante os meses de marco a junho de 2012 sob orientação e cuidados da 
docente. Foi possível perceber que o modelo Calgary permite uma visita domiciliar com olhar
aprofundado sobre as necessidades de saúde das famílias, sua composição, seus membros, seu
funcionamento, e ainda é possível uma intervenção adequada. Durante todas as visitas realizadas foi 
possível identificar forte criação de vínculo e assim intervir de maneira integral. A todo momento a
família avaliada demonstrava entusiasmo sobre a novidade vivida e o que isto poderia trazer de bom
para a vida da família . O primeiro contato com as famílias assistidas não foi fácil, pois as mesmas
necessitavam ter confiança com o profissional, para que verbalizasse seus verdadeiros problemas
não apenas os visíveis e sim os mais ocultos    

 


