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ALINE APARECIDA BURIOLA

       O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento sobre textos nacionais que
descrevam o trabalho do Agente Comunitário de Saúde com base na aplicabilidade da Política
Nacional de Humanização em sua prática profissional. Para isso, foi realizado um estudo de
Revisão Sistemática sobre os temas Política Nacional de Humanização e praticas e ações dos
Agentes Comunitários de Saúde. Foram revisadas informações apresentadas em trabalhos
anteriores, nas seguintes bases de dados da Biblioteca virtual da Saúde: LILACS (Literatura Latino
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Eletronic Library Online). O
resultado aponta para um escasso conhecimento teórico da Política Nacional de Humanização pelos 
Agentes Comunitários de Saúde, tornando a teoria distante dos procedimentos práticos destes
agentes que em sua maioria realiza um atendimento humanizado, que poderia ser aprimorado com
conscientização dos mesmos sobre o tema. Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde. Política 
de Saúde. Cuidado. Humanização. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: PREVALÊNCIA EM 
CIDADE DO SUL DO BRASIL 

 
LUCIMARA CHELES DA SILVA FRANZIN

FERNANDA MARA FRANZIN
SIMONE TETU MOYSÉS

       Introdução: A violência é um fenômeno universal, sendo apontada como umas das principais
causas de morbimortalidade no Brasil. O objetivo deste estudo foi investigar a violência doméstica
contra crianças e adolescentes de Curitiba-PR. Metodologia: Estudo descritivo-exploratório, com 
abordagem quantitativa. Foi analisada a base de registros de notificações da Rede de Proteção à
Criança e Adolescentes em situação de risco à Violência de Curitiba - Brasil, no período de 2004 a 
2009. As variáveis incluíram perfil sócio-demográfico das vítimas, natureza da violência, dados do
agressor, gravidade do caso, lesões. Os dados foram armazenados no Programa EPI-INFO e 
analisados pelo programa SPSS 17.0. Foi analisada a distribuição de frequências e associações entre
as variáveis, sendo utilizado o teste do Qui-quadrado com nível de significância de 5%. Resultados:
As 19.316 notificações mostraram a prevalência da violência doméstica com 17.082 casos (88,4%),
principalmente a negligência com 9.742 notificações (57,0%). Do total, 43,9% eram casos graves,
na faixa etária entre 5 a 14 anos, havendo equilíbrio entre os sexos. Entre os notificados destacou-se 
a mãe, nos casos de negligência. As sequelas físicas (20,2%) atingiram principalmente a cabeça,
com hematomas e cortes. Conclusão: No período houve uma maior visibilidade da violência
doméstica, principalmente da negligência. São importantes as políticas voltadas para a prevenção da 
violência doméstica, com estratégias continuadas de educação e suporte familiar, apoiando vítimas,
familiares e agressores. 
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DENGUE, NA POPULAÇÃO RESIDENTE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - 

SP, ENTRE OS ANOS DE 2007 Á JUNHO DE 2012  
 

FERNANDA MOSCHETTA GARIM
EMILAYNE CAROLINE DOS SANTOS TRINDADE

A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus, do gênero Flavivirus, familia Flaviviridae,
possuindo quatro sorotipos. Os vírus são transmitidos pela picada do mosquito infectado do gênero
Aedes (Stegomya), seu principal vetor na transmissão da dengue é o Aedes aegypti. A doença é de
grande importância no mundo, cerca de 2,5 bilhões de indivíduos residem em países onde a doença
é endêmica. A infecção pode ser assintomática até formas graves que podem levar ao óbito. A 
ocorrência de epidemias determina-a como um dos amplos problemas de saúde pública no Brasil,
estabelecendo novos desafios ao Sistema Único de Saúde (SUS). Descrever as características 
epidemiológicas associadas aos casos registrados de dengue, na população residente do município 
de Presidente Prudente - SP, entre os anos de 2007 á junho de 2012.  Estudo descritivo de corte 
transversal do tipo ecológico, com dados secundários provenientes dos banco de dados dos Sistemas
de Informações em Saúde (SIS) ligados a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS), onde destaca-se o Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN). Ao proceder a analise dos casos no referido período, cruzando as variáveis 
faixa etária e sexo, verifica-se para o sexo masculino, uma proporção de 34,51 na faixa etária entre
20 a 39 anos, seguidos de, 28,90% e 12,68% nas respectivas faixas etárias: 40 a 59 e 10 a 14 anos.
Quando analisado as mesmas variáveis em igual período para o sexo feminino, verifica-se maior 
proporção nas faixas etárias de: 20 a 39, 40 a 59 e 15 a 19 anos de idade com respectivos valores:
34,33%, 33,80% e 7,04%. Com relação a proporção de evolução dos casos, para ambos os sexos e
período verifica-se que, 97,00% evoluíram para cura e 3,00% constam como ignorados. Segundo,
critério de confirmação vs a classificação final da doença, observa-se 95,61% dos casos foram 
considerados dengue clássico e 2,10% foram classificados como febre hemorrágica do dengue,
sendo ambos diagnósticos confirmados por critérios de laboratório. Conforme o período analisado 
para o município de Presidente Prudente - SP, ainda pode-se dizer que a maioria dos casos 
evoluíram para a cura sem complicações, porém, torna-se fundamental que os serviços de vigilância 
desempenhem frequentemente análises e divulgação das tendências observadas, uma vez que
modificações na epidemiologia da doença vêm sendo detectadas e com isso as chances do aumento
da gravidade da doença aumenta. Mesmo com o fortalecimento das ações de combate ao vetor no 
Brasil, desde o lançamento do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), em 2002, a
estratégia centrada em atividades de combate de campo mostrou-se incapaz de responder à 
complexidade epidemiológica da dengue, pois os sistemas de informações continuam a apresentar o
registro de epidemias e sabe-se que para reduzir os casos de dengue basta a conscientização dos
profissionais da saúde e da população como um todo.         
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ALINE LIRA CLIVELARO

DANIELA RODRIGUES CARNAVAL
JULIANA BARRUECO COSTA

JUSSIARA DOMINGUES DE LIMA
GISELA NUNES GEA

FERNANDA MOSCHETTA GARIM
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI

LORIS AP. FELICIO DANIEL

No Brasil observa-se em 2009, um aumento da proporção de óbitos em idades acima de 80 anos e
maiores proporções de óbitos no sexo masculino no adulto jovem, sendo que as três principais
causas de morte foram referentes as doenças do aparelho circulatório, causas externas e neoplasias.
A análise da mortalidade de uma população permite acompanhar as mudanças na sua estrutura e a
expectativa de vida. No Brasil, a tendência demográfica, em um futuro próximo, será de uma menor
proporção de crianças, maior numero de adultos e uma crescente população de idosos. Isso indica
estágio III na transição demográfica, com fecundidade e mortalidade decrescentes e esperança de 
vida aumentada.  Descrever as características epidemiológicas da mortalidade geral em Presidente
Prudente - SP, nos anos de 1996 e 2010. Estudo descritivo de corte transversal do tipo ecológico,
com dados secundários provenientes dos banco de dados dos Sistemas de Informações em Saúde
ligados a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde,
onde destaca-se o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). No ano de 1996 e 2010 
respectivamente foram registrados 1.186 e 1.415 óbitos no município de Presidente Prudente. As
três principais causas de óbito foram por: doenças do aparelho circulatório com 27% em 1996 e
24% em 2010, neoplasias com 14% em 1996 e 18% em 2010 e causas mal definidas com 14% em 
1996 e 11% em 2010. Quanto ao sexo observa-se em 1996 uma proporção de óbitos para os sexos
masculino e feminino respectivamente: 57,84% e 42, 16%, e em 2010, 55,05% no sexo masculino e
44,95% no sexo feminino. Frente a faixa etária em 1996, 22% dos óbitos ocorreram entre 70 à 79 
anos, 19,73% entre 80 anos e mais e 18,38% entre 60 à 69 anos de idades. Para 2010, 32,37% dos
óbitos foram entre 80 anos e mais, 21,98% entre 70 à 79 anos e 17,10% entre 60 à 69 anos de
idade. Ao tornar publico dados trabalhados sobre mortalidade espera-se que estas informações 
apoiem na tomada de decisão em saúde e no controle social das comunidades frentes as causas e
características destes óbitos, sendo estes considerados graves problemas de saúde publica.  O 
envelhecimento da estrutura etária dos óbitos evidência novos desafios a serem enfrentados para a
melhoria da qualidade de saúde e verifica-se que as maiores proporções de óbitos para os anos
analisados foram acima de 60 anos e mais da metade dos óbitos ocorreram no sexo masculino. Um 
olhar atendo ao sexo masculino faz-se necessário no objetivo de reduzir esse número. Em 2010 os
óbitos por doenças do aparelho circulatório diminuíram 3% comparados ao ano de 1996, as
neoplasias aumentaram 4% em 2010 e os óbitos por causa mal definidas diminuíram 3%. Faz-se 
necessário um olhar cauteloso frente as doenças e agravos não transmissíveis, pois as doenças do
aparelho circulatório e as neoplasias, são definidas como tal e estas são respectivamente as duas
principais causas de óbitos em Presidente Prudente, nos anos analisados.         
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MARY ELLEN DISCONZI

LARISSA DE QUEIROZ MAMEDE
PYETRO MESQUITA

RENATO CESAR VARGAS MARTINS JUNIOR
FERNANDA MOSCHETTA GARIM

GISELA NUNES GEA
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI

LORIS AP. FELICIO DANIEL

Sabe-se que a distribuição dos recursos de saúde incluindo o número de profissionais por habitantes 
devem ser avaliados constantemente, pois quaisquer desequilíbrio desses indicadores pode vir a
ocasionar prejuízos na qualidade da saúde de determinada população. Conforme a Organização
Mundial da Saúde (OMS), o ideal são três leitos hospitalares a cada 1.000 habitantes, uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) a cada 15.000 habitantes, um médico e quatro enfermeiros para cada 1.000
habitantes. Aferir qualidade e quantidade de programas e serviços de saúde existentes em 
determinada população é considerado fator imprescindível para o planejamento, organização,
coordenação, direção e avaliação do controle das atividades desenvolvidas, sendo alvo dessa
medição os resultados, processos e a estrutura necessária ou utilizada, bem como as influências e 
repercussões promovidas no meio ambiente. Verificar a distribuição dos recursos de saúde no
município de Presidente Prudente - SP, no ano de 2012.  Estudo de caráter qualitativo, realizado 
com dados secundários, provenientes do Departamento de Informática do Sistema Único de Saude
(Datasus), Em conjunto aos dados públicos oriundos da prefeitura municipal de Presidente
Prudente- SP, comparados às variáveis relativas à distribuição e disponibilidade de recursos de
saúde mediante as UBS existentes para cada 15.000 habitantes, número de leitos hospitalares e
número de profissionais médicos e enfermeiros existentes e preconizados a cada 1.000 habitantes
conforme determina a OMS. O número de UBS para cada 15.000 habitantes encontrado no
município de Presidente Prudente correspondeu 13. Com relação ao número de leitos hospitalares
existentes no referido município e determinado ano foi igual a 8 para cada 1.000 habitantes.
Relativo a variável profissionais de saúde para as ocupações de médicos e enfermeiros verifica-se 
respectivamente 0,54 e 1,56 profissionais existentes para cada 1.000 habitantes. A OMS preconiza 
em media 13,84 UBS para cada 15.000 habitantes, logo pode-se dizer que o referido município 
apresenta uma discreta diminuição deste indicador. Mediante os leitos hospitalares, constata-se um 
ótimo resultado, sendo que a OMS preconiza 3 leitos a cada 1.000 habitantes. Já com relação aos
profissionais médicos e enfermeiros a OMS preconiza respectivamente, 1 e 4 para cada 1.000
habitantes, sendo assim, ambos estão abaixo do indicado como ideal.  Através deste estudo foi 
possível observar que, apesar de Presidente Prudente- SP, contar com um adequado número de 
leitos hospitalares e o número de UBS estar dentro do que preconiza a OMS, a quantidade de 
profissionais disponíveis em especial quanto aos enfermeiros está abaixo do recomendado. Este
resultado encontrado sugere que há uma sobrecarga de trabalho, e como consequência também
pode-se ter como hipótese um aumento pela espera da utilização dos serviços de saúde, 
prejudicando a qualidade de vida da população.          
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NEGLIGÊNCIA: PERFIL DE MÃES NOTIFICADAS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA 
CIDADE DE CURITIBA-PR.  

 
LUCIMARA CHELES DA SILVA FRANZIN

FERNANDA MARA FRANZIN
SIMONE TETU MOYSÉS

A negligência às crianças no ambiente doméstico se associa a elevados índices de
morbimortalidade, na maioria das vezes tendo a mãe como responsável explorar o perfil de mães 
notificadas por negligência pela Rede de Proteção à criança e ao adolescente em situação de risco
para a violência, de Curitiba-Pr, no ano de 2009.  A pesquisa teve abordagem qualitativa, com 
análise em profundidade de estudo de casos. Utilizou-se entrevistas semi-estruturadas, após 
aprovação pelo Comitê de Ética da PUC-PR. protocolo n. 5528. As 14 mães participantes residiam
em um bairro da região sul da cidade, com maior prevalência de notificações de negligência no ano 
de 2009. A amostra final foi estabelecida por saturação. Após a transcrição das falas, fez-se a 
análise qualitativa interpretativa por meio da Análise do Discurso. Os fatores desencadeantes da 
violência foram históricos de conflitos na infância, na adolescência e vida adulta, algumas vezes 
com a coparticipação do álcool e drogas ilícitas. A percepção destas mães favorece a negação da
violência perpetuada, compreendendo esta prática como uma forma de educação dos filhos,
percebendo a violência por meio da extensão das sequelas físicas Sob a ótica de algumas mães o 
conceito de violência se referia à gravidade do caso, sugerindo não fazer parte os maus-tratos físicos 
leves ou a negligência. Para Marinheiro, (2006) quando há indicadores de proteção, e rede de apoio 
social e afetiva, há uma redução dos fatores de risco promovendo a resiliência familiar. Também, as
mães notificadas por negligência estão frequentemente envolvidas em um contexto social de
pobreza, falta de recursos e suporte familiar. Segundo Santos, (2007), o estado de pobreza expõe 
estas famílias a situações de vulnerabilidade. Discordando, De Antoni (2006), refuta que a situação
de pobreza e vulnerabilidade estejam ligadas ao desenvolvimento de comportamentos violentos nas
relações interfamiliares. Ainda a transmissão da violência intergeracional foi evidenciada por meio
da violência observada, vivenciada, correlacionada com o uso de álcool e outras drogas ilícitas
como crack, cocaína. Para Souza (2011) a ausência de afinidade entre a família original ou nos 
vínculos afetivos da nova família constituída, expõe a criança e/ou adolescente ao risco de drogas
ilícitas na adolescência, com probabilidades de prostituição e gravidez.  Em relação às experiências 
na família, constatou-se que a infância das mulheres entrevistadas foi marcada por conflitos
familiares que se expressavam por meio de discussões conjugais com agressões físicas e verbais.
Um ou ambos os pais eram alcoólatras e, havia falta de diálogo e interações afetivas entre os
familiares. A negligência pode não ser considerada uma violência. A intervenção junto a elas e seus
familiares pode ter sucesso ao se compreender a violência familiar nos aspectos de relações
interpessoais, social, cultural e econômico.    Fundação Araucária- Pr.     
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O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS EM RESIDENTES 
DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP, ENTRE OS ANOS DE 2000 A 2010 

 
FERNANDA MOSCHETTA GARIM

GISELA NUNES GEA
LORIS AP. FELICIO DANIEL

DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI

Atualmente, no Brasil, as causas externas representam a terceira causa mais frequente de morte,
configurando-se como inquestionável desafio aos gestores de políticas públicas, especialmente aos 
dirigentes e profissionais do setor saúde. As causas externas de morbidade e mortalidade incluem as
lesões decorrentes de acidentes (relacionados ao trânsito, afogamento, envenenamento, quedas ou
queimaduras) e de violências (agressões/homicídios, suicídios, tentativas de suicídio, abusos físicos,
sexuais e psicológicos), as quais impõem-se como enorme desafio às autoridades de saúde pública.
Anualmente, essas causas são responsáveis por mais de cinco milhões de mortes em todo o mundo, 
significando cerca de 9% da mortalidade, sendo assim justifica-se a importância deste trabalho. 
 Descrever o perfil epidemiológico dos óbitos por causas externas em residentes do município de
Presidente Prudente - SP, entre os anos de 2000 a 2010 Estudo descritivo de corte transversal do 
tipo ecológico, com dados secundários oriundos 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), no qual destaca-se o 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Conforme analise dos dados, verifica-se que no 
período avaliado, exceto para os anos de 2000 á 2002 e 2005, as causas externas configuram a 
quinta causa de óbito em residentes do município de Presidente Prudente - SP, sendo que a média 
destes óbitos no período analisado representou 9%. Frente a faixa etária avaliada, verificou-se que 
entre 15 á 54 anos de idade representaram em média 2 x mais chances de óbitos comparadas com as 
demais faixas etárias. Conforme analise do sexo, constata-se que os indivíduos do sexo masculino 
são os mais acometidos, sendo que foi possível observar 79,18% e 20,82% da mortalidade por
causas externas respectivamente nos sexos masculino e feminino.  Com a melhoria na qualidade de 
vida da população brasileira, tornou-se evidente o aumento no número de mortes por doenças
crônico-degenerativas e causas externas, o que configura o processo chamado de transição
epidemiológica. O contínuo aumento da mortalidade por causas externas expressa, claramente, essa
mudança ao longo das últimas décadas.  A prevenção das mortes por causas externas deve ser
responsabilidade das três esferas de governo e de toda a sociedade. Infelizmente as causas externas 
ainda configuram uma das principais causas evitais de óbitos em adultos do sexo masculino. Os
profissionais da saúde especialmente, possuem papel fundamental na promoção da qualidade de
vida da população, na medida em que implementam medidas de prevenção primária e atuam como 
co-responsáveis na busca de soluções e no controle das formas de violência.          
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE GERAL NO BRASIL NO ANO DE 2009 
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BEATHRIZ VANZELLA
LUANA BERTELLI CASTILHO

FERNANDA MOSCHETTA GARIM
GISELA NUNES GEA

DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI
LORIS AP. FELICIO DANIEL

No Brasil o perfil da mortalidade modificou-se nas últimas décadas. Os fatores relacionadas às
doenças infecciosas e parasitárias, que anteriormente, afetavam a mortalidade perderam
importância. Simultaneamente, as doenças e agravos não transmissíveis (DANT`s) e as causas 
externas tornaram-se mais relevante, onde estas causas de óbito, configuram as elevadas taxas de
mortalidade no país . Ao descrever e tornar publico as informações a respeito das variáveis relativas
aos óbitos ocorridos no Brasil tem-se a pretensão de impactar e expressar a intensidade com a qual a 
mortalidade atua sobre uma determinada população, no objetivo de reduzir a proporção de óbitos
ocorridos no Brasil, principalmente pelas causas identificadas neste estudo, que poderiam ser
evitadas se trabalhadas e visualizadas com responsabilidade frente aos seus fatores de risco.
 Descrever o perfil epidemiológico da mortalidade geral no Brasil no ano de 2009. Estudo descritivo 
de corte transversal do tipo ecológico, com dados secundários oriundos dos bancos de dados dos 
Sistemas de Informações em Saúde ligados a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde, onde destaca-se neste trabalho o Sistema de Informação sobre 
Mortalidade. Em 2009, no Brasil ocorreram 1.103.088 óbitos. As principais causas de morte no país 
foram as doenças do aparelho circulatório com 29% do total dos óbitos, seguidas por neoplasias
com 15,6% e causas externas com 12,6%, estas três primeiras causas representam cerca de 57% do
total de óbitos. Com relação a variável sexo 57,25% (n = 631.225) dos óbitos foram no sexo
masculino e 42,75 (n = 471.389) do sexo feminino, sendo que 0,35% (n = 3.825) não continham
preenchimento desta variável. As faixas etárias com maiores proporções de óbitos para ambos os 
sexos foram: 60 à 69 anos com 9,37% masculino e 6,39% no feminino, 70 à 79 anos verificou-se 
19,95% no sexo masculino e 9,32% no sexo feminino, e com 80 anos e mais, 10,65% dos óbitos
foram no sexo masculino e 14,11% no sexo feminino. Verifica-se uma transição epidemiológica 
diferenciada quando comparada as décadas passadas, com as DANT`s ocupando os primeiros
lugares dos óbitos ocorridos no país. Verifica-se um aumento da esperança de vida ao nascer, sendo
que as maiores proporções de óbitos estão concentradas acima dos 60 anos de idade. A 
morbimortalidade por DANT`s configuram um grave problema de saúde publica. As faixas etárias 
com maiores proporções de óbito foram as mesmas para ambos os sexos, com pequena variação
entre eles. O sexo masculino tem maior risco de mortalidade, configurando mais da metade do total
de óbitos, com proporções mais elevadas entre 60 a 79 anos de idade, e após 80 anos e mais o sexo
feminino apresenta maior proporção de óbitos. Estes resultados produzem elementos para reflexão 
de gestores, profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde sobre a situação de saúde voltadas
à melhoria da qualidade de vida da população brasileira.         
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O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) foi instituído pelo Ministério da Saúde (MS)
em 1975 para a obtenção regular de dados sobre mortalidade no País. A partir da criação do SIM foi
possível a captação de dados sobre mortalidade, de forma abrangente e confiável, para subsidiar as
diversas esferas de gestão na saúde pública. Com base nessas informações é possível realizar 
análises de situações, planejamento e avaliação das ações e programas nas diversas subáreas da
saúde. A análise da evolução da mortalidade permite acompanhar as mudanças no perfil
epidemiológico de uma população. Segundo a Organização Mundial de Saúde as principais causas 
de mortalidade mundial no ano de 2010, em ordem decrescente constituem: doenças cardíacas
isquêmicas, acidentes vasculares cerebrais, infecções do trato respiratório inferior, doença pulmonar
obstrutiva crônica e diarreias.  Descrever o perfil epidemiológico de mortalidade na Regional de
Saúde de Presidente Prudente - SP, para os anos de 1996, 2000 e 2010. Estudo descritivo de corte 
transversal do tipo ecológico, com dados secundários provenientes dos banco de dados dos Sistemas
de Informações em Saúde ligados a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Vigilância em
Saúde do MS, onde destaca-se o SIM.  Através dos dados foram construídos e analisados a Curva
de Nelson de Moraes e o gráfico das principais causas de morte na Regional de Saúde do município 
de Presidente Prudente - SP. Conforme a classificação da Curva de Nelson de Moraes, verifica-se 
que o nível de saúde da população em estudo é do Tipo IV, indicando nível de saúde elevado, com
predomínio de óbitos ocorridos em idosos. Nos anos de 1996 e 2000 configuraram como principais
causas de morte as doenças do aparelho circulatório, seguida das, causas mal definidas e na terceira
colocação as neoplasias. No ano de 2010 observa-se uma inversão, onde as neoplasias passam a 
ocupar a segunda causa de morte e as causas mal definidas passam à terceira posição. Evidencia-se 
o envelhecimento relacionado as faixas etárias e causas conforme o presente estudo. As ações de
prevenção primária e secundária, que compreendem o esclarecimento da população sobre o 
significado e a natureza muitas vezes assintomática frente as patologias crônicas não transmissíveis
e o controle de seus fatores de risco são tidos como aspectos de grande valia para a redução das
principais causas de óbitos identificadas.  Constata-se que a curva de mortalidade proporcional da 
Regional de Saúde de Presidente Prudente segue a tendência mundial. Todavia, as causas de morte
não condizem com os padrões mundiais, já que na região estudada as principais causas de
mortalidade são doenças do aparelho circulatório, causas mal definidas e neoplasias. Dentro destas,
a única causa de morte que segue o perfil de mortalidade mundial em 2010 são as doenças do
aparelho circulatório estando em primeiro lugar no Brasil e na grande maioria dos estados 
brasileiros.          
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MARCIO BOMFIM REIS

MARINA GIMENES DIAS
NATALIA SILVA BRUNHOLI

GISELA NUNES GEA

A tuberculose é uma doença grave transmitida pelo ar, que pode atingir todos os órgãos do corpo,
em especial os pulmões. O microrganismo causador da doença é o bacilo de Koch, cientificamente
chamado Mycobacterium tuberculosis. Pela facilidade da transmissão, estima-se que pelo menos 
um terço da população mundial possua a forma latente da infecção, sendo constatada a incidência
de quatro milhões de casos por ano. Nesse âmbito, a presença da tuberculose no sistema prisional
tem sido destacada como uma grande ameaça no controle da doença e de sua prevalência. A
mesorregião de Presidente Prudente abriga 16 (dezesseis) unidades prisionais com uma população
carcerária em torno de 13.500 detentos, e uma média de um preso para cada sessenta e três
habitantes da região. O impacto da tuberculose nos presídios não se limita aos detentos, afetando
também a comunidade ao seu redor.  O objetivo desse estudo será analisar a possível alteração da
prevalência da doença nessa região entre 1990 e 2010, levando em consideração a instalação das 
unidades prisionais nesse período.  Será realizado um estudo do tipo ecológico sobre a prevalência
de tuberculose na mesorregião de Presidente Prudente, utilizando-se dados provenientes do SINAN-
SP, o Sistema de Informações de Agravos de Notificação do Estado de São Paulo, e visando
constatar o aumento desta em consequência do estabelecimento dos presídios. O método estatístico
a ser empregado será o descritivo e os resultados serão apresentados em forma de tabelas e
gráficos.            
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REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO
ANA CLAUDIA AMBIEL

JOSÉ RICARDO CECILIO JUNQUEIRA

Com a necessidade da busca de novas alternativas de tratamento, a utilização do cavalo como
agente facilitador da reabilitação de pessoas com necessidades especiais tem-se difundido. Levando 
em consideração a importância desta abordagem, a Universidade do Oeste Paulista implantou desde
março de 2010, o Centro de Reabilitação Equestre, onde é desenvolvido o Programa de Extensão
"Atuação Multidisciplinar na Reabilitação Equestre" com a participação dos cursos de fisioterapia,
fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, zootecnia e medicina veterinária.  O principal objetivo do 
programa é fortalecer o desenvolvimento de habilidades, autoestima, competências emocionais e 
sociais dos pacientes atendidos, além de proporcionar aos acadêmicos dos cursos envolvidos, a
oportunidade de atendimento a pacientes com distúrbios psicomotores e neurológicos, o manejo e
cuidados especiais com os animais, e enriquecer a formação do acadêmico, pois permite a
integração entre a teoria e a prática, favorecendo o desenvolvimento de seu papel profissional. O
programa permite ainda a realização de pesquisa, dando oportunidade para a continuação da
aprendizagem.  A realização deste envolve a participação de docentes e discentes dos cursos
envolvidos, todas as terças-feiras, no período da manhã, e conta com 2 cavalos como instrumento
cinesioterapêutico, para o atendimento de praticantes com necessidades especiais de Presidente 
Prudente e região. Como resultado, observou-se melhora no desenvolvimento psicomotor, afetivo e
emocional, repercutindo na qualidade de vida e na inclusão social.       Universidade do Oeste 
Paulista - UNOESTE     
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LUCIMARA LOPES DA SILVA

LUCIA RICCI DETREGIO
MARIA APARECIDA DA SILVA

NAIR TOSHIKO TASHIMA

As infecções parasitárias intestinais representam um problema de saúde pública mundial de difícil
solução. No Brasil, elas ainda constituem um sério problema, apresentando maior prevalência em
populações de nível sócio-econômico mais baixo e em regiões com precárias condições de
saneamento básico. Os estudos sobre a prevalência de enteroparasitas em nosso meio geralmente
são realizados em amostras de crianças, especialmente em escolares e crianças atendidas em
creches. Como grande parte da nossa população vive em regiões com precárias condições de
saneamento básico constituindo, dessa forma, ambientes de risco para a aquisição de patógenos
intestinais, incluindo-se aí os enteroparasitas, torna-se importante o levantamento da prevalência 
desses parasitos em outras parcelas da população.  O objetivo desse estudo será realizar um estudo 
retrospectivo dos enteroparasitas diagnosticadas no Laboratório de Análises Clínicas de um hospital
localizado na cidade de Presidente Prudente - SP. No Setor de Parasitologia do Laboratório de 
Análises Clínicas do Hospital em estudo são realizados mensalmente uma média de 1000 exames de
fezes para diagnóstico dos parasitos intestinais. Será feito um estudo retrospectivo da prevalência de 
enteroparasitas por meio do estudo dos laudos dos exames realizados nos anos de 2010 e 2011.
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OFICINA DE MASSAGEM NA UNATI: A TERAPIA HOLÍSTICA EM PROL DOS IDOSOS 
 

RENATO YOSHIO ARAI
HELENA RINALDI ROSA

Introdução: Com o crescente desenvolvimento populacional no país aumentou também o número de
pessoas que se enquadram na faixa etária de terceira idade. No entanto, o Brasil está passando por 
uma crise no Sistema de Previdência, o que dificulta o acesso à aposentadoria. Segundo dados do
Ministério da Previdência Social, em 2009 a arrecadação do INSS foi de R$ 244 bilhões e a despesa
de R$ 250 bilhões, aumento de 13% em relação ao ano anterior. Com esses desafios a Universidade
Aberta à Terceira Idade (UNATI) da UNESP promove oficinas que possam instruir os idosos na
prevenção da doença e manutenção da qualidade de vida. A Oficina de Massagem é uma das
oficinas voltadas para área da saúde oferecida para tentar atender estas demandas. Diferentemente
das outras oficinas disponíveis que transmitem conhecimentos, na Oficina de Massagem é aplicada
a terapia para atender a necessidade do idoso, ou seja, ele é atendido clinicamente.  Objetivo: O 
objetivo dessa oficina é oferecer aos idosos um tratamento terapêutico segundo o princípio da
Medicina Tradicional Chinesa, sem se desvincular com a medicina tradicional, que é diminuir ou
curar as dores decorrentes do sedentarismo, da má postura e da idade. Método: As técnicas 
utilizadas no tratamento dos idosos são: shiatsu massagem, reflexologia dos pés e aurículoterapia,
que estão inseridas na Medicina Tradicional Chinesa. O tratamento ocorre da seguinte maneira:
entrevista - é preenchida uma ficha de anamnese e a partir dessa ficha é escolhida a mais adequada
das três técnicas disponíveis; terapia - aplicação das técnicas durante 30 minutos, uma vez por
semana durante cinco sessões em média; após cinco sessões o paciente relata se houve melhora. 
Caso não houvesse melhora, recomendou-se mais cinco sessões de tratamento. O procedimento foi
aplicado a 50 idosos no ano de 2011 e foram levantadas as queixas trazidas por eles, bem como os
resultados relatados. Resultados: as principais queixas são de dores localizadas na região dos 
ombros, as lombares e as do nervo ciático. Cerca de 90% dos pacientes relataram que as dores
desapareceram, 7% consideraram o tratamento satisfatório - houve uma grande diminuição das 
dores, porém não a cura - 1,5% considerou o tratamento significativo e 0,5% desistiram do
tratamento. Conclusão: As técnicas holísticas se mostraram eficazes para ao menos suavizar as
dores crônicas musculares. No entanto, cabe ressaltar que os pacientes que não obtiveram resultados
satisfatórios foram aconselhados a procurar um profissional da medicina ocidental tradicional para
exames mais aprofundados de seus respectivos sintomas. Em nenhum momento se pediu que
abandonassem seu tratamento convencional e o uso de medicamentos, pois o trabalho da medicina 
alternativa é mais uma ferramenta que tanto a medicina tradicional quanto o paciente, neste caso o
idoso, possuem com forma de aliviar as dores causadas pelo avanço da idade, não dispensando o
tratamento médico.       Projeto de Extensão-PROEX UNESP     
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ALCOÓLATRAS E TOXICÔMANOS 
 

SANDRA MARIA DA SILVA VIEIRA SUGUIURA SUGUIURA

A minha experiência se deu acerca de um assunto muito importante atualmente para os brasileiros, a
droga, e por ser um dos maiores e mais lastimáveis de todos os flagelos na sociedade, que atinge
assim todas as classes sociais e as idades, sob os mais diversos aspectos.  O objetivo da atividade é 
o estudo, a obtenção de dados, que por meio da interação com os internos, possa ser desenvolvidos
projetos e/ou ações sócioeducativas que venham ao encontro de efetivação do foco da entidade, ou 
seja, a recuperação de drogaditos e alcoolistas do sexo masculino, jovens a partir de 18 anos de
idade, em um período de 09 (noves) meses, com o fim de reinserção social, prioritariamente os
munícipes de Pereira Barreto/SP.     Diante da observação operacional da instituição percebi a 
importância deste trabalho, onde alguns familiares chegam fragilizadas, desestruturadas, ante tanta
dificuldade, a presença do profissional de psicologia, vem ao encontro de amenizar esta
situação.     Observou-se que a Comunidade Integrada São Francisco de Assis, entidade fundada há
20 (vinte) anos, que desenvolve atividades laborterapia e psicossocial, que fica localizada na zona
rural do município de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, através do contato com a equipe 
multidisciplinar formada por: uma assistente social, uma psicóloga, quatro coordenadores, e
voluntários: uma farmacêutica, uma enfermeira, uma nutricionista, profissionais que executam
programas e projetos assistenciais, que são custeados através de subvenção municipal e estadual, a 
necessidade de uma melhor participação de sociedade Pereirabarretense, principalmente dos órgãos
públicos, uma vez que se tratar de um assunto importantíssimo para todos.    
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VER-SUS BRASIL: VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE - RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
ANTONIO JOAQUIM BONFIM

MILENA DE MOURA PASCHOAL
RAYSSA APARECIDA DA SILVA PAIVA REIS PAIVA REIS

Criado pela Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) garante de forma universal,
integral e equitativa o acesso aos serviços públicos de saúde. Para o seu funcionamento, tais
serviços necessitam de profissionais capacitados, o que não tem sido o foco dos currículos dos 
cursos de saúde que seguem um padrão biomédico, trazendo um despreparo tanto técnico, quanto
político e científico. O VER-SUS (Vivência e Estágio na Realidade do SUS) criado em 2002 no Rio
Grande do Sul, é um projeto de Extensão Universitária que traz consigo uma proposta de
articulação dos estudantes com os profissionais de saúde, buscando reforçar a ideia de trabalho
multiprofissional, valorizar a saúde coletiva e prestígio do SUS.  Em sua nova versão de 2012, o 
Projeto VER-SUS Brasil tem como objetivo qualificar os futuros profissionais do SUS em um
ambiente de enriquecimento das práticas multiprofissionais e interdisciplinares que possibilite
interação e imersão nas diversas realidades territoriais.     Ao final, como fruto, a formação pessoal 
e profissional de cada vivente foi ampliada sendo criados elementos favoráveis à promoção de
mudanças nas complexas e profundas práticas de saúde e educação. Pôde-se enaltecer a riqueza da 
participação popular e do trabalho em equipe multiprofissional, inclusive em âmbito de formação e
a importância da capacitação dos recursos humanos nos serviços de saúde.    Ministério da 
Saúde Nossa vivência ocorreu entre os dias 5 a 11 de agosto de 2012 na cidade de Diadema-SP, 
com estudantes dos cursos de Medicina, Farmácia, Fisioterapia, Saúde Pública, Psicologia,
Enfermagem e Medicina Veterinária de diferentes estados. A cidade é divida em 20 Unidades
Básicas de Saúde (UBS), com 397.734 habitantes, segundo dados do DATASUS, 2010. A recepção 
pelos gestores municipais permitiu nossa maior aproximação à realidade do sistema e as atividades
de vivência foram divididas nos períodos da manhã e tarde e a equipe divida em 2 grupos, com
reunião de avaliação das atividades à noite, o que permitia maior troca de conhecimentos e 
experiências entre os viventes. Foram realizadas vivências em distintas UBS e diferentes
equipamentos como o Quarteirão da Saúde e a Divisão de Regulação, Auditoria, Avaliação e
Controle, responsável por garantir a equidade ao acesso à saúde no município. Pudemos conhecer a
organização do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Popular de Saúde e o Conselho Gestor dos
Equipamentos de Saúde. Realizou-se visita à Vigilância em Saúde e seus serviços: Centro de
Referência DST/AIDS e Hepatites, Centro de Controle de Zoonoses, Centro de Referência da Saúde
do Trabalhador, Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Na Rede de atenção à Saúde Mental foram
percorridos os CAPS: III, Infantil e AD, além dos trabalhos realizados pela equipe do "Consultório 
de Rua" e reunião do Matriciamento. A vivência terminou com a visita aos instrumentos de maior
complexidade como o Hospital Municipal, o Pronto Socorro Central, as UPAs e o SAMU.     

 
 
 


