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Cada vez mais, o processo de reabilitação de pessoas com necessidades especiais depende da 
integração de vários profissionais, e a reabilitação equestre utiliza o cavalo com um instrumento 
terapêutico, juntamente com a intervenção de uma equipe multidisciplinar. Deste modo, a 
Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE implantou desde março de 2010, o Centro de 
Reabilitação Equestre, onde é desenvolvido o Programa de Extensão "Atuação Multidisciplinar na 
Reabilitação Equestre" cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitátia da Unoeste, 
sob o número de processo Ga 0066/2009, 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 motoras, autoestima, competências 
emocionais e sociais dos praticantes atendidos, além de proporcionar aos acadêmicos dos cursos 
envolvidos, a oportunidade de atender pacientes com distúrbios psicomotores e neurológicos, 
trabalhar em equipe, conhecer 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. Como parte do programa, está inserido a realização de 
pesquisa, dando oportunidade para a continuação da aprendizagem.  O programa envolve a 
participação de docentes e discentes dos cursos envolvidos, semanalmente no Centro de 
Reabilitação Equestre , Campus II da Unoeste, e conta com 2 cavalos para a realização das sessões 
de praticantes com necessidades especiais de Presidente Prudente e região.    Observou-se 
melhora no desenvolvimento motor, afetivo e emocional, repercutindo na qualidade de vida e na 
inclusão social dos praticantes. Quanto aos docentes e discentes, notou-se a possibilidade da 
melhor interação entre as profissões, e a oportunidade de vivenciar um tratamento em ambiente 
aberto e com uma visão global do praticante, o que foge dos processos tradicionais de 
reabilitação.         
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Introdução: A PNH (Política Nacional de Humanização) tem como base os direitos do SUS (Sistema 
Único de Saúde) em que a vida humana é primordial acima de qualquer outro aspecto. Por 
Humanização entendemos um atendimento que valorize a vida com qualidade. (BRASIL, 2004).  : O 
presente estudo busca avaliar o conhecimento que o Agente Comunitário de Saúde (ACS) detém 
sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), bem como identificar, se eles reconhecem em 
suas ações de saúde pontos estabelecidos pela PNH.  Pesquisa descritiva exploratória de caráter 
qualitativo. Os dados foram coletados junto a 15 ACS atuantes nas Estratégias de Saúde da Família 
(ESF) de um município do Oeste Paulista, no período de Fevereiro a Maio de 2013. Utilizou-se um 
roteiro de entrevistas semi-estruturado com as seguintes questões norteadoras: 1) Você já ouviu 
falar, leu ou participou de alguma orientação sobre a Política Nacional de Humanização do SUS? a) 
Diante das orientações que recebeu sobre a PNH descreva detalhadamente o que conhece sobre 
essa política. b) Relacionado ao que você descreveu sobre a PNH diga quais as ações de saúde 
estabelecidas por essa política você já realizou com as famílias que acompanha? Os dados foram 
analisados por meio da análise de conteúdo temática e descritos conforme as categorias 
elencadas (BARDIN, 2011).  Nas entrevistas coletadas podemos classificar duas categorias 
principais para analise: O nível de conhecimento teórico dos ACS sobre a PNH. O conhecimento 
dos ACS sobre esta política ainda é precário, demonstrando estes não saber efetivamente do que 
se trata e O reconhecimento de Ações realizadas pelos ACS como parte da Política Nacional de 
Humanização. Na maioria das vezes o ACS reconhece como humanização o que entendemos por 
ações das funções de Agente Comunitário de Saúde.  As praticas dos ACS em sua maioria não 
representa a aplicabilidade da PNH, o conhecimento escasso sobre esta política, reflete em suas 
ações, prejudicando assim ações e estratégias a serem desenvolvidas em seu trabalho. O 
conhecimento do ACS sobre a política de humanização representa melhora significativa na 
qualidade das ações em saúde, pois estes profissionais estão participando diretamente da rotina 
do usuário e o conhecimento da PNH pode contribuir com ações efetivas na prevenção e 
promoção da saúde. Humanizar o trabalho significa entre outras coisas aproximar pessoas e 
garantir qualidade e resolutividade no atendimento.         
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GISELA NUNES GEA 

 
A Assistência à Saúde compreende um dos pilares na formação de políticas de saúde do Sistema 
Único de Saúde - SUS. A análise de seus dados auxilia na criação de políticas destinadas à Atenção 
Básica e a um melhor manejo na distribuição de recursos, visando aos princípios fundamentais que 
o norteiam: Universalidade, Equidade e Integralidade. Afinal, a informação é fundamental para a 
democratização da Saúde e o aprimoramento de sua gestão.  o presente trabalho teve como 
objetivo elaborar um estudo descritivo sobre os componentes mais importantes da Assistência à 
Saúde do Estado de São Paulo no período entre 1990 a 2010. A partir de dados coletados juntos à 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SES/SP) e Sistema Único de Saúde (DATASUS), foi 
elaborado um estudo descritivo sobre os componentes mais importantes da Assistência à Saúde 
do Estado de São Paulo no período entre 1990 a 2010.  A análise dos dados revelou que houve 
uma melhora significativa na cobertura da Atenção Básica e no número de consultas de 
especialidades básicas; porém, em relação ao número de leitos por mil habitantes, foi constatado 
que ainda existe certa disparidade nas regionais de saúde do Estado. Os resultados obtidos 
corroboram para o desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre o tema, para 
comprovação das hipóteses levantadas.          
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FRANCIELE BATISTA 

JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO 
 

O câncer de mama é a neoplasia maligna mais frequente entre as mulheres. Atualmente, dois 
genes têm sido apontados como principais no desenvolvimento do câncer hereditário de mama: o 
BRCA1, BRCA2, no qual é uma doença de ciclo celular, levando a célula a um descontrole 
originando os tumores. A identificação dos genes envolvidos no câncer ajudam na compreensão 
da doença, contribuindo para um melhor diagnóstico, tornando-se mais fácil o tratamento. O 
diagnóstico precoce é um dos principais fatores prognósticos, de acordo com o estádio clínico da 
doença que se realiza a escolha terapêutica. A cirurgia tem sido um tratamento clássico para o 
Câncer de mama, exclusivamente para o câncer de mama hereditário. Para ser realizada a 
mastectomia radical modificada a equipe médica analisa o histórico familiar positivo e/ou teste 
positivo de mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 das pacientes  Descrever mutações nos genes 
BRCA1 e BRCA2, demonstrar que as neoplasias são doenças genéticas cujas mutações dos genes 
originam o câncer, mostrar que o câncer de mama pode ser hereditariamente transmitido e 
aplicação de cirurgia que é a mastectomia radical modificada, sendo a radioterapia aplicada 
somente em casos específicos, enfatizar a importância da função do tecnólogo em radiologia no 
diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Este trabalho consiste em uma revisão de literatura 
sobre os genes causadores do câncer de mama. Para a realização deste estudo procederam-se as 
seguintes etapas: identificação e delimitação do assunto, na qual se formularam palavras-chave 
para o levantamento bibliográfico (câncer de mama, genes BRCA1, BRCA2, radioterapia, 
mastectomia) e identificaram-se os termos que expressassem o seu conteúdo; delimitação do 
período, pesquisando-se do ano 2005 a 2012. Identificação das fontes disponíveis, tendo sido 
consultados livros clássicos, artigos de periódicos e sites (Scielo, INCA, entre outros) para obtenção 
das informações relativas ao tema estudado. Houve captura e armazenamento dos dados. . De 
acordo com levantamento de dados que os autores descrevem, as mutações ocorridas nos genes 
BRCA1 , e BRCA2, induzem o descontrole do ciclo celular, gerando o desenvolvimento do tumor. 
 O gene BRCA2 está localizado no cromossomo 13 no lócus 13q12-13, as mulheres com mutações 
nesse gene dispõem de 85% de probabilidade de desencadear um carcinoma de mama hereditário 
durante toda a vida. Além dos genes BRCA1 e BRCA2, outros genes de síndromes multicanceres 
que englobam o câncer de mama foram apontados, como exemplo o gene TP53, que está 
localizado no cromossomo 17 lócus 17p13, que é causador da síndrome de Li-Fraumeni de câncer 
de mama hereditário, sarcomas e outros tipos de tumores.  É utilizado a mastectomia radical 
modificada como o tratamento cirúrgico para o câncer de mama hereditário, sendo a radioterapia 
como uma modalidade de terapia em casos específicos, sendo ela utilizada pela decisão médica.  
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No Brasil, vem ocorrendo importante crescimento das causas externas, afetando a 
morbimortalidade da sua população, essas causas impõem ônus econômicos e sociais elevados, 
incluindo gastos hospitalares. O objetivo deste estudo foi conhecer as causas de internações pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) mais prevalentes e seus custos no município de Presidente 
Prudente-SP, considerando internações por local de residência e por local de internação, no ano 
de 2012. Realizada pesquisa na base de dados DATASUS, onde os dados disponíveis são oriundos 
do sistema de informações hospitalares do SUS - SIH (Sistema de Informações Hospitalares)/SUS, 
gerido pelo ministério da saúde, através da secretaria de assistência à saúde, em conjunto com as 
secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde, cujo instrumento é a AIH 
(Autorização de Internação Hospitalar), emitida pelos hospitais no ato da internação via SUS. Os 
dados foram selecionados considerando como variáveis o local de internação e o local de 
residência, período ano de 2012, número de internações por capítulos e causa do CID-10 
(Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) e valores das 
internações. Considerando a variável local de residência, a primeira causa, com 1.932 internações, 
foi por gravidez, parto e puerpério, das quais 1.089 foram complicações de gravidez e parto, 
gerando um custo de R$ 1.067.380, seguida por Parto Único Espontâneo, ao custo de R$ 226.142, 
em 442 internações. Como segunda causa aparecem os transtornos mentais e comportamentais, 
com 1.797 internações, a maioria devido ao uso de álcool e substâncias psicoativas, com 867 casos 
com gasto de R$ 1.015.149. Entretanto, os maiores gastos foram com esquizofrenia que totalizou 
R$ 2.081.626. Em terceiro lugar as doenças do aparelho circulatório, com 1.565 internações, tendo 
a insuficiência cardíaca como principal causa, com 368 internações ao custo de R$ 548.372. 
Considerando o local de internação, a primeira causa foi os transtornos mentais e 
comportamentais de vida e uso de álcool com 3.944 internações, sendo que a esquizofrenia 
apresenta o maior custo, R$ 3.082.620, em 836 internações. As doenças do aparelho circulatório 
aparecem como segunda causa de internação com 3.580, sendo a Insuficiência Cardíaca a mais 
comum 731 internações com gasto de R$ 1.019.532, seguido por acidente vascular encefálico com 
454 ocorrências. Gravidez parto e puerpério são a terceira causa de internações com 3.495, das 
quais 911 por parto único exclusivo perfazendo o total de R$ 568.927.  Verifica-se que os 
transtornos mentais e comportamentais representam importante causa de internação hospitalar 
SUS, considerando tanto os residente no município de Presidente Prudente como usuários SUS de 
outros municípios que procuram atendimento hospitalar em Presidente Prudente. Tal fato deve-
se, provavelmente, ao elevado número de leitos psiquiátricos disponíveis para o atendimento aos 
usuários de Pres. Prudente e região.         
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Staphylococcus aureus pode causar uma grande variedade de infecções, muitas delas adquiridas 
no ambiente hospitalar.A grande transmissibilidade, o seu elevado potencial patogênico e a 
possibilidade de resistência a múltiplos antimicrobianos, são itens relevantes que contribuem para 
a relevância das infecções estafilocóccicas em hospitais e outros serviços de saúde. A 
disseminação de isolados resistentes aos antimicrobianos mais utilizados na prática clínica é um 
fator limitante para o tratamento das infecções estafilocócicas, como o Staphylococcus aureus 
resistentes a Meticilina (Meticillin-Resistant Staphylococcus aureus, MRSA), emergente nas 
últimas décadas, como o patógeno Gram-positivo predominante em infecções hospitalares. 
Estima-se que ele esteja envolvido em mais de 50 das infecções estafilocócicas adquiridas em 
serviços de saúde. Os MRSA são resistentes a todos os betalactâmicos, pois expressam um 
receptor de baixa afinidade para esses antibióticos. O presente trabalho tem como objetivos 
estudar a distribuição de isolados de Staphylococcus aureus que colonizam estudantes do curso de 
medicina em uma instituição de ensino superior do Estado de São Paulo, identificando a 
frequência de fatores de resistência a antibióticos betalactâmicos e macrolídeos. Serão coletadas 
amostras das fossas nasais dos alunos de medicina. Na coleta do material, serão utilizados swabs 
estéreis umedecidos com salina previamente esterilizada. Para a coleta, o swab será introduzido 
na fossa nasal anterior, fazendo movimentos circulares delicados por três vezes. Após a coleta, os 
materiais serão colocados no interior de tubos secos estéreis e imediatamente encaminhados ao 
Laboratório de Microbiologia, para realização de semeadura em placas contendo Agar Sal-Manitol, 
meio seletivo para Staphylococcus. Apos incubação a 37°C por 24 horas, as amostras serão 
submetidas ao procedimento de identificação dos microorganismos isolados. Os microrganismos 
que se desenvolveram nas culturas serão submetidos à coloração de Gram objetivando-se sua 
pureza e a observação de sua morfologia e coloração específica. Após a confirmação dessas 
características, serão feitas as provas de catalase e coagulase em tubo conforme preconizado por 
Koneman et al. (2001). Serão realizadas as provas adicionais de Maltose, Trealose, Manitol e 
Polimixina B, para diferenciação de outras espécies de estafilococo coagulase positiva.  
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O aparecimento da pílula anticoncepcional, para o controle da natalidade, promoveu em meados 
de 1960, a liberdade sexual, a emancipação da mulher e o início precoce da atividade sexual, 
sendo atualmente apontado como responsável pelo reemergência das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs). Estudos recentes têm indicado que a infecção por uma DST frequentemente 
sugere, a probabilidade de infecção por outros microorganismos, incluindo a infecção pelo Vírus 
da Imunodeficiência Humana (HIV). O HIV, apresenta alta incidência de casos independente do 
sexo, faixa etária e condição sexual, cuja transmissão não se dá exclusivamente pela via sexual e a 
co-infecção HIV e outras DSTs, se tornou um problema mundial de saúde pública. Pesquisas 
científicas apontam que o preservativo, permite práticas sexuais mais seguras, porque é um meio 
eficaz para a prevenção do HIV, de outras DST e da gravidez. Desta forma, a educação em saúde 
assume com relevância o compromisso de conscientizar e informar a sociedade sobre estas 
medidas. Universitários da área da saúde, são considerados futuros prestadores de cuidados ao 
portador de HIV/AIDS e outras DST, serão também responsáveis pelo desenvolvimento da 
consciência crítica sobre as atitudes que visam a prevenção destas doenças.  Nesta pesquisa, 
propomos identificar o conhecimento sobre as medidas preventivas contra DSTs, em um grupo de 
universitários, que cursam o primeiro ano da área da saúde, com o objetivo de construir um 
indicador para o desenvolvimento de programas educativos específicos, para reforçar os trabalhos 
preventivos voltados aos jovens em diversas instituições. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista.Trata-se de um estudo transversal, de 
abordagem qualitativa e quantitativa, em que será aplicado um questionário que abordará as 
informações sobre a idade, sexo, estado civil, religião, trabalho, renda familiar visando conhecer as 
características dos participantes, além de conter outras questões que investigam o início da 
atividade sexual, uso de preservativo e conhecimento sobre a transmissão e a prevenção das DSTs. 
Os estudantes serão abordados em sala de aula, deverão ter idade superior a 18 anos. A análise 
dos dados será descritiva e para os testes de associação das variáveis será adotado o programa 
estatístico bioestat 5.0 e a elaboração de tabelas de contingência acompanhadas de teste de qui-
quadrado (X2).  
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ELETROACUPUNTURA EM ESTRIAS 
 

FERNANDA SILVA GALIANO 
JESSICA MARIN MANGANELLI 

VIRGÍNIA MARQUES 
BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI 

 
A estria é uma atrofia tegumentar adquirida, de aspecto linear, sinuosa, em estriações de um ou 
mais milímetros de largura. Quando surgem as estrias são avermelhadas, depois se tornam 
esbranquiçadas e abrilhantadas, também chamadas de nacaradas. Sua origem se da pela produção 
de glicocorticóides, ocorrendo, assim, muitas vezes durante gravidez, obesidade e adolescência. 
Existem inúmeros tratamentos estéticos para estrias, dentre eles a eletroacupuntura, ou seja, a 
utilização de eletricidade, por meio da corrente galvânica para estimulação de acupontos 
cutâneos. A corrente galvânica tem como objetivo provocar um processo inflamatório agudo no 
tecido acometido pela estria, para que haja uma regeneração do mesmo, e quando associada à 
acupuntura é aplicada de forma interrompida, diminuindo assim os efeitos da eletrólise. Este 
trabalho tem como objetivo analisar a eficiência da utilização da eletroacupuntura para o 
tratamento das estrias atróficas por meio de revisão da literatura. Para tal, será realizada busca 
em bases de dados, cujo aporte teórico constituir-se-á de artigos científicos indexados nas 
mesmas. Os descritores a serem utilizados são: estrias, eletroacupuntura, corrente galvânica e 
atrofia tegumentar. A partir dos dados encontrados será elaborada uma revisão bibliográfica que 
reúna os efeitos da eletroacupuntura em estrias atróficas.            
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GRUPO DE INTERVENÇÃO COM PACIENTES COM QUEIXA DE MEDO DE DIRIGIR 
 

GABRIEL VIEIRA CÂNDIDO 
CAROLINE DA CRUZ PAVAN CÂNDIDO 

ANA LUCIA SATO DE LIMA 
EDNA AKEMI AKASHI 

 
O presente trabalho esta sendo desenvolvido na clínica escola de Psicologia da UNOESTE. Trata-se 
de um grupo terapêutico apoiado na terapia analítico comportamental, onde a partir da análises 
de contingências do comportamento das participantes a respeito do medo de dirigir são 
investigadas questões como o que causou a dificuldade de dirigir e porque esse comportamento 
se mantém. A análise funcional das contingências comportamentais também são requisitos para 
mudanças dos comportamentos tidos como disfuncionais conquistando a sonhada autonomia de 
dirigir das participantes. A escolha pelo trabalho em grupo baseou-se no entendimento de que o 
grupo possibilita vantagens, pois a terapia em grupo é possui características mais próximas da vida 
cotidiana e, geralmente oferece condições para o enfrentamento dos problemas de um modo 
mais realista. O grupo também possibilita o acolhimento na medida em que as participantes 
compreendem que outras pessoas possuem dificuldades semelhantes as suas, assim auxilia no 
contato interpessoal, na troca de experiências e também possibilita a diminuição no tempo de 
espera para atendimento. Apresentar as análises funcionais do comportamento das participantes 
do grupo, discutindo a importância deste tipo de análise para se conhecer as causas do medo de 
dirigir e as condições que o mantém. Apenas a partir desta análise é que se pode chegar a 
intervenções mais eficazes. Trata-se de um grupo terapêutico formado por cinco mulheres. São 
realizados encontros semanais todas as terças-feiras das 17h10min às 18h30min. Até o momento 
foram realizados treze encontros e a análise de contingências foi realizada pelas integrantes do 
grupo ao longo das semanas, enquanto participavam das atividades sugeridas em terapia.            
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IDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA DE CRYPTOCOCCUS SPP. ISOLADOS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS DA 
CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP  

 
CAMILA MARÇON 

FERNANDO VIANA MENEZES 
DANIELA VANESSA MORIS 

MARCUS RODRIGUES 
SUELI CRISTINA SCHAECK ZAGO 

AGEANE MONTEIRO OLIVEIRA 
 

O gênero fúngico Cryptococcus é composto por leveduras capsuladas que apresentam capacidade 
de infectar e causar doença em uma larga variedade de hospedeiros, sendo C. neoformans e C. 
gattii as principais espécies patogênicas. Além disso, muitos trabalhos relataram a criptococose 
em seres humanos após exposição à excretas dessas aves, pricipalmente em indivíduos 
imunocomprometidos. Até o momento, poucos estudos sobre a criptococose e dados 
epidemiológicos foram desenvolvidos na região do oeste do estado de São Paulo, em especial em 
Presidente Prudente. Logo, a carência de dados sobre a epidemiologia, bem como a espécie 
dominante na região justifica o interesse pela busca de fontes naturais de infecção. Este trabalho 
objetiva verificar a ocorrência de Cryptococcus spp. em áreas públicas da cidade de Presidente 
Prudente; isolar fungos do gênero Cryptococcus a partir de amostras de excretas de pombos 
coletadas na cidade de Presidente Prudente como na Praça Nove de Julho e Monsenhor Sarrion, 
Catedral São Sebastião, Campos da Universidade do Oeste Paulista UNOESTE, áreas externas do 
Hospital Regional de Presidente Prudente HR e Santa Casa de Misericórdia; isolar fungos do 
gênero Cryptococcus de ocos de árvores dos gêneros (Azadirachta; Cassia, Eucalyptus, Mangifera, 
Psiduim e Zizyphus) presentes nos locais de coleta das amostras de excretas de pombos; e 
determinar a prevalência de C. neoformans e C. gattii em amostras ambientais nas diferentes 
localizações da cidade de Presidente Prudente. As amostras serão identificadas por métodos 
micológicos convencionais (características morfológicas e perfil bioquímico).            
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDA DUBLINIENSIS DA CAVIDADE ORAL DE PACIENTES 
USUÁRIOS DE PRÓTESES TOTAIS. DETERMINAÇÃO DA SENSIBILIDADE AO FLUCONAZOL 

 
FELIPE PELAEZ 

LAÍS PONTES 
VANESSA GOMES LIMA 

MARCUS RODRIGUES 
SUELI CRISTINA SCHAECK ZAGO 

FABIANA GOUVEIA STRAIOTO 
AGEANE MONTEIRO OLIVEIRA 

DANIELA VANESSA MORIS 
 

Várias espécies de leveduras do gênero Candida, assim como alguns outros microrganismos, 
podem colonizar mucosas, pele e trato digestivo, de modo transitório ou durante longos períodos, 
alguns desses microorganismos são causadores de doenças. O trato gastrintestinal, colonizado por 
Candia spp. em até 70 da população normal, pode ser a origem de fungemia, por alterações da 
microbiota residente e por sua translocação. Métodos de genotipagem mostraram similaridade 
entre amostras colonizadoras e infectantes, sugerindo sua origem endógena, dentre as espécies 
não-albicans, a C. dubliniensis tem sido objeto de intensa investigação, particularmente em 
decorrência de sua similaridade genotípica e fenotípica com a C. albicans e da identificação de 
cepas resistentes a drogas antifúngicas , como o fluconazol. Este projeto visa dentificar a 
prevalência de colonização e de infecção da cavidade bucal pelo gênero C. dubliniensis usuários de 
próteses removíveis atendidos da clínica de odontologia da Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE). A coleta do material de cavidade oral será feita com swabs estéreis umedecidos em 
solução salina a 0,9%, as amostras serão coletadas passando-se o swab nas superfícies ventral e 
dorsal da língua, no soalho da boca, nas mucosas jugais e nas mucosas gengivais. A seguir, o 
material será imerso em frasco estéril com 2,0 ml de solução salina. O material coletado, a seguir 
será, semeado com o próprio swab, em meio CHROMagarCandida(Difco). As placas serão 
incubadas à temperatura de 30ºC e as leituras serão realizadas após 24 e 48 h de incubação. A 
reação colorimétrica proporcionada pelo CHROMagar permitirá a confirmação de amostras puras 
e colônias morfologicamente distintas e identificação presuntiva de C. albicans. As colônias 
isoladas serão novamente repicadas em tubos de ensaio contendo meio de cultura Sabouraund 
Dextrose (Oxoid) e 5 % de extrato de levedura (Difco) inclinado, e incubadas por 24 h para 
continuação das provas de identificação. 
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PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO NA CONCEPÇÃO DA POPULAÇÃO FEMININA DE UMA 
CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
FABIOLA DE AZEVEDO MELLO 

LEONILDA CHIARI GALLE 
 

O câncer de colo uterino, também chamado de cervical, é uma doença de evolução lenta e apesar 
dos programas de prevenção, continua sendo grande preocupação da saúde pública. Segundo o 
Instituto Nacional do Câncer (INCA), é o tumor mais freqüente na população feminina, a quarta 
causa de morte de mulheres por câncer no Brasil em 2009, 5.063 mulheres morreu e estima-se 
que em 2012 serão diagnosticados 17.540 novos casos. O início precoce das relações sexuais, 
número de parceiros sexuais, multiparidade, antecedentes de doenças venéreas, baixa 
escolaridade, uso de anticoncepcional oral por tempo prolongado e tabagismo são fatores de risco 
para o desenvolvimento da doença. Ultimamente a infecção persistente por HPV é demonstrada 
em várias pesquisas como fator importante e está presente em mais de 90% dos casos de câncer 
cervical. A maioria das lesões é de evolução lenta e os estágios precursores em estado não 
invasivo, podem ser detectados no exame citológico, oferecido pelo programa de rastreamento 
deste tipo de câncer no Brasil, e mesmo assim a taxa de mortalidade continua alta. O tratamento 
se fundamenta no diagnóstico, estadiamento e prognóstico da doença, tendo como parâmetro a 
avaliação da localização, tamanho e tipo histológico do tumor, a idade e condições de saúde da 
mulher. O exame preventivo de Papanicolaou é simples, de baixo custo e eficaz, tem sido adotado 
mundialmente para reduzir o desenvolvimento do câncer uterino porque detecta suas lesões 
precursoras favorecendo o tratamento imediato. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), após um resultado negativo, a realização trienal do exame é tão eficiente quanto a anual. 
Entretanto, apesar da eficácia do exame, a cobertura deste na população feminina brasileira é 
ainda baixa. Apesar da instalação do Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino no 
Brasil e sua cobertura aumentando significativamente, ainda constata-se que a vergonha causada 
pelo procedimento de coleta é um dos principais fatores que impedem a adesão das mulheres ao 
hábito de coleta. Supomos que a exposição das partes íntimas e a posição ginecológica exigidas 
para a realização do exame, estão entre os fatores que esquivam as mulheres da realização do 
exame.  Nesta pesquisa propomos analisar os fatores que interferem na prática adotada pela 
população feminina de uma cidade do interior do estado de São Paulo, com ênfase no 
conhecimento sobre as medidas preventivas do câncer do colo uterino.  As participantes da 
pesquisa serão selecionadas de forma aleatória, contatadas em suas residências, onde serão 
informadas sobre a pesquisa. Aquelas com idade superior á 18 anos, assinarão o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e as com idade inferior, o termo será assinado pelo 
responsável.  
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ASSOCIAÇÃO DE ÁCIDO GLICÓLICO E ÁCIDO ASCÓRBICO NO TRATAMENTO DE MANCHAS SENIS 
 

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI 
STEPHANIE DE SOUZA SÁ 

GISSÍULLA KATIUSCIA MIGUEL 
VALERIA CARDOSO MOREIRA 

 
As manchas senis aparecem na pele por volta dos quarenta anos de idade, mas é fruto de longos 
períodos de exposição solar sem qualquer tipo de proteção. Elas estão presentes em todas as 
partes do corpo, que ficam expostas aos raios ultravioletas, e com o passar dos anos acabam 
tornando-se mais evidentes. Atualmente, existem inúmeros tratamentos estéticos que promovem 
o clareamento das manchas senis, dentre eles o tratamento com cosméticos com a aplicação de 
ácido glicólico, ácido Kójico, ácido mandélico, arbutim, vitamina C e outros. O ácido glicólico é um 
alfa-hidroxiácido extraído da cana-de-açúcar, que promove uma esfoliação na pele propiciando a 
renovação celular e estimulando maior penetração de ativos, além de estimular as fibras 
colágenas. Por outro lado, o ácido ascórbico é um poderoso antioxidante e despigmentante, age 
no sítio ativo da enzima tirosinase bloqueando sua ligação com o cobre; impedindo a formação da 
melanina. Este estudo de revisão terá por objetivo analisar a associação do ácido glicólico com o 
ácido ascórbico, para obter-se um maior efeito clareador nas manchas senis, visto que um é 
peeling químico e o outro um despigmentante, respectivamente.     A partir dos dados 
encontrados será elaborada uma revisão bibliográfica.     O método a ser utilizado consiste em 
levantamento bibliográfico de artigos, livros e monografias, com as palavras-chave manchas, 
radiação ultravioleta, ácido ascórbico, ácido glicólico e melanina, em bases de dados como bireme, 
medline e scielo.    
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AVALIAÇÃO DA FONOFORESE NA LIPODISTROFIA GELÓIDE 
 

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI 
ROSELI FRANÇA DE OLIVEIRA OLIVEIRA 

MARIA ELISA MARIN MARQUES 
 

A lipodistrofia ginóide é uma afecção estética edematosa do tecido conjuntivo subcutâneo, não 
inflamatória, que atinge 85% a 95% da população feminina, sendo raramente encontrado nos 
homens,devido as características de células adiposas, geralmente se aparece após a puberdade e 
tende a ser crônica. Os locais mais acometidos são principalmente na região da coxa, nádegas e 
abdomem. É uma patologia que possuem alguns fatores determinantes como: fatores hormonais, 
predisposição genética, dietas, pertubações metabólicas do organismo em geral. Sua etiologia é 
complexa e envolve aspectos multifatoriais, tornando difícil o completo desaparecimento dessas 
alterações. O densenvolvimento e a evolução da cosmetologia e da tecnologia tem trazido muitas 
opções para o tratamento da lipodistrofia ginóide, inclusive o ultrassom. O ultrassom é um recurso 
eletroterápico utilizado com fins terapêuticos e estéticos, que tem sido muito estudado, avaliado e 
é amplamente utilizado como recurso terapêutico para várias disfunções estéticas, segundo 
pesquisas. A lipodistrofia ginóide apresenta um dos maiores desafios da medicina estética nos 
últimos anos, sendo que os padrões de beleza exigem das mulheres uma solução.Várias propostas 
terapêuticas foram postuladas, entretanto poucas com resuntados efetivos. Isso acarreta 
discredibilidade quanto á eficácia do tratamentos e a possível solução do problema. Tendo em 
vista o descontentamento do público feminino em relação a tratamentos propostos convincente, 
o objetivo deste relato é avaliar os efeitos do ultrassom terapêutico associado à princípio ativos no 
tratamento da Lipodistrofia Gelóide.    Conclue-se, que a fonoforese é eficaz no tratamento da 
Lipodistrodia Gelóide, melhorando o aspecto geral da pele, por causar um atrito nos complexos 
celulares, produzindo uma micro-massagem, tendo como consequência aumento do metabolismo 
celular associado ao ativos, e assim a quebra da Lipodistrodia Gelóide.     Procurando esclarecer 
conceitos novos, definições e propostas de tratamentos foram utilizadas informações que 
mostram a utilização de ativos como: centella asiática, ginkgo biloba, algas marinhas, equisetum e 
cafeína, no tratamento da da Lipodistrodia Gelóide por meio do ultrassom terapêutico.     
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EFEITOS DO ULTRA-SOM TERAPEUTICO ASSOCIADO À FONOFORESE NO TRATAMENTO DO FIBRO 
EDEMA GELÓIDE 

 
BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI 

NÚBIA FERNANDA DA SILVA RODRIGUES 
VANESSA AKEMI DOS SANTOS YAMADA 

MARIA ELISA MARIN MARQUES 
 

O fibro edema gelóide (FEG) é um infiltrado edematoso do tecido conjuntivo, não inflamatório, 
seguido da polimerização da substância fundamental que, infiltrando nas tramas, produz uma 
reação fibrótica. Por ser o FEG uma afeção de natureza multifatorial, seu tratamento dispõe de 
inúmeros recursos. No entanto, o que mais se destaca é o ultra-som terapêutico por ser eficaz em 
todos os quatro estágios do FEG, podendo ser associado à fonoforese. A técnica de fonoforese 
consiste em um método direto, utilizando uma substancia, ou seja, um princípio ativo, com 
propriedades terapêuticas em forma de gel como meio de acoplamento. A fonoforese ou 
sonoforese consiste em aproveitar os efeitos térmicos e mecânicos responsáveis pelo aumento da 
permeabilidade da membrana celular, proporcionados pela onda ultra-sônica a fim de promover a 
penetração via transdérmica de princípios ativos contidos no meio de acoplamento. Este estudo 
tem como objetivo analisar os efeitos terapêuticos do ultra-som associado à fonoforese no 
tratamento do FEG.     Os resultados encontrados na literatura demonstram que há redução dos 
dados perimétricos e do grau de FEG, observados por meio de alterações visuais, sendo 
considerados satisfatórios pela melhora no aspecto geral da pele.      Tratou-se de uma revisão da 
literatura somente de artigos publicados em periódicos indexados a Biblioteca Virtual em Saúde 
nas bases LILACS e SCIELO utilizando os seguintes descritores fibro edema gelóide, ultra-som e 
fonoforese.    
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OS FATORES DO ENVELHECIMENTO PRECOCE 
 

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI 
WERUSCA CAMARGO DE OLIVEIRA SOUZA 

WALKIRIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES 
 

A pele é o órgão, que espelha os sinais do tempo e do envelhecimento, sendo este decorrente do 
desgaste natural do organismo. O envelhecimento é um processo biológico complexo, continuo 
que se caracteriza por alterações celulares e moleculares, com diminuição progressiva da 
capacidade de homeostase do organismo, senescência e morte celular, sendo variável de um 
individuo para outro, de órgão para órgão. A exposição solar, devido à radiação ultravioleta, 
intensifica o envelhecimento da pele, por ser um dos fatores do fotoenvelhecimento. Outros 
fatores extrínsecos do envelhecimento são poluição, tabagismo e álcool, que por sua vez são 
considerados como fatores nocivos ambientais e pelo metabolismo oxidativo interno. O 
mecanismo fisiopatológico, destas alterações complexas, causa vaso constrição por mais de 90 
minutos, e esta isquemia crônica dos tecidos gera lesão das fibras elásticas e diminuição da síntese 
do colágeno. Já, os radicais livres podem causar lesão tissular, diretamente pela peroxidaçao 
lipídica ou indiretamente pela inativação das enzimas que em circunstancias normais protegeria o 
tecido da ação proteolíticas, como o inibidor da alfa 1 proteinase. Sendo assim, a pele envelhecida 
apresenta-se amarelada, com pigmentação irregular, enrugada, atrófica, com telangectasias e 
lesões pré-malignas.  Desta maneira, pretende-se com este trabalho pautar a reflexão sobre o 
fotoenvelhecimento e seus fatores externos, tendo como plano de fundo a preocupação com a 
saúde humana.     Verifica-se, que o fotoenvelhecimento ou envelhecimento extrínseco depende 
da relação entre o fototipo e a exposição à radiação solar. Constatou-se a presença de elastose na 
derme reticular superficial, mas que pode ser evitada ou retardada com proteção solar. O 
fotoenvelhecimento caracteriza-se por rugas profundas, pele espessada, amarelada, seca, 
melanoses, telangiectasias, poiquilodermia, queratoses actínicas e maior ocorrência de câncer de 
pele, o que leva a concluir que, a proteção contra a radiação solar é uma medida de conservação 
da saúde humana.      A busca de tratamentos para prevenção, controle e reversão do 
envelhecimento, particularmente o fotoenvelhecimento, tem despertado muito interesse, nem 
sempre acompanhado do rigor científico necessário. Assim, este ralato, permite iniciar uma 
estratégia antienvelhecimento baseada na proteção.     
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TABAGISMO NO ENVELHECIMENTO 
 

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI 
ISABELLA SCOPARO DO ESPIRITO SANTO  

BRENDA PAIXÃO MORO SILVA 
 

O envelhecimento cutâneo é um processo decorrente de várias alterações fisiológicas, que 
ocorrem em todo corpo, sendo mais evidente na face. Alguns fatores, como o tabagismo, 
interferem de forma significativa nesse processo, comprometendo o metabolismo das células e 
dos órgãos vitais causando diversas doenças e assim favorecendo o envelhecimento cutâneo 
precoce. O tabagismoaltera o metabolismo hormonal, circulatório e tecidual dos indivíduos, o que 
torna a pele desidratada, rugosa, acinzentada e flácida, e, além disso, é responsável por diversas 
doenças crônicas, tanto em fumantes ativos, quanto passivos.Sabe-se que o tabagismo faz 
vasoconstrição e age como oxidante do tecido, entretanto o mecanismo no qual a nicotina 
desencadeia a destruição do colágeno e da elastina, surgindo os sinais de flacidez e as rugas mais 
profundas, que dão a aparência de rosto envelhecido precisam ser mais explorados. Esse estudo 
terá o objetivo de analisar os efeitos nocivos do tabagismo no envelhecimento facial.     A partir 
dos dados encontrados será elaborada uma revisão bibliográfica.     Tratar-se-á de um estudo 
qualitativo do tipo descritivo exploratório utilizando-se como fonte a revisão bibliográfica. A 
pesquisa relatará os resultados encontrados na literatura, na qual o tabagismo causa 
envelhecimento precoce, por meio dos descritores tabagismo, envelhecimento e nicotina.    
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TRATAMENTO DA GORDURA LOCALIZADA POR MEIO DA TIPAGEM SANGUÍNEA 
 

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI 
EVELINE FERRACIOLLI 

DIONETE SAMPAIO DE JESUS MANFRÉ 
MARCOS ALBERTO ZOCOLER 

 
O tipo sanguíneo possui diversas variações reconhecidas pela medicina, tais como a cor do cabelo 
e dos olhos. Cada tipo sanguíneo contém a mensagem genética dos comportamentos e dietas de 
nossos ancestrais. Existem quatro tipos sanguíneos: A, B, AB e O. Com relação ao exercício físico, 
as pessoas de sangue Tipo O se dão bem com exercícios intensos físicos e proteína animal, 
diferente do Tipo A, que deve adotar técnicas relaxantes, como a ioga ou a meditação. Já, o tipo B 
requer exercícios que não sejam nem muito intensos aerobicamente, nem voltados apenas ao 
relaxamento mental. Para o tipo AB, indica-se adotar técnicas relaxantes, como ioga e meditação. 
Entretanto, ainda não está claro na literatura a relação da tipagem sanguínea com as técnicas de 
massagem. Sabe-se que a drenagem linfática é uma técnica de massagem realizada com pressões 
suaves seguindo o trajeto do sistema linfático e que a massagem modeladora manual consiste em 
movimentos rítmicos, vigorosos e com maior pressão, que utiliza de movimentos de 
amassamento, pinçamento, deslizamento e torcedura.  O objetivo deste estudo será verificar qual 
a técnica de massagem é mais indicada para pessoas de cada tipo sanguíneo.     Em seguida, será 
realizado um estudo estatístico descritivo dos dados.     Os sujeitos deste estudo serão quatro 
mulheres com idade entre 30 e 40 anos, cada uma com um tipo sanguíneo A, B, AB ou O, sendo os 
critérios de inclusão, mulheres sedentárias, que não sejam fumantes e que não tenham alterações 
hormonais. Previamente e ao final do estudo, será realizada a avaliação da composição corporal, 
por meio da perimetria para comparação do antes e depois do tratamento. O tratamento 
constituir-se-á da técnica de massagem denominada drenagem linfática manual, a ser realizada 
durante oito sessões, duas vezes por semana por um mês.     
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TRATAMENTO DA HIDROLIPODISTROFIA GINÓIDE POR MEIO DA RADIOFREQUÊNCIA 
 

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI 
CARLA APARECIDA SILVA BARROS BARROS 

JOANA DARC DA SILVA SILVA 
 

O Fibroedema Gelóide, conhecido como celulite, é uma alteração esteticamente indesejável, de 
etiologia multifatorial, que acomete mulheres. A celulite é constituída por células adiposas entre a 
pele e o músculo, retidas no septo fibroso, o que causa projeções destas na derme. Pode ser 
encontrada em qualquer área em que o tecido adiposo é depositado em excesso, entretanto, a 
obesidade não é condição necessária para sua existência. Para fins terapêuticos da celulite são 
utilizados recursos manuais e eletroterápicos, sendo que, dentre os eletroterápicos está a 
radiofrequência, que é uma técnica que gera aquecimento do tecido subcutâneo, ativando 
fibroblastos, a produzirem novas fibras de colágeno e remodelarem o tecido, melhorando, assim, 
a elasticidade da pele. Os resultados do tratamento utilizando a radiofrequência, até então, 
descritos na literatura, são rápidos e progressivos e começam a aparecer a partir da terceira 
sessão e dependem de inúmeros fatores como idade, local de aplicação, grau de flacidez, número 
de sessões e manutenção dos resultados obtidos.  Verificar a eficácia do tratamento da celulite 
utilizando a radiofrequência.    Verificou-se por meio de relatos a diminuição do grau do 
Fibroedema Gelóide e uma melhora no aspecto geral da pele, quando utilizada a radiofrequência 
como tratamento estético.     A radiofrequência gera calor, por meio do efeito da corrente elétrica 
alternada de alta frequência, nos tecidos dérmicos com densidades proporcionais ao tipo do 
aplicador utilizado à região aplicada. Seu objetivo é aumentar a temperatura do tecido no sentido 
de alcançar uma temperatura local de 36 ºC a 42ºC, o que desencadeia uma sequência de reações 
fisiológicas como: aquecimento do tecido, aparecimento de vasodilatação local e neocolagênes.    
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TRATAMENTO ESTÉTICO DE HIPERCROMIA PÓS-INFLAMATÓRIA 
 

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI 
ELAINE RITA DOS SANTOS LOBO LOBO 

GABRIELA OLIVEIRA MATTARA 
VALERIA CARDOSO MOREIRA 

 
A melanina é formada por um polímero protéico originado da oxidação da tirosina pela enzima 
tirosinase para a diidroxifenilanina (DOPA) dentro de células especializadas denominadas 
melanócitos. E sabe-se que, a pigmentação da pele depende da natureza química da melanina, 
assim como, da atividade da tirosinase nos melanócitos e da transferência da melanina aos 
queratinócitos. A hipercromia pós-inflamatória é um problema frequentemente encontrado e 
representa uma sequela de diversos processos que afetam a pele, como doenças, feridas ou 
procedimentos terapêuticos, entre eles: infecções, reações alérgicas, traumas físicos, queimaduras 
ou doenças inflamatórias. Pode-se citar, por exemplo, o ácido glicólico e o ácido kójico como 
agentes despigmentantes no tratamento de uma hipercromia pós-inflamatória, entretanto, há 
poucos relatos na literatura de tratamentos estéticos por meio de cosméticos. Por isso, o objetivo 
deste estudo é verificar quais os tratamentos estéticos existentes para o clareamento das 
hipercromias pós-inflamatórias.    O tratamento com clareadores mostrou-se eficaz no tratamento 
da hipercromia pós-inflamatória,o que pode ser atribuído à combinação da ação esfoliativa e a 
ação despigmentante sobre a produção de melanina.     O tratamento da hipercromia pós-
inflamatória é realizado à base de substâncias despigmentantes ou clareadoras da pele. Os 
agentes clareadores podem agir por diferentes mecanismos de ação, mas todos ligados à 
produção ou transferência de pigmentos. Os agentes despigmentantes relatados são: os alfa-
hidróxiácidos, dentre eles o ácido mandélico, málico e glicólico, o ácido ascórbico e o ácido 
kójico.    

 



422 
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 

Presidente Prudente, 21 a 24 de outubro, 2013. ISSN: 1677-6321 

ARTIGOS COMPLETOS (RESUMOS) 

ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DE ADULTOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE GINÁSTICA 
LABORAL ........................................................................................................................................... 423 

 



423 
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 

Presidente Prudente, 21 a 24 de outubro, 2013. ISSN: 1677-6321 

 

 
 
 
 
 
 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Saúde Coletiva    
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ROBSON CHACON CASTOLDI 

VANESSA TIEMI HARO 
TATIANA EMY KOIKE 

GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI 
ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES 

JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO 
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO 

VILMA MAYUMI TACHIBANA 
CELIA APARECIDA STELLUTTI PACHIONI 

OLGA CRISTINA DE MELLO MALHEIRO 
 

O objetivo foi analisar a qualidade de vida de participantes de um programa de Ginástica Laboral. 
O estudo observou 48 indivíduos, pertencentes do programa Saúde Integral do Trabalhador, com 
idade entre 36 e 67 anos ( 50 ± 8,9), sendo 11 mulheres e 37 homens. Para avaliação da Qualidade 
de Vida, foi utilizado o instrumento genérico Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health 
Survey (SF-36). Após a aplicação dos questionários, as informações coletadas foram armazenadas 
em único banco de dados em Epi Info 2000. Foram observadas as variáveis relatadas por sintomas 
de "dor, aspectos sociais e funcionais". A amostra analisada mostrou valores de pontuação acima 
de 50 pontos (mediana). Além disso, o domínio "dor" foi o único a apresentar valores inferiores ao 
ponto estabelecido pela mediana. O programa de ginástica laboral pode contribuir para a melhora 
destes aspectos, principalmente naqueles que demonstram menores valores. 

 


