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As estratégias de ensino aliadas à Extensão Universitária em Saúde Mental influenciam 
positivamente no processo de ensino aprendizagem já que o caráter essencial da extensão de 
ocorrer junto à comunidade oferece ao estudante oportunidade de desenvolvimento do 
pensamento critico e reflexivo. Além disso, por meio da extensão universitária o aluno é capaz de 
dar ênfase a conteúdos curriculares, que não seriam possíveis somente durante as aulas práticas 
(PONTE et al., 2009). Portanto, desenvolver atividades assistenciais na extensão universitária 
permite que o acadêmico promova o desenvolvimento da comunicação e da adaptabilidade 
cultural frente à realidade da população (CHIAVERINE et al., 2011).  Compreender as percepções 
de acadêmicos de enfermagem sobre as contribuições da extensão universitária em saúde mental 
à sua formação.  Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa. 
Participaram do estudo 14 acadêmicos de enfermagem da Universidade do Oeste Paulista, 
atuantes em um projeto de extensão intitulado: "Cuidando de famílias na comunidade: um olhar 
para saúde mental". Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, áudio-
gravadas que foram transcritas e verificadas conforme análise de conteúdo temática de Bardin. 
Esta pesquisa foi aprovada pelo protocolo CAAE n. 18783713.9.0000.5515. A partir dos dados 
coletados foi evidenciado que os acadêmicos percebem a extensão universitária em saúde mental 
como uma oportunidade de crescimento pessoal, acadêmico e profissional. A comparação que o 
acadêmico faz das realidades alheias observadas durante o projeto à sua vida pessoal, promove a 
melhoria de seus relacionamentos interpessoais. Este ponto faz emergir a importância da 
extensão em saúde mental como um processo de ensino dinâmico e efetivo na formação do 
enfermeiro frente ao cuidado em saúde.  A vivência individual e coletiva adquirida durante estas 
práticas de extensão contribuem para o desenvolvimento de sua aprendizagem geral, agregando-
lhe sentimentos e percepções únicas, principalmente por fortalecer a ampliação do olhar sobre as 
necessidades de saúde da pessoa com transtorno mental, e consequentemente um melhor 
preparo para atuarem futuramente como enfermeiros na área da Saúde Mental.  A extensão 
universitária em saúde mental esta associada ao desenvolvimento do pensamento crítico e 
reflexivo, por estar diretamente ligada ao ganho de experiências, no que se refere à construção de 
valores humanísticos e de responsabilidade social, e constitui-se como precursora de mudanças na 
formação do acadêmico de enfermagem, principalmente por estar aliada a realidade social e a 
troca de saberes entre a sociedade e a universidade. Tudo isso se transforma em experiências nos 
diversos contextos de sua vida, conferindo bagagem importante no decorrer de sua caminhada 
acadêmica e de seu futuro profissional.          
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MARIA NILDA CAMARGO DE BARROS BARRETO  

 
A atividade de administração de medicamentos é uma das grandes responsabilidades dos 
profissionais de enfermagem. Para isso, a formação tanto superior quanto do nível médio deve 
contemplar e enfatizar tal conteúdo. No entanto, há poucas discussões sobre a importância do 
tema no ensino médio na literatura disponível. Além disso, ocorre atualmente uma grande 
preocupação sobre a qualidade e segurança dessa atividade desempenhada pela equipe de 
enfermagem.  O presente trabalho teve como objetivo analisar o ensino de administração de 
medicamentos em cursos técnicos de enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo e 
exploratório. Os dados foram coletados por meio de questionário, respondido por 9 professores 
de 3 cursos profissionalizante de enfermagem com questões relacionadas a prática docente e 
desenvolvimento do tema administração de medicamentos em suas disciplinas (carga horária, 
metodologias, prática de campo)  As respostas dos professores mostraram que eles acreditam que 
a carga horária destinada ao tema administração de medicamentos é insuficiente, sugerindo um 
aumento tanto na parte teórica como prática. Em relação ao desenvolvimento do ensino, a 
maioria dos professores utilizam metodologias tradicionais como aulas expositivas e treinamento 
em laboratório. O uso da prática de campo foi pouco citado.  A análise dos resultados sugere uma 
necessidade de maior articulação do ensino da administração de medicamentos com a realidade 
da prática profissional, conforme recomendam as Diretrizes para o ensino Técnico. O aumento da 
carga horária poderá ocorrer se os professores valorizarem o tema e proporem atividades 
inovadoras para o ensino. A maioria dos professores aponta uma carga horária insuficiente para o 
ensino do tema administração de medicamentos e utilizam metodologias tradicionais.  
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A saúde mental do profissional de enfermagem que atua como professor pode ser influenciada 
pela sobrecarga de trabalho, preparo de aulas, pressão institucional para melhoria na formação do 
aluno, aprendizagem de novas tecnologias e participação em comissões, e tudo isso pode ser 
potencialmente prejudicial a sua saúde mental, podendo ocasionar problemas na área 
profissional, como atrasos e queda da produtividade. (BERTOLETTI; CABRAL, 2007; MALAGRIS; 
FIORITO, 2006). Neste sentido, faz-se importante reconhecer o problema para assim prevenir e 
tratar precocemente transtornos mentais nesta população,em especial a ansiedade e a depressão, 
motivando-os a melhorar seu desempenho no trabalho por meio de ações de autocuidado no 
ambiente laboral (NAVARRO; BORDA, 2010).  Avaliar o grau de depressão e ansiedade em 
docentes atuantes em um curso de graduação universitária. Pesquisa descritiva, exploratória,de 
caráter qualitativo,onde 19 docentes de uma Instituição de Ensino Superior do Oeste Paulista 
foram entrevistados. O estudo é pautado na revisão bibliografica e pesquisa de campo. Os 
instrumentos de coleta foram as escalas Beck Anxiety Inventory (BAI) e Beck Depression Inventory 
(BDI). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista, 
sob o parecer 697.Aos entrevistados foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 
TCLE, garantindo o sigilo e anonimato dos participantes da pesquisa.  Nos 19 entrevistados 
identificamos que os mais expostos a enfermidade psíquica são os de faixa etária mais elevada, 
pois foram os únicos que mostraram algum nível de depressão. Verifica-se que foram poucos os 
casos de somatização, que nos leva a concluir que a maioria enfrenta de forma positiva o estresse 
do meio externo. Tal fato pode ser explicado por serem profissionais da saúde que trabalham 
diretamente com prevenção e auto-cuidado, e por isso sabem que tais enfermidades podem levar 
a má conduta profissional. A ansiedade é uma reação natural do organismo frente a diversas 
situações do cotidiano, porém, pode tornar-se um transtorno mental quando não controlada, 
dificultando o desempenho da pessoa no ambiente profissional e favorecendo o desenvolvimento 
da depressão. Este estudo permitiu cotejar que os docentes entrevistados não apresentam graus 
significativos de ansiedade e depressão, visto a resistência à pressão de situações adversas e 
capacidade de recuperação após altas tensões emocionais. Considera-se isto um fator de 
proteção, na qual os entrevistados se adaptam de maneira positiva aos fatores de risco, e não 
evitando-os. Sugerimos a realização de programas nas instituições para conscientizar o professor 
sobre estresse, estimulando assim ainda mais as estratégias que melhora sua saúde física e 
mental, buscando identificar e aprofundar a temática sobre como enfrentar e vivenciar o estresse.  
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INTEGRATIVA 
 

ELAINE CRISTINA NEGRI SANTOS  
JOELI DA SILVA LIMA  

TATIANE PRETE MARTINS  
MILENA COLONHESE CAMARGO  
ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA  

ANDREA VIEIRA ESTEVES LAVEZZO  
 

A transfusão de um hemocomponente é considerada o ato final de um conjunto de atividades que 
constitui o processo transfusional. Esse processo é realizado por profissionais de enfermagem, que 
para executá-lo com segurança devem estar preparados, além de possuir conhecimento 
adequado. Neste processo algumas reações transfusionais são inevitáveis, porém a maioria das 
reações fatais é atribuída a erros humanos. Profissionais qualificados devem ser capazes de 
reconhecer e intervir na ocorrência das reações transfusionais, bem como orientar os pacientes e 
os familiares. Realizar uma revisão integrativa na literatura nacional nos últimos 10 anos sobre o 
conhecimento de enfermagem frente ao paciente submetido à terapia transfusional. Com os 
descritores: conhecimento, enfermagem, transfusão de sangue e hemoterapia, em bases de 
dados. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos publicados no período de janeiro de 2004 
a março de 2014, com artigos disponíveis na integra, cuja temática respondesse a questão 
norteadora: Qual é o conhecimento científico dos profissionais de enfermagem sobre terapia 
transfusional em hemoterapia? Das 27 publicações encontradas,11 atenderam os critérios de 
inclusão e compuseram a amostra analisada. Todos os estudos foram feitos por profissionais 
enfermeiros envolvidos na área académica (docentes, mestrandos e doutorandos), 46% (5) foram 
realizados no contexto de Unidade de Terapia Intensiva, 27% (3) em clínica cirúrgica, alguns 
estudos avaliaram mais de um setor em suas pesquisas. Dentre os participantes dos estudos 46% 
(5) avaliaram o conhecimento da equipe de enfermagem, 36% (4) dos enfermeiros e 18% (2) de 
acadêmicos de enfermagem. Quanto ao ano de publicação percebe-se um crescimento a partir de 
2009 até 2011 com 64% (7) das publicações. Quanto à metodologia, 64% (7) dos estudos tiveram 
abordagem quantitativa, 18% (2) abordagem qualitativa e 18% (2) abordagem mista. A 
enfermagem possuem um conhecimento limitado acerca do ato da transfusional, sendo capazes 
apenas identificar aspectos ligados á prática do cotidiano. Em alguns estudos citaram que os 
participantes haviam recebido treinamento sobre a temática de hemoterapia, porém mesmo com 
conhecimento prévio sobre o assunto muitos não sabem identificar sinais e sintomas das reações 
transfusionais; além de revelar que a assistência durante este processo se mostrou deficitária, e os 
conhecimentos e condutas em todas as etapas do processo mostraram-se inadequadas.  Existe um 
déficit no conhecimento entre os profissionais de enfermagem acerca da terapia transfusional, e 
que os profissionais na maioria das vezes não estão aptos para a realização deste 
procedimento,ocasionando riscos á saúde individual e coletiva. Acreditamos que o conhecimento 
teórico e prático aliado à ientificidade do fazer profissional são ações de educação permanente 
que uma vez desenvolvidas contribuirão para uma assistência de enfermagem segura e com 
qualidade. 
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VANESSA CAROLINE SILVA FERREIRA  
CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA  

GEANNE ANDRÉIA DO NASCIMENTO  
ANA FLAVIA BORTOLUZZI  

BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO  
KARLA DOS |SANTOS BRAGA  

PATRICIA ALVES FERREIRA  
VINICIUS ENCENHA LANZA  

GABRIEL OLIVEIRA SILVA  
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica de elevada prevalência, sendo 
importante problema de saúde pública. A baixa adesão e o elevado índice de abandono ao 
tratamento são desafios para controle da Pressão Arterial (PA), e esta dificuldade é ainda maior 
em serviços de atendimento primário. A HAS é um dos principais fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV). O Índice de Massa Corporal (IMC) é um dos 
procedimentos mais usados para avaliação do excesso de peso e obesidade. De acordo com 
classificação de peso pelo IMC, valores correspondentes a 18,5-24,9 kg/m² são classificados como 
parâmetros normais, valores de 25-29,9 kg/m² são classificados como sobrepeso e valores do IMC 
= 30,0 kg/m² correspondem à obesidade. Já circunferência abdominal (CA) é o principal indicador 
de concentração abdominal de gordura, considerando que as primeiras recomendações norte-
americanas estabeleceram os valores de 102 cm para homens e 88 cm para mulheres, como 
pontos de corte. Segundo a realização de vários estudos sobre CA, é visto que a mesma esta 
associada á doenças metabólicas e cardiovasculares, que entre elas esta a hipertensão. Verificar a 
prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica, Índice de Massa Corpórea e Circunferência 
Abdominal elevada em um grupo populacional de uma cidade do Interior do Oeste Paulista. Trata-
se de um estudo de base populacional, transversal e quantitativo com uma amostra de 56 pessoas 
com idade de 28 a 80 anos. O estudo foi realizado no período de março a abril de 2014, com um 
grupo populacional da Zona Leste de uma cidade do Interior do Oeste Paulista. Foram coletados os 
dados com base em um questionário pré-estabelecido, contendo as seguintes demandas: aferição 
da PA, índice de massa corpórea e circunferência abdominal. Do total da amostra (56 pessoas), 14 
(25%) apresentaram pressão arterial = 140/90mmHg. Em relação à medida da circunferência 
abdominal (CA), 27 (48,21%) indivíduos apresentaram o valor acima do padrão com riscos para 
doenças cardiovasculares. Referente ao IMC 22 (39,28%) indivíduos apresentaram sobrepeso, 13 
(23,21%) indivíduos apresentaram obesidade. Os dados cinzelados nos permite considerar um 
elevado número de pessoas com a Circunferência Abdominal aumentada totalizando 48,21% da 
amostragem, medidas consideradas de risco para as DCV. O valor considerado normal da 
circunferência abdominal é de até 88 cm para o sexo feminino e de até 102 cm para o sexo 
masculino. Podemos observar ainda que 25% da população encontra-se com hipertensão e 
23,21% estão obesos.  Para diminuir o índice elevado de circunferência abdominal se faz 
necessário a realização de estratégias e ações educativas junto à sociedade com a finalidade de 
melhorar os hábitos de vida populacional, proporcionando educação em saúde e enfatizando os 
fatores de risco para DCV. 
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LEILIANE DENISE SANOTS DE MACEDO  
VANESSA CAROLINE SILVA FERREIRA  
CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA  

 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 
elevados e sustentados de pressão arterial e a linha demarcatória que define HAS considera 
valores de PA sistólica = 140mmHg e/ou de PA diastólica = 90 mmHg. Devido a sua alta prevalência 
e morbidade (causa de 386 mortes diretas) faz-se necessário uma maior atenção à prevenção a 
fim de evitar o desenvolvimento de novos casos ou que os existentes mantenham-se controlados. 
Para que a prevenção e a promoção da saúde sejam feitas de forma eficaz é necessário o 
conhecimento sobre a doença e dos fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da 
mesma ou das comorbidades associadas. A identificação de fatores de risco para a Hipertensão é 
de grande importância, dentre os fatores de risco modificáveis estão: obesidade, etilismo, 
tabagismo, dieta (alimentos industrializados, massas, sódio e refrigerantes) ingestão inadequada 
de sal, nível de escolaridade e nível socioeconômico, e os não modificáveis estão: idade, sexo, 
etnia e genética. Esses fatores são divulgados através de informações individuais e coletivas, feiras 
de saúde e por medidas oficiais do Ministério da Saúde. Verificar o conhecimento de fatores de 
risco sobre hipertensão arterial em uma população de Presidente Prudente - interior de São Paulo 
que foram atendidas no projeto de extensão: "Pressão na Medida". Trata-se de um estudo 
transversal de base populacional com abordagem quantitativa, a amostra constituiu de 165 
pessoas com idade de 18 a 84 anos. Os dados foram coletados durante uma atividade de Extensão 
Universitária em um bairro da cidade de Presidente Prudente, com a assinatura do termo de 
consentimento livre esclarecido, protocolo CEP FA1113/2012. A verificação do conhecimento 
sobre os fatores de risco foram avaliados através de um questionário com perguntas a respeito 
dos fatores de risco modificáveis e não modificáveis, os dados foram avaliados pelos acadêmicos 
do curso de graduação em enfermagem. De todos os 165 indivíduos, 35% desconhecem os fatores 
de risco para hipertensão arterial e 65% conhece parcialmente. Nesta amostragem de 65%, 57% 
citaram fatores de risco modificáveis: sal 30%, obesidade e sedentarismo 7,39%, álcool 7,03%, 
estresse 4,78% e gordura 15,8% e 7% citaram fatores de risco não modificáveis: idade 4,69% e 
genética 2,31%. O aumento da Pressão Arterial esta relacionado ao consumo do sal e dieta 
gordurosa para 45,8% da amostra, o que demonstra que orientações sobre estes dois fatores de 
risco foram realizadas e assimiladas. Existe uma deficiência de conhecimento sobre os fatores de 
risco visto que, parcela da amostra não soube referir fator de risco e outra parcela citaram apenas 
alguns. Os resultados nos indicam que estratégias devem ser trabalhadas pela equipe 
multiprofissional para que a população conheça os fatores de risco para HAS.         

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
379 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
DIFICULDADE DE AUTONOMIA DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM FRENTE AO TRATAMENTO DA 

PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL 
 

EMANUELE PIRES CANELA DA SILVA  
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ANNY HELISY OCCHI PRESTES  
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LUIZ HENRIQUE DOMINGUEZ JUNIOR  
ANA LAURA DE OLIVEIRA  

GRAZIELE ZAMINELI DE LIMA  
ALINE APARECIDA BURIOLA  

 
O cuidado a pessoa com transtorno mental (PTM) no hospital geral deve acontecer em um ambiente de 
autonomia para as práticas voltadas a desinstitucionalização, onde a troca de experiências entre os 
profissionais possam fazer emergir uma abordagem integral, com ações mais eficazes e resolutivas em 
saúde mental (SOBRINHO et al., 2011). Por isso, um dos principais desafios, no contexto de cuidado em 
saúde mental no hospital geral, está relacionado à formação e qualificação de recursos humanos capazes 
de superar o paradigma da loucura, para assim, construir ações que abarquem aspectos psíquicos e 
emocionais do paciente em seu atendimento, e não somente as necessidades físicas recorrentes nos 
hospitais gerais (IKUTA et al., 2013; VENTURA; MORAES; JORGE, 2013). Conhecer as dificuldades de 
autonomia do profissional de enfermagem frente ao tratamento da pessoa com transtorno mental, 
internada em um hospital geral.  Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem 
qualitativa. Participaram do estudo 15 enfermeiros que atuam em 22 clínicas de um hospital geral 
localizado no Oeste Paulista. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, áudio-
gravadas que foram transcritas na íntegra, e posteriormente, submetidas à análise de conteúdo temática 
de Bardin. Esta pesquisa conta com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa CEP e CAPI - da 
Universidade do Oeste Paulista - sob o parecer 1269.  A partir dos dados coletados foi evidenciado que a 
equipe de enfermagem tem sua autonomia prejudicada frente à PTM no hospital geral, por diversos 
motivos, dentre eles, a baixa carga horária em saúde mental nas grades curriculares dos cursos de 
enfermagem, e principalmente pela falta de educação continuada em saúde mental nestes hospitais.  : 
Pode-se inferir que a da equipe de enfermagem atuante no hospital geral, muitas vezes apresenta 
dificuldade em assistir a PTM, em decorrência da própria formação generalista e algumas vezes pelo baixo 
incentivo institucional quanto à educação continuada em saúde mental e psiquiatria. Em decorrência disso, 
o enfermeiro pode ter a perda de sua autonomia no momento que se sente despreparado e opta por 
realizar somente as prescrições médicas, deixando de lado a oportunidade de exercer suas atribuições. 
Nessa vertente, a qualificação dos enfermeiros torna-se indispensável na abordagem e tratamento das 
PTM, visando à qualidade do cuidado nos serviços não especializados em psiquiatria.  : O estudo mostrou 
que os profissionais de enfermagem apresentam-se despreparados ao prestar atendimento a PTM, por 
motivos relacionados à formação profissional e institucionais, o que os induz a perca da autonomia. A 
enfermagem precisa adequar seus cuidados a estes indivíduos, por meio de práticas embasadas em 
conhecimentos científicos na área da saúde mental, para que seja possível que as equipes de enfermagem 
e medicina, trabalhem juntas em prol de um cuidado humanizado e integral à PTM dentro do hospital 
geral.          
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O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) é um ato educativo que é desenvolvido em ambiente de 
trabalho com o intuito de integrar o aluno no mundo real da profissão para que o mesmo construa 
suas competências profissionais. Na graduação em enfermagem ele acontece no último ano com a 
missão de articular os conteúdos teórico-práticos aprendidos durante o curso no cotidiano da vida 
profissional. O objetivos desta pesquisa é verificar se os conteúdos programáticos da disciplina ECS 
estão em consonância com o processo de trabalho dos profissionais enfermeiros. Trata-se de um 
estudo qualitativo de caráter descritivos exploratório. Os locais de estudo utilizados foi um curso 
de enfermagem e o campo de ECS na área hospitalar. Participaram da pesquisa 10 enfermeiros 
que atuam no hospital campo de ECS para o curso de enfermagem. As falas dos entrevistados 
foram gravadas e transcritas na íntegra para análise. Analisamos o material através da técnica de 
análise temática comparando os achados com o plano de ensino da disciplina ECS em ambiente 
hospitalar e com o referencial teórico sobre o processo de trabalho de enfermagem. A maioria das 
ações estão em consonância, algumas ações os enfermeiros realizam e o plano não contempla, 
outras o plano da disciplina contempla e não foi encontrado nas falas dos entrevistados. A maioria 
das ações estão voltadas para o Assistir e Administrar e poucas foram as ações voltadas para o 
Ensinar, Participar Politicamente e Pesquisar.  Grande parte das ações do plano da disciplina e que 
os enfermeiros relataram fazer são direcionados através do plano de Supervisão. O processo de 
trabalho Assistir e Administrar ficou bem evidenciado nas falas dos enfermeiros entrevistados e no 
plano da disciplina direcionados pelo conceito de SANNA (2007). Percebe-se uma lacuna na 
disciplina em relação ao processo de trabalho Ensinar em relação as falas encontradas, visto que 
os profissionais realizam este processo e o plano da disciplina não possibilita o aluno a 
desenvolver este processo de trabalho pois o mesmo geralmente participa como ouvinte das 
atividades realizadas sobre o Ensinar. No Participar Politicamente a disciplina vai além pois propõe 
ao aluno a desenvolver o Planejamento Estratégico Situacional através da elaboração do Método 
Altadir de Planificação Popular. Conclui-se que a maior parte das ações realizadas no cotidiano da 
profissão estão em consonância com o plano da disciplina e que se faz necessário rediscutir o 
ensino junto com o serviço com o propósito de avançar tanto no ensino quanto no 
desenvolvimento da profissão de enfermeiros, considerando que a articulação ensino serviço 
possui amplo potencial no desenvolvimento desta profissão e da saúde.         
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ETILISMO E TABAGISMO COMO FATORES DE RISCO PARA HIPERTENSÃO. 
 

GABRIEL OLIVEIRA SILVA  
VINICIUS ENCENHA LANZA  

VANESSA CAROLINE SILVA FERREIRA  
CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA  

 
Pressão Arterial (PA) significa a força exercida pelo sangue no interior da parede vascular.A 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 
elevados e sustentados de pressão arterial (PA), com alta prevalência e de difícil controle. A HAS é 
o mais importante fator de risco para o desenvolvimento de doença arterial coronariana, 
insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular e outros agravos. Em indivíduos hipertensos, a 
ingestão de álcool, agudamente e dependentemente da dose, reduz a PA, porém ocorre elevação 
algum tempo depois. Outro fator que pode agravar a HAS é o tabagismo. A nicotina presente no 
cigarro provoca aumento do trabalho cardíaco, alteração no endotélio capilar, liberação de 
catecolaminas e a hiper-reatividade vascular com consequente aumento da pressão 
arterial.Estudos estão sendo realizados para avaliar os reais efeitos do tabaco relacionados ao 
aumento da PA. Verificar a correlação dos usuários Hipertensos e Não Hipertensos associados aos 
fatores de risco tabagismo e etilismo em um grupo populacional de uma cidade do Interior do 
Oeste Paulista. Estudo transversal de base populacional com abordagem quantitativa,a amostra 
constitui-se de 78 indivíduos com idade de 18 a 78 anos. O estudo foi realizado no período de 
Março de 2013, com um grupo populacional do assentamento Areia Branca de uma cidade do 
Interior do Oeste Paulista.Foram coletados os dados com base em um questionário pré-
estabelecido.  Foram estudados 78 indivíduos com idade variando entre 18 e 78 anos. Dos 78 
indivíduos, 32 (41,02%) apresentaram PA acima de 140/90mmHg indicando que podem 
apresentar hipertensão. Avaliando-se a amostragem de prováveis hipertensos observou-se que 5 
indivíduos (15,63%) fazem a ingesta de bebida alcoólica , referente ao uso do tabaco 4 indivíduos 
(12,50%) são tabagistas. Dos 78 indivíduos (100%), 46 (58,98%) não apresentaram hipertensão no 
momento da aferição. Avaliando-se a amostragem de não hipertensos, 14 indivíduos (30,43%) 
ingerem bebida alcoólica e 4 indivíduos (8,70%) são tabagistas. De acordo com os dados 
apresentados em nossa amostragem, entre as pessoas que são prováveis hipertensos e aquelas 
que ainda não apresentam hipertensão existe um numero bastante importante de usuários de 
bebida alcoólica e que fazem uso do tabaco o que condiz com as medianas encontradas em outras 
pesquisas realizadas. Jardim (2007) acompanhou um grupo de hipertensos e não hipertensos e 
verificou uma prevalência mediana de 20,1% que fazem uso do tabaco e de 44,4% que fazem uso 
de bebidas alcoólicas, outro estudo realizado por Block; Rodrigues; Fiszman (2006) referem a 
prevalência de 20 a 30% quanto ao uso do tabaco e em torno de 45,4% ao uso do álcool. A 
pesquisa nos indicou que poucos estudos se fazem a respeito dos fatores de risco modificáveis 
etilismo e tabagismo ligados a hipertensão. A cessação e controle destes hábitos devem ser 
trabalhados com orientações neste grupo e com toda a população.         
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FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AS DOENÇAS CARVIOVASCULARES 
 

VANESSA CAROLINE SILVA FERREIRA  
CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA  

 
No Brasil as Doenças Cardiovasculares (DCV) têm sido a principal causa de morte, são ainda 
responsáveis por alta frequência de internações. Resultam em permanência hospitalar prolongada 
e consequente gastos públicos. As DCV possuem um elevado índice de morbimortalidade, 
priorizando como causa principal a falta de controle sobre os fatores de risco para as DCV. Dentre 
os fatores de riscos que englobam as DCV estão o excesso de peso/obesidade, a circunferência 
abdominal, o sedentarismo, a ingestão de bebidas alcoólicas, o tabagismo e os fatores de risco não 
modificáveis. Verificar os fatores de risco que influenciam no desencadeamento das doenças 
cardiovasculares em um grupo populacional da Zona Leste de uma cidade do Interior do Oeste 
Paulista. Trata-se de um estudo de base populacional, transversal e quantitativo com amostragem 
de 66 pessoas com idade entre 16 a 81 anos. O estudo foi realizado no período de agosto de 2013, 
com um grupo populacional da Zona Leste de uma cidade do Interior do Oeste Paulista. Foram 
coletados os dados com base em um questionário pré-estabelecido, contendo as seguintes 
demandas: aferição da PA, índice de massa corpórea e circunferência abdominal. A partir dos 
dados coletados foram avaliados os principais fatores de risco para do desencadeamento das 
doenças cardiovasculares, tais quais: excesso de peso/obesidade, circunferência abdominal, 
sedentarismo, ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo e fatores risco não modificáveis, e sua 
prevalência na amostragem. Dentre os fatores de riscos avaliados (excesso de peso/obesidade, 
circunferência abdominal, sedentarismo, ingestão de álcool, tabagismo e fatores de risco não 
modificáveis) do total da amostra (66 pessoas), 49 pessoas (74,24%) apresentaram excesso de 
peso/obesidade, 38 pessoas (57,57%) apresentaram circunferência abdominal acima dos valores 
de referencia (mulher = 88 centímetros e homem = 102 centímetros), 38 pessoas (57,57%) 
apresentaram sedentarismo, 5 pessoas ingerem bebidas alcoólicas (7,57%), 2 pessoas (3,03%) 
fazem uso de tabaco e 39 pessoas (59,09%) apresentam fatores de risco não modificáveis ligados a 
HAS. Os dados cinzelados nos permitem considerar que o principal fator de risco que afeta esta 
população é o excesso de peso/obesidade e o que apresenta menor índice de prevalência na 
amostragem estudado é o tabagismo. Estratégias para o controle dos fatores de risco que 
influenciam no desencadeamento das doenças cardiovasculares devem ser trabalhadas junto à 
população com intuito de promover a prevenção das mesmas.         
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FATORES DE RISCO E PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO EM IDOSOS, AÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DE 
UM PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIO. 
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CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA  

VANESSA CAROLINE SILVA FERREIRA  
 

O Brasil vive um acelerado envelhecimento da população, junto a este cenário surgem às doenças 
decorrentes da senilidade, dentre elas as cardiovasculares. Os níveis pressóricos aumentam 
linearmente com a faixa etária e estudos atuais indicam que 50% dos indivíduos com idade de 60 a 
69 anos estão hipertensos e 75% em pessoas acima de 70 anos. Os idosos apresentam algumas 
alterações estruturais em vasos e ventrículos decorrentes da própria idade com consequente 
elevação dos níveis pressóricos, sendo necessário estar alerta para os fatores de risco que 
agravam este quadro. Obesidade, etilismo, tabagismo, ingestão inadequada de sal, aumento de 
peso e da circunferência abdominal (CA) são fatores de risco para a hipertensão. Quando 
identificados estes fatores junto à população, medidas de controle podem ser de suma 
importância para a prevenção e promoção da saúde. Verificar a prevalência da hipertensão 
arterial sistêmica e fatores de risco obesidade e circunferência abdominal acima dos valores ideais 
em um grupo de idosos que participaram das ações realizadas por um projeto de extensão no 
interior do Oeste Paulista. Estudo de base populacional, transversal e quantitativo com uma 
amostra de 92 pessoas com idade acima de 60 anos. Os dados foram coletados no período de abril 
a junho de 2013. Foram realizadas aferições de pressão arterial (PA) e avaliadas as seguintes 
variáveis: peso, altura e circunferência abdominal. Do total da amostra (92 pessoas), 50 (54,34%) 
apresentaram pressão arterial = 140/90mmHg sendo 34 mulheres e 16 homens. Em relação à 
medida da circunferência abdominal, 74 (80,43%) indivíduos apresentaram valor acima do ideal 
(dentre estes 63 mulheres apresentaram CA acima de 88 cm e 11 homens CA acima de 102 cm). 
Referente ao IMC 39 (42,39%) indivíduos apresentaram sobrepeso (acima de 25 Kg/m²), destes 31 
do sexo feminino e 8 do sexo masculino; 18 (19,56%) indivíduos apresentaram obesidade (acima 
de 30 kg/m²), sendo 16 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Observamos nesta amostra que 
mais de 50% dos idosos apresentam hipertensão, a CA e sobrepeso considerados fatores de risco 
para hipertensão também foi verificados em números consideráveis. A partir destas avaliações 
percebe-se a importância da reversão deste quadro. Os resultados demonstram que estratégias 
devem ser trabalhadas com o objetivo de orientar a população idosa sobre hipertensão e fatores 
de risco. A orientação sobre o controle de peso e diminuição da circunferência abdominal deve ser 
amplamente discutida e explicada aos idosos que participam de todas as atividades da área da 
saúde.         
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FERNANDA AKEMI TAKABATAKE  
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BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO  
CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA  

 
A Doença Cardiovascular (DCV) é a principal causa de mortalidade no mundo e no Brasil. O quadro 
atual em países desenvolvidos é altamente preocupante, cerca de 4,5 milhões de mortes 
acontecem por Doença Arterial Coronária. O Brasil vive um momento de transição com doenças 
degenerativas e infecciosas em declínio e aumento da prevalência e incidência da DCV (MINAME, 
2012). Histórias familiares de doença arterial coronariana prematura e Hipertensão Arterial 
Sistêmica entram como fatores agravantes de risco para DCV (SIMÃO et al.,2013). Estudos indicam 
que trabalhar estratégias de controle de fatores de risco para a DCV resulta em diminuição de 
eventos cardiovasculares. Simão et al. (2013) falam sobre a prevenção da DCV, foi criado pela 
comissão da Diretriz de Prevenção da DCV escores que avaliam o risco de o paciente desenvolver 
Doenças Coronárias. O acompanhamento de pacientes hipertensos com história familiar de DCV 
se faz necessário, o controle da hipertensão com mudanças de hábitos e uso adequado de 
medicação podem afastar eventos cardiovasculares prematuros. Verificar os fatores de risco para 
hipertensão e história familiar para Doenças Cardiovasculares em uma população atendida por um 
projeto de extensão Universitária. Estudo de base populacional, transversal e quantitativo, a 
amostra consistiu de 58 pessoas com idade de 23 aos 78 anos, sendo 28 (48,27%) do gênero 
masculino e 30 (51,72%) do gênero feminino. O número de cadastro do projeto é: FA 1113/2012 e 
as pessoas envolvidas na pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foi 
utilizado um questionário construído pelo projeto e entre as perguntas estão aquelas referentes à 
história familiar e se o cliente é hipertenso. Foram verificados os valores pressóricos das pessoas. 
ANÁLISE DOS DADOS: A análise dos dados foi realizada por porcentagem simples de acordo com as 
respostas dos questionários. Dos 55 indivíduos, 33 (56,89%) possui histórico familiar de doença 
cardiovascular (DCV). Ao que se refere ao total de hipertensos 23 (41,81%) afirmaram serem 
hipertensos. Sobre a variação de valores da Pressão Arterial Sistêmica 13 (23,63%) apresentaram 
valores acima de 139/89 mmHg ( valores acima do limite de normalidade). Mais da metade da 
população estudada refere ter parentes que apresentaram prematuramente doenças 
cardiovasculares, a Hipertensão esta presente nesta amostra ou pelo relato de ser hipertenso ou 
por aferição e constatação da Hipertensão.  Os resultados indicam a necessidade de um manejo 
adequado de medidas educativas por parte de profissionais da saúde junto a essa população, 
objetivando reduzir a incidência de eventos cardiovasculares futuros. A hereditariedade não pode 
ser modificada, mas hábitos saudáveis poderão contribuir para diminuir os fatores de risco para o 
desenvolvimento das DCV.         
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FATORES QUE LEVAM A NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO DE DIABETES: REVISÃO INTEGRATIVA 
 

THAÍS SEVILHA CORREIA ALAMINO  
NAIARA DE OLIVEIRA MONTAGNINI  

ROSÂNGELA DE AGOSTINI  
 

Por se tratar de uma doença crônica, se não tratada adequadamente, o diabetes pode acarretar 
no portador complicações como infarto agudo do miocárdio, retinopatias diabéticas, nefropatias e 
neuropatias (SMELTZER; BARE, 2011). O diabetes representa uma das maiores problemáticas de 
saúde, tanto com relação à quantidade de pessoas atingidas, acarretando incompetências e 
mortes, quanto ao alto investimento do governo para domínio e terapêutica de suas 
complicações, sendo o quarto motivo de óbito no Brasil (PACE; NUNES; VIGO, 2003). Trata-se uma 
problemática pública, que gera conflito social e econômico, tanto se tratando de produtividade, 
em relação a ausências no trabalho, quanto ao alto custo, em relação à hospitalização (RAMOS, 
2011). A falta de motivação e a não adesão à terapêutica compõem, possivelmente, as causas de 
insucesso dos tratamentos, acarretando danos no sistema de saúde e a ampliação da morbidade e 
da mortalidade (APOSTOLO et al., 2007).  Identificar quais são os fatores que levam os portadores 
de diabetes a não adesão ao tratamento. Trata-se de uma revisão integrativa onde para conduzir a 
pesquisa formulou-se a seguinte questão norteadora: Há evidências, na literatura, sobre o que 
leva os portadores de diabetes a não aderirem ao tratamento? A busca da literatura foi realizada 
na Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando as palavras-chave adesão à medicação, cooperação do 
paciente, Diabetes mellitus.  Inicialmente foi realizada a leitura dos 14 artigos encontrados, 
analisando os fatores de não adesão ao tratamento de diabetes que os mesmos abordam, sendo 
selecionados apenas 11 estudos, publicados nas bases de dados Scielo, Lilacs e Pepsic no período 
de 2009 a 2013, desdes, oito (72,72%) possuem abordagem quantitativa, um (9,09%) qualitativa e 
dois (18,18) de abordagem quantiqualitativa. Posteriormente, as causas foram avaliadas e 
agrupadas em categorias discutidas a seguir como: Fatores Relacionados à Terapia 
Medicamentosa, sendo as causas: falta de conhecimento sobre a medicação(18,18%), 
esquecimento(18,18%), descuido do paciente(9,09%), efeitos colaterais das medicações(9,09%) e 
tempo de tratamento(27,27%). E a categoria relacionada à Terapia Não Medicamentosa, onde as 
causas de não adesão ao tratamento correspondem à dieta(36,36%) e atividade física(18,18%).  As 
pesquisas que compõem esse estudo são pontuais e,em sua maioria, utilizam testes validados ou 
instrumento próprio que indicam os fatores de adesão ao tratamento de diabetes, associados a 
fatores sociodemográficos. Os estudos enfatizam que os profissionais de saúde podem colaborar 
com a minimização destes fatores, visto que devem estar informados do grande número de 
aspectos que abrangem o processo de adesão ao tratamento, podendo assim, organizar, delinear 
e planejar ações apropriadas aos pacientes. Sugere-se a partir desta revisão, que sejam realizados 
estudos abordando estratégias para melhorar a adesão ao tratamento, e não apenas os fatores 
que levam a não aderência ao mesmo.         
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VANESSA CAROLINE SILVA FERREIRA  
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VINICIUS ENCENHA LANZA  
GABRIEL OLIVEIRA SILVA  

 
O mundo vem sofrendo um processo de transição nutricional, em que se observa um aumento da 
prevalência de sobrepeso/obesidade em adulto. O excesso de peso e da obesidade tem alcançado 
proporções epidêmicas no mundo todo, a obesidade e o excesso de peso têm aumentado 
progressivamente nos últimos anos, 50% dos homens e 48% das mulheres se encontram com 
excesso de peso, e 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam obesidade. Diante desse 
novo cenário epidemiológico, caracterizado pela alta prevalência do aumento de peso e da 
circunferência abdominal (CA), as doenças cardiovasculares (DCV) aparecem como o principal 
problema de saúde pública.  Verificar a associação entre o excesso de peso e a distribuição da 
gordura corporal com os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Trata-se de um estudo 
transversal de base populacional com abordagem quantitativa, a amostra constituiu de 70 pessoas 
com idade de 24 a 80 anos, sendo 33 do gênero masculino e 37 do gênero feminino. O estudo foi 
realizado no período de setembro de 2013, em uma cidade do Interior do Oeste Paulista. Foram 
coletados os dados com base em um questionário pré-estabelecido, contendo as seguintes 
demandas: índice de massa corpórea e circunferência abdominal. O peso foi aferido em balança 
digital e à estatura com fita métrica flexível e inelástica aderida a uma parede sem rodapé, o índice 
de massa corporal (IMC) foi calculado de acordo com a seguinte fórmula IMC = peso (kg) / altura² 
(cm). A CA foi obtida a medida 2 cm acima da cicatriz umbilical com fita métrica flexível e 
inelástica. De acordo com o grau de risco para doenças cardiovasculares de risco aumentado para 
mulheres (CA > 88 cm) e para homens (CA > 102 cm). Foram estudados 70 indivíduos, sendo 37 
(52,85%) do sexo feminino e 33 (47,15%) do sexo masculino, com idade variando entre 24 e 80 
anos. Avaliando-se o IMC observou-se que a frequência de sobrepeso e obesidade foi de 38,57% 
(27 pessoas) e 31,42% (22 pessoas) respectivamente, e com parâmetros normais 30,01% (21 
pessoas). Com relação à distribuição central da gordura corporal 51,42% (36 pessoas) apresentam 
CA acima dos valores de parâmetro e 48,57% (34 pessoas) apresentam os valores de parâmetro 
normais. A amostragem demonstra que sobrepeso e obesidade foram significativas, estes fatores 
são grandes agravantes para o desencadeamento de DCV e suas complicações, gerando maior 
numero de internações hospitalares e gastos na saúde pública, além de prejudicar a qualidade de 
vida da população. Considerando essa tendência crescente do sobrepeso e obesidade na 
população brasileira e a sua associação com fatores de risco cardiovasculares reforçada no 
presente estudo, intervenções visando reduzir o peso corporal, são de extrema importância para a 
prevenção e controle das doenças cardiovasculares na população. Estratégias para o controle dos 
fatores de risco sobrepeso e obesidade devem ser trabalhadas junto à população com intuito de 
promover a prevenção das DCV.         
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O estresse foi caracterizado pela primeira vez por Selye no ano de 1956 como síndrome geral da 
adaptação (SGA) que exige do individuo um esforço para se adaptar a um evento (SILVA, 2004). O 
estresse profissional é mais frequente entre os profissionais da área da saúde com maior 
ocorrência entre enfermeiros faz-se necessário a identificação dos fatores estressores com intuito 
de desenvolver estratégias de intervenção para evitar as consequências patológicas do estresse na 
vida de profissionais de saúde mental (WITTER et al; 2010). A Reforma Psiquiátrica contribui para 
o resgate pessoal e social do usuário na rede de atenção, conjuntamente com profissionais de 
saúde, a família e a sociedade em geral. A Emergência Psiquiátrica oferecida por um Hospital Geral 
deve oferecer uma assistência multiprofissional aos pacientes com transtornos mentais, esse 
cuidado e contato direto com pacientes e seus familiares, expõe os profissionais a uma elevada 
demanda emocional deixando-os vulneráveis à tensão psicológica e à exaustão mental, estando 
susceptíveis ao desenvolvimento do estresse profissionais de saúde, a família e a sociedade em 
geral. (SOUZA; SILVA; OLIVEIRA 2010).  O objetivo foi identificar os fatores desencadeantes do 
estresse nos profissionais que atuam no cuidado em saúde mental. : Foi realizada uma pesquisa 
descritiva exploratória com abordagem quantitativa a partir da entrevista com 28 trabalhadores 
de saúde mental atuantes na emergência e clínica psiquiátrica de um hospital geral do interior 
paulista, sendo: cinco enfermeiros, onze auxiliares de enfermagem e doze técnicos de 
enfermagem. Para a presente pesquisa foi utilizado um instrumento semi-estruturado com uma 
pergunta que pedia para que o mesmo citasse os três principais fatores desencadeantes de 
estresse dentro do ambiente de trabalho em saúde mental. Os dados foram analisados por meio 
da estatística descritiva simples, e após foram descritos em categorias apresentaram causalidade 
semelhante. Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com o número 1933 e 
seguiu todas as normas da resolução 466/12. Com base na compilação dos dados foi possível 
inferir duas categorias que pudessem descrever os fatores desencadeantes do estresse no cuidado 
em saúde mental, dentro do hospital geral sendo: fatores comportamentais da pessoa com 
transtorno mental. Fatores organizacionais do serviço de saúde mental no hospital geral. Nesta 
categoria foi incluído os fatores comportamentais decorrentes da doença mental bem como da 
agressividade presente em alguns momentos da dinâmica do serviço em saúde mental.  Acredita-
se que o presente estudo é relevante, pois identifica os fatores de estresse na área de saúde 
mental, demonstra a importância do assunto e o quanto isso afeta a qualidade de vida do 
profissional, busca estratégias para promover intervenções com intuito de melhorar as condições 
de trabalho. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
388 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

Extensão (ENAEXT)    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) E FATORES COMPLICADORES EM UMA 

AÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. 
 

VINICIUS ENCENHA LANZA  
CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA  

GABRIEL OLIVEIRA SILVA  
VANESSA CAROLINE SILVA FERREIRA  

PATRICIA GONÇALVES DE BARROS  
GEANNE ANDRÉIA DO NASCIMENTO  

BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO  
PATRICIA ALVES FERREIRA  

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) configura-se como uma doença crônica e um grave 
problema de saúde pública. Devido à sua alta prevalência e morbidade faz-se necessário uma 
maior atenção à prevenção, a fim de evitar o desenvolvimento de novos casos e controle da 
doença já existente. Estudos demonstram que o desenvolvimento da HAS tem uma importante 
relação com fatores de risco e genética (SANTOS et al.,2013). Fatores de risco como idade, 
sexo/gênero, etnia, condições socioeconômicos, ingestão de sal, excesso de peso, ingestão de 
álcool, sedentarismo, tabagismo podem contribuir com o aparecimento da doença. As VI Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão Arterial (2010) classificam a HAS quando PA sistólica =140mmHg e/ou 
PA diastólica =90mmHg. A obesidade e o sobrepeso associam-se com maior prevalência de HAS, 
fazendo-se necessário a realização de uma avaliação nutricional com a verificação do índice de 
massa corpórea (IMC) e medida da circunferência abdominal (CA). A meta é alcançar um IMC 
inferior a 25 kg/m² e CA inferior a 102 cm para homens e 88 cm para mulheres. Já o alcoolismo 
está relacionado à HAS devido ao aumento da PA em 2mmHg a cada 30ml de álcool etílico 
ingerido. Pelo fato da população ser culturalmente adepta às bebidas alcoólicas, o consumo de 
álcool deve ser minuciosamente monitorado nos usuários portadores de HAS. Verificar a 
prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica e seus fatores complicadores: Aumento da 
Circunferência Abdominal, Aumento do Índice de Massa Corpórea, Ingestão de Bebidas Alcoólicas 
e uso do Tabaco. Estudo transversal de base populacional com abordagem quantitativa, a 
amostragem constituiu-se de 114 pessoas com idade de 14 a 80 anos, sendo 28 do gênero 
masculino e 86 do gênero feminino. Os dados foram coletados durante atividade de Extensão 
Universitária no interior do Estado de São Paulo em Maio de 2014, quando foi verificado PA, Peso, 
Altura e medida da CA. Dos 114 indivíduos, 19 (16,66%) apresentaram pressão arterial 
=140/90mmHg. Em relação ao aumento do índice de Massa Corpórea, 61 indivíduos (53,50%) 
apresentaram sobrepeso. Quanto à circunferência abdominal 58 indivíduos (50,87%) 
apresentaram-na maior que os parâmetros ideais. Da amostra 27 indivíduos (23,68%) fazem uso 
de Bebidas Alcoólicas e 13 indivíduos (11,40%) fazem uso do Tabaco. A prevalência de sobrepeso e 
aumento de CA é presente nessa amostra. Foi importante verificar que a prevenção da 
hipertensão e de seus fatores complicadores pôde ser trabalhada com a maior parte do grupo 
(16,66% apresentavam-se hipertensos). O controle do consumo de álcool e tabaco deve ser 
discutido com o grupo. A conscientização sobre o controle de peso, mudanças dos hábitos 
alimentares, ingestão de álcool e uso do tabaco deve ser realizada. Fica evidente que a equipe de 
saúde deve trabalhar medidas mais eficientes para a prevenção e controle da HAS além de 
planejarem estratégias mais impactantes para levar conhecimento a população. 
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Na busca de garantir a saúde das crianças e adolescentes escolares, o Programa Saúde na Escola 
(PSE),articulado entre os Ministérios da Saúde e da Educação. As ações de promoção e atenção à 
saúde, e a prevenção de doenças, visa melhorar gradativamente a vida populacional no país, 
formando novos cidadãos, capazes de se prevenirem de futuras doenças e de promoverem a 
prevenção de outras (BRASIL, 2007). O profissional de saúde tem papel fundamental na Escola, na 
medida em que pode atuar em todos os seus componentes, realizando vários tipos de ação, tais 
como: promover, na atenção à saúde individual, na comunidade, e nas ações de educação para a 
saúde. Torna-se imprescindível a visão do cuidado coletivo direcionado no cenário escolar, para 
isso, os acadêmicos do Estágio Supervisionado do Curso de Enfermagem da UNOESTE 
desenvolvem habilidades práticas e teóricas no cenário escolar, contribuindo para a integração e 
intersetorialidade da saúde com a educação do município, com o apoio e parceria do Projeto de 
Extensão Saúde Mental do Escolar.  Relatar as atividades dos acadêmicos de enfermagem frente 
às ações desenvolvidas na saúde do escolar. Desde 2012 o Projeto de Extensão Saúde Mental, 
UNOESTE, cadastrado sob o nº Fa 1174/2012, desenvolve ações em escolas municipais e estaduais 
do município, em parceria com os acadêmicos dos 7º e 8º termos do curso de enfermagem, para 
realização das ações durante todo o ano. Embasados nas diretrizes dos cuidados propostos no PSE 
(avaliação das condições de saúde; promoção da saúde e prevenção; educação permanente com 
os profissionais da saúde e educação; e monitoramento e avaliação da saúde do estudante), as 
ações foram planejadas e executadas após a caracterização das necessidades. A fim de atingir esse 
objetivo as atividades dos acadêmicos, no período de agosto de 2013 a junho de 2014, foram 
distribuídas da seguinte forma: cada acadêmico foi responsável por um grupamento (classe) de 
cada escola, durante esse período realizaram assistência uma vez por semana com esse 
grupamento. Foram responsáveis por coletar os dados antropométricos, pressão arterial, acuidade 
visual e identificar alterações comportamentais e emocionais entre os escolares; escolares que 
apresentaram alteração são chamados, juntamente com os pais, para Consulta de Enfermagem; 
desenvolvem ações educativas (educação em saúde) todas as semanas durante 15 minutos com o 
grupamento, a partir de projetos desenvolvidos e pactuados com a comunidade escolar e a 
unidade de saúde. Os temas abordados nesse último ano tiveram como tema principal a 
prevenção da obesidade, pois, foi identificado prevalência de sobrepeso e obesidade entre os 
escolares, sendo: o auto cuidado; alimentação saudável; doces; carboidratos; atividade física e 
sedentarismo. Foram realizadas por meio de atividades lúdicas, como: fantoches, teatro, filme, 
música, pintura e brincadeiras.             
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O Transplante de Medula Óssea(TMO), é o tratamento proposto para algumas doenças que 
afetam as células do sangue e, consiste na substituição de uma medula óssea doente por células 
saudáveis da medula,desde que haja compatibilidade genética entre doador e receptor. Portanto, 
para aumentar as chances de compatibilidade é necessária a conscientização da população, 
principalmente por meio de campanhas que visem alcançar o maior número de pessoas possíveis. 
Estudos comprovam que os brasileiros são solidários, porém, desconhecem os procedimentos 
para cadastros de doadores voluntários, o que demonstra desinformação e necessidade de 
desmitificar o processo de doação e TMO, aumentando consequentemente as chances de vida dos 
portadores de doenças, especialmente de Leucemia, por meio do transplante. Cientes que a falta 
de informação é fator determinante para o não cadastramento de voluntários em campanhas ou 
em hemocentros, foi proposto em 2008 um projeto de extensão universitária pela Faculdade de 
Enfermagem em parceria com o grupo Madu medula, e que tinha como objetivo envolver os 
estudantes, considerados futuros profissionais da saúde e portadores de responsabilidade social, 
em atividades de conscientização, orientação, abordagem e coleta de sangue periférico para 
cadastramento de doadores de MO junto ao REDOME. De 2012 a 2014 o projeto ficou inativo, mas 
o professor responsável percebendo o interesse dos estudantes pelo tema, recadastrou o projeto 
em 2014 que passou a ser desenvolvido novamente em parceria com o referido grupo e com a 
participação de monitores estudantes do curso de Enfermagem. Frente a estes pressupostos, este 
estudo tem como objetivo relatar a vivência de estudantes de durante a experiência de monitoria 
no projeto de cadastramento de doadores de medula óssea e, objetiva também 
incentivar,conscientizar e cadastrar possíveis voluntários a doadores de medula óssea.  Estudo 
descritivo sob abordagem qualitativa do tipo relato de experiência, que é uma descrição sumária 
sobre atividade que possibilite conhecer melhor a experiência descrita do ponto de vista teórico e 
compará-la à experiências semelhantes. A monitoria também é um método que ofereçe apoio 
pedagógico aos estudantes interessados em aprofundar seus conhecimentos e oportunidade de 
discussão sobre temas interessantes fora dos cenários tradicionais. Para tanto, planeja-se seguir as 
etapas: 1° Capacitar os estudantes com os temas: Conceito, possíveis doadores, Instituições, 
formas de doação de MO; 2° Treinamento de abordagens e cadastro; 3° Capacitação para punção 
venosa periférica; 4° Conscientização e capacitação sobre medidas de biosegurança; 5° 
Planejamento e organização das campanhas.             
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O atendimento em emergência psiquiátrica se qualifica como rápido e ágil, objetivando o 
diagnóstico clinico e psicossocial do cliente. Essa intervenção imediata é a porta de entrada para 
se propor o tratamento mais adequado, caso seja de médio a longo prazo, com o suporte da 
estrutura extra-hospitalar (SANTOS, 2001). A emergência psiquiátrica é distinta por lidar com um 
ápice de fragilidade subjetiva e desestabilização do paciente, ou seja, uma situação de crise. Dessa 
maneira, é indispensável a presença de uma equipe multiprofissional para conter o conflito mental 
e evitar ocorrências de riscos para o paciente e outros (BARROS, TUNG, MARI, 2010). Por 
intermédio da caracterização do atendimento da emergência psiquiátrica do último ano, o 
readequamento das políticas de saúde se tornará mais fácil de ser realizado. Com isso, poderão 
ser criadas novas propostas de tratamento e melhorar as já existentes, considerando a 
integralidade do cliente para o resgate de sua cidadania. Caracterizar a demanda da emergência 
psiquiátrica de um hospital geral público do oeste paulista.  O estudo é do tipo documental com 
abordagem quantitativa, com dados coletados da Emergência Psiquiátrica de um hospital do 
interior do oeste paulista a partir de um livro registro. Este serviço dispõe de 16 leitos, onde o 
cliente permanece no máximo 72 horas em observação. Tais leitos são previstos para curta 
permanência dos usuários, e indicados como último recurso para pessoas em agudização do 
transtorno mental. A população em estudo será representada por N pessoas atendidas na 
emergência psiquiátrica no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. As variáveis em 
estudo serão compiladas de um livro de registro preenchidas no momento da internação dos 
pacientes. Neste livro são armazenados os seguintes dados: sexo, idade, período de internação em 
dias, CID-10, estado civil e resultado do atendimento. Para nosso estudo utilizaremos as variáveis: 
Sexo: Masculino e Feminino; Idade; Estado Civil, Tempo de internação em dias, Diagnóstico 
Médico (CID-10) e Resultado do atendimento. Quanto à organização e ao processamento dos 
dados, os mesmos serão realizados pelo programa Epi-Info (versão 6.04.) Os dados serão 
apresentados e discutidos no trabalho por meio de figuras e tabelas e confrontados com literatura 
nacional e internacional. Autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos, da Universidade do Oeste Paulista Sob o protocolo 1884 e CAAE 23059113.7.0000.5515 
seguindo todas as normas da resolução 466/12.             
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As Instituições de Ensino Superior partir das Diretrizes Curriculares de 2001 para os cursos de 
graduação na área da saúde tiveram como desafio utilizar metodologias de ensino que tenham 
potencial para estimular o processo de aprender a aprender no sentido de atendar as diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. Entre as várias metodologias de ensino de avaliação e formação 
encontra-se a simulação que tem várias interfaces, entre elas a possibilidade de produzir situações 
problemas em ambientes protegidos com possibilidade de trabalhar com os recursos cognitivos, 
afetivos e psicomotores dos estudantes. Dentro desse contexto de simulações, encontra-se o Role-
play ou protagonismo. Para fins de ensino e treinamento, estudantes, professores e instrutores 
desempenham o papel de um dos integrantes da situação clínica: paciente, médico, enfermeiro, 
acompanhante, familiar, etc. A representação teatral permite apresentar ao estudante um caso de 
relações humanas com atividades semelhantes às situações reais.  Identificar por meio de revisão 
integrativa nacional e internacional o uso da dramatização no contexto educativo em 
enfermagem.  Como metodologia propõe-se utilizar a revisão integrativa de literatura, que é um 
método que possibilita a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de 
resultados de estudos significativos na prática.Com base nos futuros resultados deste estudo, 
espera-se que a busca por novos paradigmas em relação às ferramentas de ensino-aprendizagem 
possibilitam ao educando a construção do próprio saber, rompendo assim, com a metodologia de 
ensino tradicional.            
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A enfermagem no Brasil a partir da década de 1970 tendo em vista a conquista da sua autonomia, 
passou a delimitar seus objetivos e definir sua metodologia de trabalho (LEADEBAL; FONTES; 
SILVA, 2010; KLETEMBERG et al., 2010). Com a Lei 7.498, de 25 de Junho de 1986, o exercício da 
enfermagem foi regulamentado, definindo a prescrição e consulta de enfermagem como 
atribuições privativas do enfermeiro (KLETEMBERG et al., 2010). Por outro lado, o Conselho 
Federal de enfermagem (COFEN) reafirmou essa atribuição quando aprovou a Resolução COFEN 
nº 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 
Implementação do Processo de Enfermagem em todos os ambientes públicos e privados de modo 
deliberado, sistemático e continuo (BARROS; LOPES, 2010). O processo de enfermagem é um 
instrumento utilizado para a sistematização da assistência de enfermagem e é composto por cinco 
etapas, sendo elas, coleta de dados de enfermagem (ou histórico de enfermagem); diagnostico de 
enfermagem; planejamento de enfermagem; implementação e avaliação de enfermagem (BRASIL, 
2009; ALFARO-LEFEVRE, 2010). Sendo a população a principal beneficiada, pois através deste, o 
enfermeiro poderá traçar ações e intervenções especificas para cada pessoa, família ou 
comunidade direcionando esforços tornando a assistência mais eficaz e conduzindo a equipe de 
enfermagem (BRASIL, 2009; SILVA et al., 2011). Considerando a importância do ensino do processo 
de enfermagem essencial na formação de enfermeiros capacitados e que atendam as demandas 
de saúde vigentes, torna-se importante identificar e analisar como seu ensino está sendo realizado 
por docentes em cursos de graduação em Enfermagem. Assim, surgiu o seguinte questionamento: 
quais são as estratégias utilizadas entre os docentes no ensino do processo de enfermagem? neste 
sentido, acredita-se que esta pesquisa se justifica pois, as estratégias utilizadas pelos docentes no 
ensino do processo de enfermagem são fruto de um conhecimento adquirido ao longo de sua 
formação e servem para balizar os conhecimentos que serão desenvolvidos com os alunos no 
ensino do processo de enfermagem (SILVA et al.,2011). Caracterizar e analisar as estratégias 
utilizadas pelos docentes de um curso de Enfermagem no ensino de processo de 
enfermagem. Estudo transversal de carácter descrito e exploratório com abordagem qualitativa. 
Essa pesquisa foi realizada em um curso de enfermagem de uma universidade particular do 
interior do Estado de São Paulo, com dez docentes em disciplinas a partir do 5° semestre, cujo 
ensino teórico e prático das etapas do processo de enfermagem intensificam-se. Será aplicado 
questionário semiestruturado para fins de identificar estratégias utilizadas no ensino do processo 
de enfermagem, sendo utilizado a analise temática de Minayo (2012). O projeto foi analisado pela 
coordenação do curso de Enfermagem e após aprovação, encaminhado ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Unoeste - CEP que emitiu protocolo e parecer aprovado.            
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Introdução e Justificativa: A partir da reforma psiquiátrica, a desinstitucionalização vem priorizada, 
com o foco de livrar a Pessoa com Transtorno Mental (PTM) do meio hospitalocêntrico e reinseri-
lo na sua família (BEHENK et al; 2011). Dentre os serviços substitutivos, há a Emergência 
Psiquiátrica (EP) que se mostra como um componente importante, servindo cada vez mais como 
"porta de entrada" para o tratamento em saúde mental (BRASIL, 2010). A procura pela EP na 
agudização acontece em situações em que a PTM está em grau elevado de desorientação, o que 
pode acarretar danos para si ou para os que a rodeia, assim, profissionais capacitados com 
raciocínio lógico e controle emocional são fundamentais para tranquilizar a família que se 
encontra num quadro de ansiedade e sofrimento (BRITO et al; 2013). Há uma necessidade de 
expansão da visão do cuidado à rede familiar e portanto é importante uma equipe multidisciplinar 
que investigue o modo de vida dessas pessoas e ofereça-as não apenas suporte físico mas também 
emocional, trabalhando o equilíbrio das emoções, nas adaptações do estresse e fazendo com que 
haja compreensão em relação à doença do ente em questão. Objetivo: Identificar os sentimentos 
dos familiares que chegam à Emergência Psiquiátrica com um ente em agudização dos sintomas 
do TM. Metodologia: Foram elencados vinte familiares de pessoas que receberam atendimento na 
EP. Como critérios de inclusão foram entrevistados os familiares que chegaram à EP 
acompanhando uma pessoa com TM em agudização. Foi condição necessária que o familiar 
tivesse mais de 18 anos e fosse o cuidador principal da PTM. Foram excluídos deste estudo: 
pessoas que não tinham vínculo familiar ou eram familiar mas não convivessem diariamente com 
a PTM. Foi utilizado um roteiro de entrevista individual com a seguinte questão norteadora: 1) 
Como você se sente em relação a internação do seu familiar na Emergência Psiquiátrica? A fala 
dos entrevistados foram registradas em gravador digital, transcritas na íntegra. Os dados estão 
sendo analisados por meio da análise temática de conteúdo de Bardin, para após serem 
apresentados em categorias que possam representar os sentimentos das famílias de pessoas em 
agudização do transtorno mental na emergência psiquiátrica para assim, propor estratégias de 
melhoria no cuidado ofertado a essas famílias. Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética em 
pesquisa com o número 1875 e seguiu todas as normas da resolução 466/12.            
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MARIA RITA GUIMARÃES MAIA  
 

Segundo Kimura e Carandina (2009) a Qualidade de Vida no Trabalho é definida como um 
construtor multidimensional e subjetivo, ou seja, que aborda vários elementos que fazem parte do 
trabalho que vão além dos organizacionais, como valorização do reconhecimento institucional, 
condições de trabalho, segurança e remuneração, identidade profissional, integração com equipe, 
mas também respeitando seus fatores subjetivos como sentimentos, aspirações, crenças e valores, 
formando um conjunto de interesses diversos e contraditórios. Acredita-se que a QVT dos 
enfermeiros que atuam nas redes de atenção primária à saúde pode estar comprometida. Este 
comprometimento pode estar relacionado com as condições de trabalho que os servidores 
públicos estão sujeitos. Mensurar o nível da satisfação profissional por meio de instrumentos pode 
desvendar a verdadeira realidade dos profissionais de enfermagem avaliando os riscos para o 
desenvolvimento de possíveis doenças ocupacionais, que pode prejudicar tanto o 
desenvolvimento do próprio trabalho quanto a saúde do trabalhador. Acredita-se que o bem-estar 
do trabalhador e a QVT são fatores que podem influenciar diretamente a qualidade final da 
assistência de enfermagem prestada ao usuário. Sendo assim, esta pesquisa se justifica pela 
necessidade de se diagnosticar o nível de QVT dos profissionais enfermeiros que exercerem suas 
funções no aparelho público de saúde coletiva para que futuras discussões possam ser 
fomentadas pelo resultado deste trabalho. A presente pesquisa pretende identificar a Qualidade 
de Vida no Trabalho (QVT) de profissionais enfermeiros que atuam na atenção básica à saúde do 
município localizado no interior paulista. 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). 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. Acredita-se que dessa forma será possível 
diagnosticar a QVT dos profissionais enfermeiros que atuam neste seguimento da saúde coletiva e 
analisar a importância que a QVT representa para as organizações e seus colaboradores. Os 
profissionais participaram da pesquisa respondendo o questionário, e no final receberam o 
resultado.            
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A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) está intimamente ligada ao bem estar geral e a própria 
saúde do trabalhador no exercício de suas funções, sendo essa, capaz de satisfazer suas 
necessidades pessoais através das suas atividades dentro da organização, oferecendo respeito 
mútuo para com os trabalhadores motivando-os a participarem ativamente das suas atividades. 
Quando os profissionais estão justamente recompensados pelas suas contribuições dentro da 
organização, alcançam assim, um alto nível de qualidade no trabalho. Este, por sua vez, eleva a 
produtividade, tornando a empresa mais competitiva. Ou seja, ao atender primeiramente as 
necessidades do cliente interno (os colaboradores da empresa) o resultado final do trabalho 
proporcionará melhores condições de atender a necessidade dos clientes externos. Dentre as 
profissões que possuem um elevado índice de desgaste físico e emocional, destaca-se o trabalho 
da enfermagem. Esta profissão possui características que podem afetar a QVT de seus 
profissionais, sendo elas: o trabalho contínuo, onde os profissionais da área hospitalar prestam 
assistência de enfermagem nas 24 horas do dia, por meio de troca de plantões; o fato de lidarem 
diariamente com a imprevisibilidade trazida pelos processos de saúde e doença de cada um dos 
pacientes que estão sob os cuidados desses profissionais; o trabalho sofre interrupções 
constantes, dificultando a execução de planos de trabalho; os profissionais desenvolvem 
atividades em diferentes níveis de complexidade, desde atividades elementares de enfermagem, 
até o cuidado de pacientes críticos em risco de vida necessitando de alto grau de conhecimento e 
reponsabilidade; além da intensidade de emoção que permeia a profissão haja vista a proximidade 
com o sofrimento humano. Acredita-se que mensurar a satisfação profissional é de grande 
relevância para a produtividade, qualidade e segurança na assistência organizacional, na medida 
em que se amplia o conhecimento sobre a prática profissional dos enfermeiros e se oferece 
subsídios para melhorar as condições da QVT destes profissionais trazendo benefícios mútuos. 
 Identificar o nível da QVT dos enfermeiros que atuam em Unidade de Terapia Intensiva em uma 
cidade do interior de São Paulo e identificar a satisfação dos enfermeiros frente a fatores 
relacionados das organizações da instituição de saúde que podem afetar a QVT destes 
profissionais. 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). 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.            
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SUZANI LEME  
 

A Doença de Von Willebrand é um distúrbio hemorrágico que afeta igualmente homens e 
mulheres. O cuidado de enfermagem é primordial ao paciente e a eficácia desse cuidado pode ser 
atingida através da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Descrever a sistematização da 
assistência de enfermagem a um portador de doença de Von Willebrand do tipo I.         Estudo de 
caso, com um portador de doença de Von Willebrand tipo I, aprovado pelo CEP da Unoeste, sob o 
protocolo n°2085/2014. Mediante assinatura do termo consentimento livre esclarecido, realizou-
se coleta dos dados a luz da Taxanomia Nanda. G.S.B, 30 anos, sexo masculino, portador de 
Doença de Von Willebrand do Tipo I, com história inicial de trauma de joelho, com hematoma 
intra-articular que se prolongou pela região medial e posterior da coxa esquerda. Sem histórico 
familiar de coagulopatias. Ao exame físico: membro inferior esquerdo com edema de sete 
centímetros, com ausência do movimento de flexão e extensão, hematoma em face medial e 
posterior da coxa esquerda com sinais de hiperemia e calor local. Temp.corporal de 38,3°C. Na 
avaliação da dor através da Escala de Dor Visual Numérica classificou sua dor como 5 (moderada). 
Após 9ºdia de internação foi realizado drenagem do hematoma e abscesso de joelho esquerdo 
com limpeza cirúrgica. Procedimento realizado com drenagem de grande quantidade de coágulos 
de sangue, mantido dreno de Penrose em joelho esquerdo após cirurgia. Após 2ºdia do 
procedimento cirúrgico apresentou boa recuperação. Entre os diagnósticos identificados inclui-se: 
Risco de constipação relacionado à atividades físicas insuficientes; Risco para intolerância à 
atividade relacionada ao estado de não condicionamento físico; Perfusão tissular periférica 
ineficaz caracterizada por edema relacionado conhecimento deficiente dos fatores agravantes; 
Risco de sangramento relacionado efeitos à patologia de base (Distúrbio de sangramento);Déficit 
no autocuidado para banho caracterizado por incapacidade de lavar o corpo relacionado prejuízo 
musculoesquelético; Ansiedade caracterizada ansioso relacionada mudança no ambiente; Risco de 
infecção relacionado defesas primarias inadequadas; Risco de quedas relacionados ao uso de 
dispositivos auxiliares; Dor aguda caracterizado por relato verbal de dor relacionado à agentes 
lesivos; Hipertemia caracterizado pela temperatura corporal elevada acima dos parâmetros 
normais, relacionado ao processo da doença. Foi elaborado o planejamento da assistência de 
enfermagem, utilizando as intervenções segundo a classificação da NIC que pudesse levar a 
resultados de acordo com a classificação NOC.Verificou-se que o paciente apresentou melhora no 
seu estado físico, evoluindo bem com o alívio da dor e involução significativa do edema no 
membro acometido. Este trabalho identificou que por meio da implantação da SAE, podemos 
alcançar as necessidades do cliente, orientando e executando os cuidados adequados, 
proporcionando conforto e controle do seu estado de saúde. 
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A IMPORTÂNCIA DA VERIFICAÇÃO CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL NA VISÃO DE ACADÊMICAS DE 

ENFERMAGEM A PARTIR DE UM PROJETO DE EXTENSÃO 
 

ANA FLAVIA BORTOLUZZI  
KARLA DOS |SANTOS BRAGA  

CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA  
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO  

 
Entende-se por pressão arterial a força exercida pelo sangue no interior dos vasos sanguíneos, 
sendo que há um valor máximo (sistólico) que é a força do bombeamento do coração e um 
mínimo (diastólico) que é a pressão dos vasos sanguíneos periféricos. Existem alguns fatores que 
interferem nos valores da pressão arterial como por exemplo uso de bebida alcoólica, uso de 
tabaco entre outras. A habilidade do profissional de saúde ao aferir uma pressão também 
interfere quanto à precisão de seus valores, pois a partir do momento em que o cliente se senta 
na cadeira para uma simples conversa esse profissional já deve avaliá-lo e questionar quanto a 
possíveis causas de alteração da pressão arterial como, por exemplo, se o paciente foi caminhando 
e posicionamento do cliente. Devido as esses fatores a enfermagem tem grande responsabilidade 
na aferição de pressão arterial, pois por meio dela podem-se detectar patologias ou ausentar as 
mesmas. Sendo assim este relato de experiência tem como objetivo discutir a importância da 
verificação correta da pressão arterial identificada por acadêmicas de 
enfermagem.    Conseguimos concluir que para que haja uma aferição correta e precisa 
precisamos capacitar a equipe de enfermagem orientando-as de acordo com as categorias o que 
pode ou não interferir nos valores. E para isso precisamos de profissionais com habilidade, 
responsabilidade e interesse em fazer a aferição da pressão arterial correta com base em estudos 
para que não haja nenhum tipo de erro que possa interferir na vida das pessoas, pois do mesmo 
modo em que pode dar alteração para o aumento da pressão arterial, pode também ocorrer à 
diminuição da mesma. E isso envolve também profissionais mais humanos, que não se preocupe 
apenas com o ' fazer o procedimento', mas que também se preocupe com o paciente tratando-o 
de forma humanizada e individualizada. Sendo assim nessas ações e pesquisas tivemos a 
oportunidade de tirar nossas dúvidas quanto ao procedimento correto, e nos aprofundar para 
poder realizar de forma completa e concreta da aferição.     Não existe. O relato de experiência a 
seguir resultou de um projeto de extensão realizado durante o curso de graduação em 
Enfermagem, tendo ações realizadas em UBS, ESF, Acampamentos, entre outros locais de 
Presidente Prudente e região do interior do estado de São Paulo, no quinto termo do curso de 
graduação em enfermagem que foi realizado no período de fevereiro a maio de 2014. Neste 
projeto de extensão, nós acadêmicas realizávamos encontros com a comunidade afim de verificar 
a pressão arterial e coletar dados sobre hábitos de vida e situação de saúde. Nos encontros 
organizados pela docente responsável a verificação era realizada após orientação aos usuários de 
como estes deveriam estar para a realização do procedimento. Além disso oferecíamos 
orientações em caso de alteração na pressão arterial e para melhorar o cuidado com a 
hipertensão bem como para a prevenção.    
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A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO CENTRO CIRÚRGICO - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

PATRICIA ALVES FERREIRA  
ELAINE CRISTINA NEGRI SANTOS  

 
O Centro Cirúrgico (C.C) é uma estrutura complexa, de acesso restrito, com normas e rotinas 
próprias, constituindo- se em uma unidade hospitalar, na qual estão reunidos os recursos 
humanos e materiais necessários aos procedimentos anestésico-cirúrgicos, terapêuticos e 
diagnósticos. O trabalho de enfermagem no C.C nasceu para atender as necessidades da equipe 
cirúrgica, isto é, houve a necessidade de desdobramento do trabalho médico ao organizar uma 
unidade onde fossem realizadas as cirurgias, bem como o preparo de materiais e equipamentos 
indispensáveis ao procedimento cirúrgico. O trabalho de enfermagem é parte integrante desse 
processo em saúde, tanto no modelo de assistência individual, como coletiva. Conhecer a 
estrutura, o funcionamento e o papel do enfermeiro no C.C, possibilita melhorar a assistência 
prestada ao paciente, e isso deve acontecer desde sua formação. Relatar a experiência acadêmica 
adquirida durante o estágio curricular no Centro Cirúrgico de Presidente Prudente.    Ao 
encerramento da prática realizada no C.C, pude perceber que o enfermeiro possui papel 
protagonista dentro desta unidade atuando para o paciente, família e equipe, sendo um membro 
que se destaca na equipe multidisciplinar, já que as ações que ele exerce são fundamentais para 
que todo o processo desenvolvido nesta unidade tenha sucesso. Ao concluir mais esta etapa da 
minha formação, refleti sobre a importância de saber conduzir a equipe, e assim conseguir um 
melhor resultado diante da complexidade do cuidado que se presta ao paciente cirúrgico.     Trata-
se de um relato de experiência vivenciado por uma acadêmica de enfermagem durante estágio 
curricular desenvolvido no período de março a abril de 2014 na Unidade do Centro Cirúrgico do 
Hospital Regional de Presidente Prudente. Durante o estágio no Centro Cirúrgico do Hospital 
Regional de Presidente Prudente, tomei conhecimento das normas e rotinas, conheci a dinâmica 
de trabalho dos profissionais e o desenvolvimento do trabalho em equipe multidisciplinar dessa 
unidade. Possibilitou a experiência de atividades essenciais, como as técnicas assépticas nas 
cirurgias e outras atividades como circulação de sala. Também tive uma melhor compreensão do 
papel do enfermeiro que atua na posição de assistencial e coordenador dessa unidade. Permitiu 
colocar em prática o conteúdo adquirido em sala de aula, e então embasada no conhecimento 
científico adquirido, pude assistir ao paciente de maneira que atenda suas necessidades humanas 
básicas de forma humanizada. Ao realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
Perioperatória (SAEP), evidenciei que o enfermeiro é um profissional que desempenha um papel 
fundamental neste período, pois ao planejar e implementar a assistência ao paciente cirúrgico, o 
enfermeiro possibilita o andamento das demandas da unidade, e favorece a realização dos 
cuidados de forma individualizada e integral, garantindo uma assistência com qualidade e 
segurança.    
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A CONSTRUÇÃO DO MAPP (MÉTODO ALTADIR DE PLANEJAMENTO POPULAR) EM UMA UNIDADE 
DE TERAPIA INTENSIVA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE ENFERMAGEM: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

RENATA VIDEIRA ANDRADE DOS SANTOS  
DANIELE CRUZ DOS SANTOS  
GRACE BIANKA DE OLIVEIRA  

ANA MARIA SILVA CAMARGO  
 

O MAPP é um método criativo que orienta as discussões de problemas, possibilitando a solução e 
hierarquização do mesmo, que afetam o ator que planeja propondo soluções, tornando-se útil e 
eficaz para avaliar problemas locais, principalmente em instituições que tem relação direta com a 
população promovendo conscientização e envolvimento dos atores na solução dos problemas 
(BALDISSERA, 2012). Descrever a experiência vivida, com base na nossa observação, da construção 
do MAPP (Método Altadir de Planejamento Popular) durante a prática em campo do Estágio 
Curricular Supervisionado na Unidade de Terapia Intensiva em um hospital de grande 
porte.    Diante da nossa experiência ficou evidente que o MAPP é muito importante na resolução 
de problemas de forma clara e eficaz, pois este método permite detalhar toda a lógica do 
problema deixando claros os pontos em que podemos atuar para resolvê-lo bem como os atores 
envolvidos e assim conseguimos estabelecer estratégias mobilizando o pessoal.     A construção do 
MAPP iniciou-se após a apresentação, por parte da docente responsável, sendo abordado seu 
conceito, objetivo e suas etapas. Inicialmente, foi realizado um levantamento de dados que 
identificou um grande problema, que abrange todo o hospital. Diante este problema, criamos um 
instrumento próprio para identificação dos atores envolvidos e a partir deste, começou-se a 
desenvolver o MAPP percorrendo suas etapas. Durante o andamento, houve uma breve 
apresentação ao coordenador responsável pela UTI e enfermeiros, em busca de estratégias para 
solução do problema, para dar continuidade no mesmo. Ficou evidente que o MAPP é de 
complexa elaboração, pois envolve diversos atores além de possuir muitas etapas, e muitas delas 
de difícil compreensão. Apesar da dificuldade é um trabalho que trará muitos benefícios para o 
setor, pois como se trata de um estudo minucioso e assim sendo reduz o índice de erros na 
abordagem do problema.    
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A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA GESTÃO DO HEMONÚCLEO E ASSISTÊNCIA PRESTADA AO 
CANDIDATO À DOAÇÃO 

 
CRISLAINE APARECIDA VIEIRA DA SILVA  

PAULA MOREIRA CAMPOS FRANZINI  
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO  

 
Ao longo dos anos foram identificadas doenças que eram transmitidas pela transfusão sanguínea. 
Com isso surgiram estratégias, como a triagem hematológica e laboratorial, que visa reduzir 
significativamente essa transmissão. Os profissionais atuantes nesta área devem possuir 
conhecimentos e habilidades para identificar os fatores de riscos, assim como sensibilizar a 
população para a doação de sangue. Esse relato tem como justificativa explicar a importância da 
presença do enfermeiro na gestão do hemonúcleo, e todo seu trabalho para prestar uma boa 
assistência aos candidatos à doação. O objetivo deste relato de experiência é evidenciar o papel e 
a atuação do enfermeiro frente ao hemonúcleo.    Após a visita discutimos a responsabilidade do 
trabalho da enfermagem durante todo processo de transfusão de hemocomponentes e 
verificamos que é necessário ao enfermeiro liderança e habilidades técnicas na assistência frente 
ao doador. Com relação à liderança, esta é uma competência fundamental para gerenciar todo o 
serviço de enfermagem e ainda transmitir segurança aos candidatos à doação. Consiste em seu 
exercício o compromisso, a responsabilidade, as tomadas de decisões, comunicação e habilidades 
para que seu gerenciamento aconteça de forma eficaz, articulando as ações e saberes para 
oferecer uma assistência rica em qualidade e criatividade. Referente às habilidades técnicas 
percebemos que a assistência deve ser prestada ao doador evitando possíveis complicações e 
também não contaminando o material para a possível doação. O enfermeiro com seu 
conhecimento científico tem a responsabilidade de treinar sua equipe para executar uma boa 
técnica no ato da doação e estar preparado para esclarecer possíveis dúvidas dos candidatos, 
presando também pela segurança do profissional que está exposto ao sangue que ainda não foi 
submetido aos teste sorológicos.    Não existe. Durante o quinto termo da graduação em 
Enfermagem realizamos uma visita ao hemonúcleo de uma cidade do interior paulista, a visita fez 
parte do estágio da disciplina Assistência de Enfermagem Clínica, passamos uma manhã 
conhecendo o espaço físico e as técnicas desempenhadas pela equipe de enfermagem no ato da 
doação, todo o processo realizado na sala de doação foi esclarecido ao grupo de acadêmicos pela 
enfermeira e a equipe. Após a visita realizamos uma discussão guiada pela literatura com a 
docente responsável.    

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
407 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
 

A PARTICIPAÇÃO DE DISCENTES DO INÍCIO DO CURSO DE ENFERMAGEM EM TREINAMENTO 
TEÓRICO/PRÁTICO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA - RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
JADER HENRIQUE FERREIRA  

ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIERIA  
 

INTRODUÇÃO: No Brasil e no mundo as doenças cardíacas são a maior causa de morbidade e/ou 
mortalidade. Com intenção de minimizar danos ou reanimar pacientes acometidos pela morte 
súbita, são aplicadas as práticas de Suporte Básico de Vida (SBV), que consistem em manobras de 
primeiros socorros que englobam a identificação da parada cardíaca, utilizando técnicas de 
reanimação, ventilação e desfibrilação rápida da vítima. A maior parte da população leiga 
desconhece os procedimentos de Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Justificativa: Considerando a 
explosão demográfica e as necessidade de melhores condições de saúde, o acadêmico da área de 
enfermagem deve possuir conhecimentos básicos de primeiros socorros para proporcionar às 
vítimas de paradas cardiorrespiratórias, atendimento correto e livre de danos.  OBJETIVO: Relatar 
a experiência do acadêmico de enfermagem sob o treinamento teórico/prático relacionado ao 
Suporte Básico de Vida.    CONCLUSÃO: O curso de Suporte Básico durante a semana de 
enfermagem permitiu aos seus participantes maior proximidade com a realidade de vítimas em 
situações de emergência, foi possível discutir as dúvidas e praticar os procedimentos, trazendo 
assim maior segurança ao final do curso. É de extrema importância a abordagem do suporte 
básico de vida, bem como outros temas relacionados aos primeiros socorros em disciplinas do 
curso de graduação.     Descrição da atividade: A semana de enfermagem foi divulgada por meio 
dos alunos responsáveis pelo D.A.(diretório acadêmico), e a inscrição realizada pelo site da 
Unoese. O curso aconteceu no laboratório de enfermagem e foi composto por uma parte teórica e 
outra prática. A parte teórica foi ministrada por alunos do último ano de enfermagem com o apoio 
da docente responsável pelo minicurso. Os alunos estavam preparados e responderam a todas as 
perguntas, em alguns momentos havia a intervenção da docente para ajudar nas respostas ou 
explicações. Em seguida tivemos um momento prático onde pudemos treinar tudo o que 
havíamos discutido. A princípio é desconfortável falar com um manequim, checar pulso, mas 
depois conseguimos nos envolver e realizar todas as manobras. Praticamos checagem de pulso, 
massagem cardíaca, utilização do desfibrilador externo automático e técnica de desengasgamento 
com vítima consciente e inconsciente. A técnica mais difícil sem dúvida foi a massagem cardíaca, 
pois precisa ser realizada por 2 minutos e exige preparo físico. Por fim ainda participamos de 
estações práticas, uma espécie de avaliação prática de tudo o que fizemos antes.    
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ÂMBITO DA REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA - EXPERIÊNCIA 
ACADÊMICA EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

 
ANA CARLA DA SILVA ANDRADE  

ALINE APARECIDA BURIOLA  
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como infertilidade: "Ausência de gravidez após um 
ano de relações sexuais regulares, e sem o uso de qualquer método contraceptivo"(SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA, 2013). Sabe-se que a maioria das pessoas tem 
objetivos de vida dentre eles, o desejo da concepção de um filho e para tanto diversos 
profissionais com a contribuição das técnicas de Reprodução Humana Assistida auxiliam estas 
pessoas na realização deste desejo incluindo o Enfermeiro(GRUPO CRIOGÊNESIS, 2014). Atividades 
como: a elaboração de orientações ao tratamento indicado, atuação em Centro Cirúrgico e 
recuperação anestésica, apoio emocional além de atividades gerenciais são desenvolvidas por este 
profissional neste campo. Dentro deste contexto, o desenvolvimento de atividades nesta área 
representa um desafio para o Enfermeiro uma vez que ela não está inclusa na grade curricular do 
curso, havendo a necessidade de buscar a informação além da participação em cursos de 
especialização voltados para a profissão (RICARDO; OKAZAKI, 2010). Relatar a experiência de 
acadêmica de enfermagem inserida em um programa de estágio curricular não obrigatório que 
visa aproximação das instituições geradoras do conhecimento e organizações empresariais 
visando promoção profissional e humana do estudante.    Através do desenvolvimento do estágio 
curricular não obrigatório foi possível observar que o Enfermeiro na área de Reprodução Humana 
Assistida atua fortemente como educador, além de ser o vínculo entre o médico e o casal infértil 
devendo portanto de se inteirar sobre o assunto de forma independente uma vez que a formação 
acadêmica não inclui esta área por se tratar de uma área específica de atuação. Em toda e 
qualquer área é preciso buscar o conhecimento científico, pois somente desta forma é que se terá 
embasamento necessário para atuar de forma independente e segura.     O desenvolvimento das 
atividades de estágio curricular não obrigatório teve início em abril de 2013 em uma clínica de 
Reprodução Humana Assistida do Interior do estado de São Paulo, com o objetivo de integrar a 
teoria e a prática profissional, buscando a minha aproximação do mercado de trabalho, com o 
desenvolvimento de atividades o mais próximo possível da minha futura carreira. Para tanto, fui 
inserida em uma equipe multiprofissional composta por dois Médicos, uma Enfermeira, uma 
Embriologista e um Farmacêutico, devendo desenvolver atividades concomitantemente com a 
Enfermeira e sob a sua supervisão. Como a atuação na área não é incluída na grade curricular do 
curso, foi necessário elencar horas de estudo sobre o assunto, além da participação atenciosa nas 
reuniões realizadas pelos médicos responsáveis. Atividades de orientação, acompanhamento em 
exames, observação e acompanhamento das intervenções cirúrgicas além da participação nas 
questões gerenciais e burocráticas foram realizadas o que propiciou o meu desenvolvimento e 
crescimento profissional ainda na vida acadêmica.    
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AÇÕES DE PRÁTICAS SIMULADAS COMO MÉTODO DE ENSINO PARA ESTUDANTES: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
JÉSSIKA DE ALMEIDA SILVA  

EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS  
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO  

 
Os métodos de ensino têm se desenvolvido nos últimos tempos para melhor compreensão dos 
alunos. A prática simulada que envolve encenações teatrais permite que o aluno viva dentro do 
âmbito acadêmico uma situação próxima à realidade e permite que o ator da simulação no caso 
um estudante tenha a oportunidade de se colocar no lugar de um paciente e procurar entender 
um pouco seus sentimentos, expectativas e mudar suas atitudes e comportamentos frente a uma 
situação real. Justifica-se a iniciativa como uma ferramenta para aproximar os acadêmicos de seus 
pacientes e melhorar a sua capacidade de desempenho em campo de práticas reais.  O objetivo 
deste relato de experiência é compartilhar as habilidades desenvolvidas por acadêmica de 
enfermagem participando como atriz em um projeto de extensão denominado Laboratório de 
Práticas Simuladas.     O projeto para mim está sendo de grande importância pois hoje enxergo 
mudanças em relação às minhas atitudes e comportamento enquanto profissional, algo simples 
mas que faz muita diferença como por exemplo, a maneira de como você fala com o paciente, um 
simples olhar, deixá-lo seguro em relação ao seu tratamento, ampliar o seu conhecimento para 
que o paciente tenha confiança em seu trabalho entre outras atitudes e comportamentos e posso 
perceber que hoje sou capaz de entender melhor o paciente e oferecer a ele um atendimento de 
qualidade que supere suas expectativas e necessidades.     Não existe. Nós estudantes, junto ao 
professor, iniciamos o projeto de extensão chamado Laboratório de Prática Simulada para trazer 
um pouco da realidade dos atendimentos de saúde para o nosso meio, realizamos simulações com 
outros estudantes como expectadores. São construídas histórias voltada para a realidade e depois 
a caracterização dos personagens de acordo com cada simulação, ao final é feita uma discussão 
com todos os estudantes presentes sobre o caso simulado, discussões relacionadas ao 
atendimento ao paciente (ator). É realizado um rodízio de atores, cada estudante fica responsável 
por uma simulação, algumas delas eu participo como atriz, simulo idosas, crianças, adolescentes 
grávidas e assim realizo as simulações conforme o script.    
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O Método Altadir de Planejamento Popular (MAPP) é uma proposição que toma por base os 
princípios do Planejamento Estratégico Situacional (PES) e representa uma proposta para 
efetivação da participação social e para descentralização do serviço de saúde (SKALINSKI, SCOCHI, 
MATHIAS, 2006). É um valioso instrumento capaz de aliar ensino e prática, pois ao mesmo tempo 
em que é um método de planejamento é, também, uma estratégia de ensino porque permite que 
o aluno compreenda o contexto do gerenciamento e suas múltiplas vertentes na elaboração de 
um plano de ação. É simples e criativo, elaborado com o objetivo de viabilizar planos de ação de 
forma contextualizada por inserir, obrigatoriamente, os vários atores no seu processo de 
formulação favorecendo o comprometimento da força de trabalho nas ações gerenciais, a partir 
da análise e enfrentamento de seus problemas (BALDISSERA VDA, GÓES HLF, 2012). Relatar a 
experiência de aplicação do MAPP por acadêmicos de Enfermagem em Estagio Curricular 
Supervisionado em hospital universitário.     Para nós foi uma experiência única que acrescentou 
conhecimentos técnico-científicos, enriquecendo nossa formação acadêmica, ampliando o 
raciocínio critico reflexivo e desenvolvendo a capacidade de articulação com nossos futuros pares. 
Esta atividade nos possibilitou a pratica do planejamento de ações para a resolução de problemas, 
nos mostrando a importância da articulação com todos os atores envolvidos e estimulando a 
tomada de decisão, gerenciamento, responsabilidade, comprometimento e atitude diante as 
futuras vivencias da profissão.      O processo de aplicação do MAPP foi iniciado com a analise dos 
indicadores assistenciais de enfermagem em que permitiu que identificássemos problemas 
referentes ao processo de notificação desses indicadores. A partir deste levantamento foi 
realizada uma discussão entre os atores envolvidos, onde gerou angustias e demandas frente à 
realidade. Esta discussão permitiu identificar o seguinte problema: "os indicadores assistências 
não estão integralmente implantados pelo serviço de enfermagem". Após foi elaborado um 
questionário para alavancar as possíveis causas do problema e aplicado na equipe de 
enfermagem. O resultado da análise dos dados permitiu a montagem da arvore explicativa, onde 
descreve o problema, suas causas e consequências. A seguir descrevemos o objetivo do plano que 
foi: propor estratégias para implementação do processo de implantação dos indicadores 
assistências de enfermagem. Os nós críticos e suas justificativas foram debatidos com os 
enfermeiros lideres e assistenciais e apontado as operações possíveis para a resolução do 
problema. O resultado deste debate fomentou a elaboração de um quadro com os recursos 
necessários para a realização das operações propostas e permitiu também que a equipe apontasse 
os atores sociais relevantes que fazem parte deste processo e que se responsabilizarão pela 
efetivação do plano.    
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O Método Altadir de Planejamento Popular (MAPP) tem como base os princípios do Planejamento 
Estratégico Situacional (PES) e sua característica operacional a nível local, oportuniza a aplicação 
dos conceitos de planejamento na contextualização de situações-problema e eleição de operações 
de resolução. Tornou-se ferramenta efetiva para o ensino-aprendizagem da gerência em 
enfermagem e para a integração ensino-serviço, articulando diversas fases e viabilizando o 
planejamento compartilhado entre os atores envolvidos, fortalecendo o compromisso social a 
partir do momento que analisam os problemas e propõe as soluções (BALDISSERA; GÓES, 2012). 
Diante da necessidade do acadêmico identificar, analisar e propor estratégias para resolução de 
um problema, este método justifica-se, pois analisa profundamente o problema por meio da 
utilização de fases.  Relatar a experiência dos acadêmicos de Enfermagem na aplicação do MAPP 
no Estágio Curricular Supervisionado na área hospitalar.    De acordo com essa prática percebemos 
a importância da aplicação do MAPP como uma ferramenta para a formulação de estratégias 
diante de um problema a ser solucionado, que neste caso era avaliar a qualidade da assistência de 
enfermagem por meio dos indicadores de assistência de enfermagem.     O Estágio Curricular 
supervisionado foi realizada em um hospital do interior do Oeste Paulista no primeiro semestre de 
2014, e teve como uma das atividades desenvolvidas o desenvolvimento das quinze fases do 
MAPP, afim de propor estratégias para implementar a implantação dos indicadores assistênciais e 
consequentemente a promover a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem. As fases 
seleção e descrição do problema, ou seja, "os indicadores assistenciais ainda não estão 
integralmente implantados pelo serviço de enfermagem" foram identificadas por meio de 
observação no local de estágio e por análise das fichas de notificação de incidentes do primeiro 
trimestre de 2014 complementadas com a realização de um brainstorm entre os alunos do 
estágio. O problema foi explicado utilizando a árvore explicativa que consta do descritor, causas e 
consequências do mesmo. Posteriormente foram identificados os nós criticos, ou seja, as causas 
mais pertinentes para serem trabalhadas e descritas as operações que são as estratégias para 
solucionar o problema. Também foram identificados os materiais necessários para desempenhar 
operações assim como os atores envolvidos e viabilidades das operações. Após a realização do 
MAPP, foi realizada a apresentação para os coordenadores e gerente de enfermagem em reunião 
com os discentes e docentes do estágio.     
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GABRIELA FERREIRA  
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EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS  

ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIERIA  
 

Introdução: A população em geral deve estar capacitada para agir em qualquer situação de 
emergência, prestando atendimento de primeiros socorros. Define-se primeiros socorros como 
atendimento imediato (fora do ambiente hospitalar) providenciado à pessoa doente ou ferida e 
que pode ser realizado pela população em geral. O Suporte Básico de Vida é a abordagem inicial à 
vítima com risco de morte, pode ser realizado por leigos capacitados ou profissionais da saúde, 
com o objetivo de salvar vidas e prevenir sequelas, por meio de desobstrução das vias aéreas e 
ressuscitação cardio pulmonar (RCP). Os agentes comunitários de saúde são um dos principais 
autores do cuidado na Rede de Atenção Básica e tem como responsabilidade o acompanhamento 
através de visita domiciliária à usuários, entre os quais, acamados e ou em situação de risco de 
morte. Justificativa: durante o desenvolvimento do estágio na estratégia de Saúde da Família (ESF) 
vimos que os agentes comunitários de saúde por muitas vezes atuam em um cenário que os 
coloca em uma condição de raciocínio lógico e atuação imediata a fim de garantir atendimento e 
minimizar agravos ao usuário. Objetivo: descrever capacitação para o suporte básico de vida, a 
agentes comunitários de saúde.     Conclusões: A realização de primeiros socorros a pacientes em 
situações críticas, envolve uma série de conhecimentos, atualizações, tomadas de decisões e 
habilidades. A prática da simulação realística proporciona um ambiente fidedigno e seguro onde o 
discente e o agente comunitário de saúde podem atuar sem medo. Sentimos a necessidade de 
ampliar esse projeto a fim de garantir a capacitação a um número maior de agentes 
comunitários.     Descrição da atividade: durante o estágio na ESF, foi proposto ao grupo elaborar 
uma ação educativa contemplando um grupo de trabalhadores, o grupo de trabalhadores 
escolhido pelo grupo de estágio foram os agentes comunitários de saúde. A capacitação 
aconteceu no laboratório de enfermagem, Campus I da Unoeste. Desse modo convidamos os 
agentes da ESF e articulamos as respectivas autorizações para a saída do local de trabalho. Com a 
finalidade de contribuir com a capacitação, foi convidada uma professora da universidade que tem 
afinidade e domina o tema. Foi utilizada aula dialogada explicando o suporte básico de vida e sua 
importância na prática profissional, além de treinamento prático em manequins de média 
fidelidade demonstrando as manobras do suporte básico de vida como o RCP e a manobra de 
desobstrução de vias aéreas superiores (manobra de heimlich). Em seguida os agentes puderam 
treinar por diversas vezes as manobras até relatarem estar aptos e demonstrarem segurança na 
realização dos procedimentos.    
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DIFICULDADES VIVENCIADAS PELO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM NA COLETA DO EXAME 
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ALINE GRACIELE LEÃO TORRES  

GISLAINE APARECIDA DOS SANTOS FREITAS  
JULIANA BERTO MENDES  

JULIANA CRISTINA BERTO PIMENTA  
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO  

 
No Brasil estima-se que o câncer de colo de útero seja a terceira neoplasia maligna mais comum 
entre as mulheres. A evolução do câncer ocorre de forma lenta passando por fases detectáveis e 
curáveis.A coleta do exame citopatológicocérvico consiste na análise das células oriundas da 
ectocérviceque são extraídas com raspagem do colo de útero. Este relato pretende despertar 
acadêmicos e profissionais para a importância da consulta de saúde da mulher e se preparar para 
tal, afim de minimizar as dificuldade que poderão ser vivenciadas.  Este relato de experiência tem 
como objetivo descrever a dificuldade do acadêmico de enfermagem perante a realização do 
exame citopatológicocérvico uterino.    Pudemos concluir que essas dificuldades estão 
relacionadas a vários processos: a entrevista inicial na qual a paciente se demostra envergonhada 
ao procedimento que irá ocorrer, levando a ansiedade do aluno perante o procedimento; soma-se 
a isso a dificuldade do mesmo em identificar as características anatômicas que cada mulher 
apresenta e associar ao procedimento e a frustração perante o desconforto da mesma chegando 
até a negação do procedimento.    Não existe. Trata-se de um estudo descritivo qualitativo, no 
qual foi realizado um relato de experiência, de uma atividade desenvolvida durante as práticas em 
campo da disciplina de Saúde da Mulher no curso de graduação em Enfermagem, por um grupo de 
alunas de graduação em enfermagem. O cenário das práticas foi a Unidade Básica de Saúde de um 
município do interior paulista. Antes de realizar a coleta do exame citopatológico foi realizado 
uma entrevista inicial na qual foram coletadas informações sobre a situação ginecológica da 
mulher de acordo com o impresso preconizado pelo Miinistério da Saúde, a seguir nos dirigíamos 
para a coleta do exame sob supervisão do docente responsável pela prática e finalizando com as 
orientações necessárias a cada situação.    
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A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um espaço privilegiado para promoção de educação em saúde e está 
amarrada no pressuposto do retorno da idéia de grupo como rede efetivo de apoio, não no sentido 
produtivista de atender um grade número de pessoas para diminuição da demanda, no entanto, como 
ferramenta que tem o potencial de acolher melhor as necessidades de saúde dos usuários (MORÉ; RIBEIRO, 
2010). As práticas de educação em saúde por meio da arte cênica possibilitam extrapolar os modos 
tradicionais do pensar, do agir e do ser, no sentido de articular saberes de forma lúdica e com profundidade 
sobre questões do cotidiano (CAMPOS et al, 2012). Justifica-se a proposição do trabalho em grupo 
utilizando a estratégia da encenação teatral no sentido de potencializar a relações e trocas entre 
profissionais da saúde e usuários.  Relatar a experiência da encenação teatral realizada numa ESF por 
estudantes do quarto termo da Faculdade de Enfermagem.     A partir de relato de membros da equipe e 
usuários a encenação teatral mostrou-se como uma ferramenta interessante para o trabalho em grupo 
desenvolvido na ESF, por aproximar a população de situações em que se identifique e também pelo fato de 
ter baixo custo na sua construção e realização. CAMPOS, C.N.A. et al. Reinventando práticas de 
enfermagem na educação em saúde: teatro com idosos. Esc. Anna Nery (impr), v. 16, n. 3, p. 588-96, 
jul./set. 2012 MORÉ, C.L.O.O.; RIBEIRO, C. Trabalhando com grupos na Estratégia Saúde da Família. 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2010. Disponível em: . Acesso em: 05 ago. 2014.     Não existe 
órgão de fomento. Os estudantes, junto ao professor, propuseram a equipe de Saúde da Família (SF) utilizar 
a encenação teatral para trabalhar nos grupos temáticos existentes na unidade, no sentido de 
experimentar se esta meio de educação em saúde teria algum tipo de impacto positivo nos usuários e no 
olhar da própria equipe. A enfermeira representando a equipe SF elegeu temas relacionados a Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS), Diabete Melitus (DM) e Alimentação Saudável, por se tratar de temas que sempre 
são discutidos e por terem boa adesão da comunidade. Foi construída uma história contextualizada com a 
realidade local, onde havia duas personagens sendo a principal uma senhora que recebeu o nome de Dona 
Madá, portadora de HAS, DM, e sua neta que a acompanhava. Inicialmente enquanto outros estudantes 
conduziam uma palestra da forma convencional, D. Madá ficava ao lado dos participantes como se fizesse 
parte do grupo. No desenrolar da palestra ela se manifestava interagindo com o palestrante e também com 
sua neta que fazia algumas provocações com o objetivo de tornar a conversa mais descontraída e em 
alguns momentos cômicas. Ao final da encenação os estudantes faziam um fechamento sobre a 
importância da participação no grupo por ser um espaço que possibilita caminhos para prevenção de 
doenças.    
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A universidade tem como comprometimento social a inserção espacial e cultural do discente com 
o propósito de mobilizar todas as dimensões pessoais, simbólicas e políticas da vida acadêmica. 
Muitas vezes o aluno de enfermagem se condiciona a participar de atividades que contemplam o 
saber técnico e biológico, desconsiderando e discriminando disciplinas que estimulam o refletir, o 
pensar, a discussão coletiva e teórica como embasamento para o fazer. Para atender as diretrizes 
do Sistema Único de Saúde, as Instituições de Ensino Superior tiveram como desafio utilizar 
metodologias de ensino que potencializem o processo de aprender. Diante das tecnologias 
existentes, a simulação clínica se mostra como uma estratégia significativa, pois avalia 
competências cognitivas, psicomotoras e afetivas em ambiente protegido e semelhante à prática 
profissional. O role-play ou protagonismo está inserido neste contexto. Utilizamos a metodologia 
Role-Play em uma universidade do interior do estado de São Paulo como estratégia de prática 
para consultas de enfermagem entre alunos do último ano de graduação. O objetivo deste relato 
de experiência é compartilhar as vivências adquiridas como alunos role-players em projeto de 
extensão em laboratório de prática simulada.    Aos alunos role-players as simulações permitiram 
maior aproximação com a tríade paciente/cuidador/familiar. Através de uma dupla posição 
personagem/acadêmicos, pudemos vislumbrar como deve ser o verdadeiro papel do enfermeiro 
na ESF e quais os caminhos para uma consulta de enfermagem eficaz. Somado a isso, os estudos 
feitos antes e após as simulações auxiliou em nossa vivência teórica e prática na 
universidade.    Não existe. As simulações englobavam situações recorrentes em uma consulta de 
enfermagem. O caso clínico era escrito pelo docente e revisado pelos alunos role-players, 
participantes do projeto. Depois de revisado e discutido, o mesmo era encenado e posteriormente 
avaliado pelos alunos e professor, todos dispostos em roda. O tempo de consulta era 
cronometrado para até 60 minutos, de modo que se mantivesse a organização de discussões e 
propostas. Após a consulta simulada, o ator role-play era convidado para "feedback" junto com o 
professor e alunos do último ano de graduação em enfermagem. Os encontros eram divididos em 
quatro módulos: módulo I - desenvolvimento do caso saúde do adulto; módulo II - saúde da 
mulher; módulo III - saúde do idoso; módulo IV - saúde da criança, totalizando 14 encontros.    
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O SBV (suporte básico de vida) é a garantia de sobrevida da pessoa em PCR (parada 
cardiorrespiratória), consiste basicamente no reconhecimento precoce da PCR, acionamento do 
serviço de emergência, RCP (ressuscitação cardiopulmonar) precoce e desfibrilação rápida quando 
necessário. As novas diretrizes propostas pela American Heart Association em 2010 dão ênfase 
principalmente na qualidade das compressões torácicas (rápidas e fortes), rápida desfibrilação e 
atendimento avançado a fim de minimizar interrupções na RCP. O conhecimento sobre as 
manobras de ressuscitação cardiopulmonar é prioridade de todo profissional de saúde. O 
enfermeiro lida constantemente com situações críticas mesmo que em diferentes campos de 
atuação, portanto é notável a necessidade de fazer do processo de aprendizagem sobre 
atendimento inicial ao paciente em PCR um processo contínuo e que possa ser avaliado em todo o 
seu contexto desde o ensino teórico até o prático.  Relatar a experiência de acadêmicos de 
enfermagem durante a aplicação da parte prática de um curso de suporte básico de 
vida.    Percebemos que ao ministrar um curso é importante o embasamento teórico cientifico, 
além do conhecimento prático sobre o assunto. Observamos ainda muito interesse dos alunos de 
graduação sobre o tema, evidenciado durante o curso de SBV pelos questionamentos e 
observações e pela participação nas estações práticas. Sentimos que o ensino teórico e prático do 
SBV é essencial na formação do profissional enfermeiro, sendo assim sugerimos uma maior 
abordagem do tema durante a graduação.     Durante o primeiro semestre de 2014 fizemos toda a 
preparação para ministrar, com a supervisão da professora orientadora de trabalho de conclusão 
de curso (TCC), um minicurso durante a semana de enfermagem de uma universidade do Oeste 
Paulista que contou com estudos sobre o tema SBV com ênfase na parada cardiorrespiratória 
(PCR). O minicurso foi dividido em duas partes, duas alunas ficaram responsáveis pela parte 
teórica e dois alunos responsáveis pela parte prática. Durante o minicurso após a apresentação 
teórica, simulamos para os alunos uma situação onde a vítima encontrava-se em PCR, 
demonstramos passo a passo em manequins de média complexidade o atendimento inicial 
proposto pela American Heart Association. Após a demonstração os participantes foram divididos 
aleatoriamente em quatro grupos a fim de participarem das estações práticas, sendo elas: estação 
de simulação de atendimento a PCR sem desfibrilador externo automático (DEA), estação de 
simulação de atendimento a PCR com DEA, estação de atendimento a desengasgamento em 
vítima consciente e inconsciente utilizando a manobra de Heimlich e estação de feedbaack, 
constituída de prova de múltipla escolha.     
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS POR ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DURANTE A COLETA DO 
PAPANICOLAU 

 
ALINE GRACIELE LEÃO TORRES  

GISLAINE APARECIDA DOS SANTOS FREITAS  
JULIANA BERTO MENDES  

JULIANA CRISTINA BERTO PIMENTA  
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO  

 
O câncer de colo de útero apresenta um dos mais altos potenciais de prevenção e cura, chegando 
perto de 100% quando diagnosticado precocemente. Tendo como base curativa a realização da 
coleta do exame citopatológico que deve ser realizado anualmente pelas mulheres, o exame é 
barato e simples de ser realizado. O exame não é doloroso e no máximo provoca um desconforto 
momentâneo que cessa com a finalização do exame. Todas as mulheres após a primeira relação 
sexual precisam realizar um exame a cada ano durante dois anos e se normal os próximos exames 
podem ser realizados a cada três anos. É frequente a busca de mulheres para prevenção mas 
ainda está longe de ser o ideal. Este relato de experiência pretende ampliar o olhar crítico e 
reflexivo para observar o usuário como um todo, oferecendo uma melhor qualidade na assistência 
de enfermagem. O objetivo deste relato de experiência é descrever as habilidades desenvolvidas 
por acadêmicos de enfermagem durante a coleta do exame Papanicolau.     Os acadêmicos de 
enfermagem durante a prática se aperfeiçoaram na coleta de exame citopatólogico e 
desenvolveram as habilidades de destreza manual com relação a habilidade técnica para o 
procedimento e a escuta qualificada compreendida pela comunicação verbal e não verbal. A 
destreza manual poderá proporcionar maior segurança na realização de consultas propiciando 
melhor desenvoltura no relacionamento com suas pacientes (BEGHINI; 2006). Com relação 
comunicação na enfermagem de acordo com Araújo, Silva e Puggina (2007), esta não é apenas 
mais um instrumento básico para o relacionamento terapêutico, mas deve ser considerada 
competência ou capacidade interpessoal.      Trata-se de um estudo descritivo qualitativo, no qual 
foi realizado um relato de experiência, de uma atividade desenvolvida durante as práticas em 
campo da disciplina de Saúde da Mulher no curso de graduação em Enfermagem, por um grupo de 
alunas de graduação em enfermagem. O cenário das práticas foi Unidade Básica de Saúde de um 
município do interior paulista. Sob supervisão da docente responsável pela disciplina realizávamos 
uma entrevista inicial para coleta das informações sobre a situação ginecológica de acordo com o 
impresso preconizado pelo Ministério da Saúde e em seguida prosseguíamos com a coleta da 
amostra das células do colo do útero, o atendimento era finalizado com as orientações necessárias 
a cada caso.     
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HABILIDADES ADQUIRIDAS E ATITUDES TRANSFORMADAS NO DECORRER DA FORMAÇÃO 
ACADÊMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
GEANNE ANDRÉIA DO NASCIMENTO  

VANESSA MARIA FREITAS  
BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO  

MIRELLE ZANETTA PASSOS  
LORENA DE CARVALHO SANTOS  

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO  
 

A enfermagem é uma das profissões da área de saúde cuja essência e especificidade é o cuidado 
ao ser humano. O perfil do acadêmico de enfermagem é descrito como: indivíduos com idade 
entre 18 e 22 anos, o sexo predominante é o feminino que no momento que ingressam na 
universidade são economicamente depende dos pais. Em contrapartida o estudo de Spíndola, 
Martins e Francisco, (2008), apresenta que, os mesmos são na maioria jovens, do sexo feminino, 
casadas e sem filhos, empregadas, porém, poucas na área da saúde. Observam-se, que 
graduandos do curso de enfermagem antes de adentrarem ao curso sofrem preconceitos até 
mesmo de seus familiares devido a falta de informação dos mesmos sobre o papel da 
enfermagem/enfermeiro, acreditam ter um mercado de trabalho abrangente e está diretamente 
ligado a prevenir e cuidar de doenças. Este relato de experiência pretende demonstrar a 
importância na realização das práticas na formação acadêmica para melhor desenvolver 
competências necessárias à profissão, permitindo o aperfeiçoamento das técnicas e relacionando 
a teoria com a prática. O objetivo deste relato de experiência é descrever a evolução na prática 
dos acadêmicos de enfermagem do 1º ao 4º semestre, destacando os aprendizados, mudanças 
comportamentais, olhar humanístico e individualizado e o desenvolvimento de um pensamento 
crítico-reflexivo.    Concluímos que a evolução dos acadêmicos de enfermagem é constante 
durante a graduação, pois com as práticas isso se torna mais evidente, os nossos conhecimentos e 
habilidades cresceram constantemente, aprendendo a respeitar culturas, fazer técnicas 
adequadas ao protocolo de ensino, tonando-nos enfermeiros respeitosos e confiantes. Para nos 
tornarmos um profissional completo.     Não existe. Durante o curso foram realizadas atividades 
práticas em grupos no período da manhã. Sendo os locais: Pronto atendimento, Unidades Básicas 
de Saúde, Hospitais de grande porte e Estratégia Saúde da Família. No primeiro termo foi 
desenvolvido a comunicação, no segundo termo as habilidades de lavagens das mãos, sinais vitais 
e exame físico. No terceiro termo aumentamos nosso conhecimento, com aprendizagem em 
relatórios de enfermagem, curativo, banho no leito, e administração de medicamento. No quarto 
termo saímos da rotina do hospital e fomos para ESF, onde realizamos visitas domiciliares, grupo 
de sala de espera, puericultura, vacinas e preventivos.    
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IMPLATAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA GERAL: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
PRISCILA DOS SANTOS SILVA  

MARIANE DE OLIVEIRA SANTOS  
LUIZ CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA  

MÔNICA ROCHA PIRES  
JULIANE MOREIRA DE OLIVEIRA  

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  
 

A enfermagem busca ao longo dos anos a valorização profissional, aperfeiçoando a sua prática 
através de métodos e modelos científicos. Wanda de Aguiar Horta ao publicar em 1970 seu livro 
intitulado "Processo de enfermagem" revolucionou a enfermagem ao propor uma maneira 
sistematizada de realizar o cuidar, pautado pela ciência e de forma critica. O processo de 
enfermagem (PE) constitui uma ferramenta que o enfermeiro utiliza para atuar na promoção, 
prevenção e recuperação do individuo, família e comunidade, sendo função privativa deste e 
indispensável para a valorização da profissão. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência 
vivenciada por graduandos em enfermagem, enfermeiros e residente de enfermagem na 
implantação do processo de enfermagem em uma Unidade de Clínica Médica Geral (CMG) de um 
hospital do interior do oeste paulista.    Para a implantação do PE foi necessário a articulação da 
graduação em enfermagem, serviço, extensão e pós-graduação na área o que nos levou a 
perceber a importância de desenvolver habilidades como habilidades cognitivas, técnicas, 
interpessoais, éticas e moral para subsidiar todo processo de implantação da SAE. Foi possível 
concluir também que a implantação do processo, valorizou a equipe e organizou o processo de 
trabalho.     No ano de 2013, os alunos da graduação desenvolveram um instrumento que pudesse 
garantir todas as etapas do PE (histórico de enfermagem, diagnóstico, planejamento, 
implementação e avaliação) com o intuito de dar subsidio aos profissionais do serviço que 
almejavam implantar tal processo. No primeiro semestre de 2014, os enfermeiros do serviço, 
docentes e a residente em enfermagem testaram e reavaliaram o instrumento proposto, além de 
realizar cursos de capacitação para toda a equipe de enfermagem sobre o assunto. No mês de 
julho de 2014, por meio de um curso de aperfeiçoamento na CMG, que possuía como foco 
principal a implantação do PE, os cursistas (graduandos em enfermagem) juntamente com as 
várias instancias do cuidar (coordenação do serviço, enfermeiros assistenciais, docentes, 
residentes e graduandos em enfermagem), conseguiram implantar o PE na unidade de semi-
intensiva localizada na própria CMG. Durante o período de implantação, enfermeiros (residentes 
ou não) e os futuros profissionais da área realizavam todas as etapas do PE o que permitiu 
vivenciar a operacionalização da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) ao qual 
havíamos entrado em contato apenas de forma simulada.    
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IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DE UM PROJETO DE HIPERTENSÃO JUNTO A POPULAÇÃO 
 

KARLA DOS |SANTOS BRAGA  
ANA FLAVIA BORTOLUZZI  

CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA  
 

As doenças cardiovasculares são as maiores causadoras de morbidade no mundo inteiro, sendo 
que no Brasil, na década de 2000 a 2009, essa doença foi a maior causadora de mortes, resultando 
em 65% da mesma. A hipertensão arterial aumenta o risco de possuir doença isquêmica do 
coração, morte súbita, aterosclerose e mortalidade geral. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e 
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. Idade, sexo, etnia, obesidade, 
sedentarismo, ingestão salina e de álcool, genética e níveis socioeconômicos são considerados 
fatores de risco para hipertensão. Alguns fatores de risco podem ser controlados com mudança de 
hábitos, neste contexto a equipe multiprofissional tem papel importante, pois pode trabalhar 
estratégias que visem a conscientização da população quanto a importância da promoção de 
saúde.  O objetivo desse trabalho é relatar a experiência vivenciada pelas acadêmicas do curso de 
enfermagem quando inseridas num projeto de extensão universitária.    Os resultados esperados 
no projeto são: Aproximação humanizada entre equipe e clientes para que se possa conhecer a 
população hipertensa e trabalhar estratégias para o controle da doença, conscientização da 
população sobre a importância de hábitos saudáveis, motivar acadêmicos a trabalharem com a 
promoção da saúde e esclarecer aos acadêmicos sobre a responsabilidade social que os 
acompanhará. Espera-se com essa pesquisa demonstrar que a promoção de saúde, prevenção da 
doença e educação em saúde são áreas importantes de atuação do enfermeiro.     Trata-se de um 
relato de experiência vivenciado pelas pesquisadoras em um projeto de extensão cadastrado em 
uma universidade do Oeste Paulista e intitulado Pressão na medida: a equipe de saúde no controle 
da hipertensão. Este projeto de extensão é de natureza cientifica, técnica e educacional, vinculada 
a área da saúde e sem fins lucrativos. Participam do mesmo, acadêmicos de enfermagem, 
fisioterapia, farmácia e biomedicina. Os objetivos do projeto são: Geral: Proporcionar a população 
orientações de saúde sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica. Específicos: Proporcionar 
conhecimento científico sobre o tema aos acadêmicos, conscientizar os acadêmicos de áreas 
interdisciplinares sobre a importância da orientação, montar grupo de acadêmicos de áreas 
interdisciplinares para executar ações comunitárias, executar orientações e aferições de Pressão 
Arterial junto a comunidade, 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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MAPP: MÉTODO ALTADIR DE PLANEJAMENTO POPULAR REALIZADO DURANTE O ESTÁGIO 
CURRICULAR SUPERVISIONADO EM UM HOSPITAL DO INTERIOR DE SÃO PAULO 

 
ROSÂNGELA DE AGOSTINI  
LETICIA COSTA MENEZES  

WILLLIAN BOVOLENTA DOS SANTOS  
 

O Método Altadir de Planejamento Popular (MAPP),considerado uma ferramenta utilizada 
resolução de problemas é um importante instrumento para o processo de ensino aprendizagem. 
Faz parte das atividades desenvolvidas durante a vida acadêmica no Estágio Curricular 
Supervisionado, sendo uma oportunidade que o discente encontra para desenvolver 
principalmente habilidades de comunicação e tomada de decisão, tendo em vista que, ao realizá-
lo, o problema é analisado detalhadamente identificando suas causas, consequências e os atores 
envolvidos.  Relatar a experiência da utilização do MAPP em uma Clinica cirúrgica.     Durante este 
período adquirimos experiência profissional sobre conceitos utilizados no MAPP e principalmente 
como operacionaliza-lo levando conosco momentos de aprendizado e lições que irão nos ajudar 
como Enfermeiros durante a resolução de problemas.    Os próprios pesquisadores. Foi utilizado o 
MAPP em várias unidades deste Hospital, neste caso numa clinica cirúrgica geral, seguindo as 
quinze etapas onde inicialmente realizamos a caracterização da Unidade, descrevendo toda a 
equipe, números de leitos, números de salas e, na segunda etapa foi realizada a descrição do 
problema e da arvore explicativa contendo as causas, o descritor, e as consequências. O próximo 
passo foi a identificação dos nós críticos, a descrição da situação objetiva, dos atores envolvidos, 
dos recursos necessários e das operações a serem realizadas para a resolução do problema. Foi 
também analisado a viabilidade das operações e a motivação dos atores envolvidos na resolução 
do problema.Vale a pena ressaltar que ao utilizar este método há participação de todos os 
profissionais envolvidos no caso.    
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MÉTODO ALTADIR DE PLANEJAMENTO POPULAR (MAPP) E SUA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE 
PLANO DE INTERVENÇÃO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
LUIZ CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA  

PRISCILA DOS SANTOS SILVA  
JULIANE MOREIRA DE OLIVEIRA  

KARINA VENTURA TASSINARI  
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  

 
O Método Altadir de Planejamento Popular (MAPP) toma como base os princípios do 
Planejamento Estratégico Situacional (PES) e todos envolvidos com a situação base do plano 
devem fazem parte do processo de planejamento, pois são os principais atores na busca da 
solução dos problemas e resultados (SLALINSKI, SCOCHI e MARTINS, 2006). Segundo Baldissera e 
Góes (2012) esta estratégia tem oportunizado ultrapassar as barreiras da comunidade, onde sua 
aplicabilidade foi historicamente construída. Tem se tornado um instrumento para resolução de 
problemas nos diversos níveis de atenção a saúde. O objetivo deste trabalho é relatar a 
experiência de acadêmicos de enfermagem na construção do MAPP para propor soluções aos 
problemas vivenciado durante o Estágio Curricular Supervisionado no que tange a implantação dos 
indicadores assistenciais de enfermagem em um Hospital Universitário do interior do Oeste 
Paulista.     Só foi possível realizar o MAPP durante o estágio devido o apoio da instituição a nós 
acadêmicos. A elaboração do questionário foi muito importante delinear o problema e propor 
estratégias que poderão solucioná-lo. A participação dos sujeitos envolvidos no processo durante 
a elaboração do MAPP nos mostrou o que vem a ser gestão compartilhada, pois fortaleceu o 
envolvimento dos mesmos com o problema e com o planejamento e implantação de ações 
voltadas para sua resolução.      Durante o mês de Abril analisamos fichas de notificação de 
indicadores de qualidade assistenciais de enfermagem relacionados à incidência de ulcera por 
pressão, incidência de queda, incidência de perda de sonda oronasogastroenteral e flebite. A 
partir dos dados dessa analise foi possível identificar que os indicadores assistenciais ainda não 
estavam integralmente implantados pelo serviço de enfermagem. Para buscar os motivos que 
estavam levando a não implantação dos indicadores assistenciais de enfermagem utilizamos o 
MAPP como ferramenta. Para a coleta de dados formulamos um questionário utilizando a técnica 
do Brain Storm com os envolvidos. Com os dados da coleta em mãos começamos a elaborar as 
fases do MAPP e devido a dificuldades encontradas em compreender cada fase, voltamos várias 
vezes ao referencial teórico no sentido de compreendermos o que era descritor, indicador, causas 
e consequências. Após compreensão real do problema, a árvore que o explicava foi apresentada à 
equipe de enfermagem envolvida e em sequencia todo o grupo ajudou a propor estratégias para 
melhorar a implantação dos indicadores assistências de enfermagem.     
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MONITORIA EM SEMIOLOGIA, SEMIOTÉCNICA E PROCEDIMENTOS DO CUIDAR PARA A 

ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

MILENA COLONHESE CAMARGO  
AIDÊ DE MELO ALVES  

GABRIEL OLIVEIRA SILVA  
ANDERSON FERREIRA MILHORANÇA  

VINICIUS ENCENHA LANZA  
LORENA DE CARVALHO SANTOS  

LUIZ CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA  
DEUSÉLIA TEIXEIRA BOMFIM  

 
Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem constitui uma importante disciplina para os 
graduandos, possibilitando o desenvolvimento de habilidades na execução de procedimentos 
teórico-práticos, necessários à assistência. A monitoria é um serviço de apoio pedagógico 
oferecido aos alunos interessados em aprofundar conteúdos, bem como solucionar dificuldades 
em relação às atividades teóricas ministradas pelos docentes. A lei 9394/96 que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional dispõe que os discentes da educação superior poderão ser 
aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de 
monitoria, de acordo com seu rendimento escolar e seu plano de estudos.  Relatar a experiência 
de monitoria da disciplina de Semiologia e Semiotécnica do curso de enfermagem de uma 
Universidade do interior paulista.    Como docentes acreditamos que a monitoria contribuiu para a 
qualidade do ensino, estreitando vínculo entre alunos, auxiliando o docente durante sua prática 
pedagógica. Para os monitores acredita-se que houve um considerável crescimento pessoal e 
intelectual, pois tiveram a oportunidade de entrar em contato com as atividades de ensino, 
possibilitando agregar conhecimentos devido à revisão contínua dos conteúdos. Esses descrevem 
como uma experiência muito rica, oportunizando compartilhar saberes, exigindo estudo, preparo, 
habilidades, destreza e comprometimento, contribuições essas significativas no processo de 
formação acadêmica.    Não se aplica No início do 1° semestre de 2014 foi divulgado pelos 
docentes o edital de seleção de monitores para a disciplina de Semiologia e Semiotécnica que 
acontece do 3° termo da graduação, baseado no regulamento de monitoria do curso. Para a 
inscrição, o acadêmico deveria estar devidamente matriculado no curso, aprovado na disciplina de 
Semiologia e Semiotécnica e ter disponibilidade de no mínimo 10 horas semanais para a atividade 
em questão. No edital constavam os requisitos, o referencial teórico para estudo e a data da 
avaliação teórica. Foi aprovado o candidato com nota mínima de 7,0. Após a divulgação dos 
resultados os alunos selecionados como monitores acompanharam os docentes, auxiliando os 
acadêmicos nas atividades práticas de laboratório e em campo de prática. Os monitores auxiliaram 
os alunos nos estudos e revisão de técnicas no laboratório de habilidades e durante a prática de 
campo nas atividades menos complexas como: auxílio na verificação dos sinais vitais, realização do 
exame físico, anotações de enfermagem e estudos de caso na biblioteca, enquanto o docente 
desenvolvia outras atividades de maior complexidade como: curativos, preparo e administração 
de medicamentos, entre outras.     
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O PRIMEIRO CONTATO COMO APRENDIZ DE LÍDER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

LUIZ CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA  
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  

 
O rápido processo de evolução nos tem mostrado que é preciso adaptarmos as novas tecnologias 
que surgem no mercado, uma vez que, estamos marcados por um mundo profissional cada vez 
mais competitivo. Ainda que haja muita tecnologia sendo produzida esta ainda não é capaz de 
substituir o direcionamento de pessoas para alcance de objetivos de uma organização 
(BALSANELLI e CUNHA, 2006). A liderança é uma das competências das quais o enfermeiro 
necessita conhecer para que possa direcionar o processo de trabalho e as práticas diárias no 
ambiente de trabalho. O Estagio Curricular Supervisionado (ECS) durante a graduação permite ao 
acadêmico a oportunidade de explorar essa competência ao máximo, uma vez que, a ausência do 
professor na prática diária, faz com que o estudante se envolva no processo de trabalho, 
articulando o conhecimento adquirido ao longo da formação com a vida real do trabalho. 
 Objetivo: relatar a experiência do acadêmico de enfermagem enquanto aprendiz de líder durante 
a realização do ECS.     Conclusão: o ECS abriu caminhos para o desenvolvimento de diversas 
competências e habilidades, uma delas foi a liderança, que se demonstrou de suma importância 
para que os colaboradores trabalhe de uma forma organizada para prestação do melhor cuidado 
ao cliente. Além disso, evidenciei, na vida real do trabalho, que o enfermeiro precisa desenvolver 
o espirito de liderança, pautado por referenciais teóricos da área, visto que, ao lidar com uma 
equipe, este precisa utilizar de conhecimentos científicos para atingir as metas e objetivos da 
organização.     O estágio foi realizado no período de Fevereiro a Maio de 2014, em um Hospital 
Regional do Oeste Paulista, onde foram realizadas diversas atividades que levasse a uma 
aproximação maior com o dia-a-dia do enfermeiro. Durante os primeiros meses foi bastante 
explorado o pensamento clínico e já nesse momento era abordado questões que envolviam a 
liderança no sentido de direcionar a equipe para o cuidado. Nos meses seguintes outras ações da 
prática do enfermeiro foram sendo introduzidas nas quais necessitam de intensa articulação com 
a equipe de trabalho, tais como: a divisão de tarefas diária entre a equipe de enfermagem, o 
gerenciamento de recursos materiais e o gerenciamento do ambiente terapêutico em geral. Estas 
articulações me proporcionaram vivenciar diversas emoções, dentre elas alegria de estar 
conseguindo direcionar (mesmo que de maneira sutil) um grupo de trabalho, medo todas as vezes 
que o grupo questionava alguma conduta, frustração quando não conseguia argumentar meu 
ponto de vista e satisfação quando percebia que estava fazendo parte da equipe de enfermagem 
do local de estágio. Ao final, por meio do envolvimento constante com a equipe de enfermagem 
da unidade percebi que já era possível adotar os estilos de liderança de acordo com a 
característica de cada colaborador, como sugere a Liderança Situacional (GALVÃO et Al, 1997).     
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OS BENEFÍCIOS DA VISITA PRÉ-OPERATÓRIA AO PACIENTE CIRÚRGICO - RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

PATRICIA ALVES FERREIRA  
ELAINE CRISTINA NEGRI SANTOS  

 
A visita de enfermagem pré-operatória representa um valioso instrumento na preparação do 
paciente para o procedimento cirúrgico, é uma forma de individualizar e humanizar a assistência 
prestada ao paciente cirúrgico o qual normalmente encontra-se emocionalmente fragilizado, com 
um nível elevado de estresse, independente do grau de complexidade da cirurgia, pois irá se 
defrontar com algo que desconhece. Assim é vital que a equipe de enfermagem, além de outros 
cuidados mantenha o paciente calmo e seguro. As maiorias dos casos de instabilidade 
identificadas no paciente cirúrgico neste período ocorrem devido à desinformação do paciente 
quanto aos acontecimentos que irão suceder em cada uma das fases da cirurgia, assim como pelas 
demais situações que a internação hospitalar irá proporcionar. O enfermeiro deve atuar de 
maneira expressiva na visita pré-operatória, sendo um importante educador e mediador do calor 
humano, sensibilidade e cuidados que poderão ser prestados ao paciente neste período, 
ajudando-o no enfrentamento da mesma. Mediante o exposto justifica-se buscar compreender o 
paciente durante sua experiência cirúrgica.  Relatar a experiência acadêmica vivenciada durante a 
realização de uma visita pré-operatória.     Conclui-se que a atividade elaborada na disciplina 
ofereceu uma aprendizagem que envolveu tanto o processo afetivo quanto cognitivo. A visita pré-
operatória nos proporcionou uma importante aproximação com o paciente, nos permitindo tocá-
lo e dirigir ao mesmo um olhar mais atencioso a fim de reconhecer suas reais necessidades, como 
por exemplo, dúvidas, medos e aflições. Além disso, foi gratificante pra nós deixá-lo seguro e 
ciente das reações e procedimentos que se seguiriam de acordo com cada fase do processo 
cirúrgico. Aprendemos que a grandeza do nosso crescimento profissional está em nos educar, para 
sermos educadores eficazes levando até o paciente o conhecimento necessário para sua 
segurança e uma assistência de qualidade.      Trata-se de um relato de experiência vivenciado por 
uma acadêmica de enfermagem durante atividades desenvolvida no período de março a abril de 
2014 na Unidade de Clínica Cirúrgica do Hospital Regional de Presidente Prudente. Primeiramente, 
houve apresentação de aula teórica expositiva dialogada sobre visita pré-operatória, seguido de 
aula no laboratório de simulação realística da Unoeste com a realização de cenário de Roll play 
com o objetivo de reproduzir a situação de visita pré- operatória a ser vivenciada ambicionando 
uma resposta adequada no contexto real. A disciplina Assistência de Enfermagem Cirúrgica propôs 
como atividade, a realização da visita pré-operatório, fornecendo um guia impresso estruturado, 
como um instrumento utilizado para auxílio. Também foi desenvolvida pelos alunos cartilhas 
ilustrativas direcionadas para o paciente para auxiliar na compreensão das orientações.     
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PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DO 2º TERMO ENFERMAGEM SOBRE A DISCIPLINA ANATOMIA 
HUMANA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
MAYULI DIAS DE SOUZA  

ANA MARIA SILVA CAMARGO  
TAYNNÁ GARCIA CARRARO  

WESLEY LUIS BOMFIM TELES  
WILLIAN NUNES PELAES  

 
A anatomia é a ciência que estuda as estruturas que compõem o corpo humano, ela é base inicial 
para outras ciências que surgirão durante o curso, e então é considerada matéria base para a boa 
formação do enfermeiro. O profissional de enfermagem deve ter conhecimentos teóricos e 
práticos dos diferentes sistemas do corpo humano para o desenvolvimento da boa prática 
profissional. A assistência de enfermagem deve ser baseada em conhecimentos científicos que 
subsidiam o fazer do enfermeiro com qualidade. Dentre as ações assistenciais do enfermeiro 
estão: avaliação dos clientes por meio de exame físico, com o intuito de investigar os diferentes 
órgãos e identificar alterações que exigem intervenções do enfermeiro ou da equipe 
multiprofissional, a disciplina também contribui no aprendizado para a realização de habilidades 
relacionadas ao atendimento a esses clientes como por exemplo a movimentação e a mudança de 
decúbito para não causar úlceras de pressão, garantindo o conforto e a qualidade de vida do 
usuário dos serviços, atendimento de primeiros socorros, curativos, sondagens e outros. Portanto, 
o presente relato de experiência tem como objetivo mostrar como a anatomia humana é 
importante como conhecimento necessário para se cursar outras disciplinas elencadas na grade 
curricular do profissional de enfermagem.    Concluímos que o apoio do docente foi de extrema 
importância para esse primeiro momento, pois além dos conhecimentos adquiridos iniciamos uma 
reflexão sobre as questões éticas que envolvem o ser humano em qualquer momento da vida. 
     A disciplina está no primeiro ano do curso, conta com aulas teóricas e práticas para associação 
do conhecimento, além de monitorias que contribuem com o aprendizado, pois fortalece o 
conteúdo estudado. Neste sentido, de acordo com os discentes "A anatomia foi fundamental, no 
primeiro momento tivemos um pouco de receio em ver os corpos dissecados, mas essa impressão 
foi superada assim que tivemos a primeira aula prática, também tivemos a percepção da disciplina 
nos aproximar da profissão. A anatomia foi importante para a nossa construção do conhecimento 
por ser uma matéria curiosa".    
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PRÁTICA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UM NOVO OLHAR NA VISÃO DO ACADÊMICO DE 
ENFERMAGEM. 

 
LUIZ CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA  

ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIERIA  
ANA MARIA SILVA CAMARGO  

 
As habilidades exigidas de um enfermeiro durante a graduação vão desde habilidades técnicas até 
habilidades critico reflexivas que começam a ser desenvolvidas a partir do primeiro termo nas 
disciplinas consideradas básicas, entre elas anatomia, patologia, fisiologia e bioquímica. A 
formação do profissional enfermeiro tem como objetivo principal a preparação e inclusão em 
atividades práticas mais próximas da realidade, diante desta, a prática em unidade de terapia 
intensiva, possibilita um novo olhar haja visto o alto nível de complexidade do cuidado, além da 
utilização do raciocínio crítico reflexivo.  Relatar a experiência da prática em unidade de terapia 
intensiva.     Ao final da prática foi possível a identificação com o ambiente e as habilidades 
exigidas para se trabalhar com esse tipo de cliente, a complexidade do cuidado e a dinâmica do 
processo de trabalho desempenhado despertaram uma reflexão sobre a importância do 
conhecimento em enfermagem que é imprescindível em todas as áreas de atuação. No hospital, 
em especial a unidade de terapia intensiva, é um local onde o conhecimento dos profissionais da 
saúde é fundamental e indissociável.      Durante o período de novembro de 2013 foi realizada a 
prática de áreas criticas em um hospital do interior do Oeste Paulista, a primeira semana de 
prática aconteceu na unidade de emergência e logo após, foram os cuidados na unidade de 
terapia intensiva. Nos primeiros dias o ambiente de terapia intensiva causou estranheza e 
insegurança pela mudança na dinâmica de trabalho e do ambiente, após esse período de 
reconhecimento, foram realizados cuidados ao paciente crítico e dentre as atividades solicitadas 
na sala, a que mais chamou atenção foi a de estudar a patologia do cliente e a correlação com 
sinais e sintomas, além do uso do processo de enfermagem e aplicação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE). Além disso, a mudança mais importante foi a mudança de 
cenário das práticas, que nos termos anteriores eram realizadas nas clínicas de baixa e média 
complexidade, tornando o fazer focado nesse tipo de cuidado e de cliente, ao ser inserido em um 
ambiente mais complexo que exige uma nova forma de cuidar, foi necessário buscar por 
conhecimento diferenciado e por adequação as mudanças. Durante a realização dessas práticas 
foram realizados vários procedimentos, como sondagem vesical de demora, sondagem 
nasogástrica, sondagem nasoenteral, aspiração orotraqueal, auxilio em procedimentos médicos 
como a sondagem de cateter central, entre outros. Portanto tudo o que havia aprendido em 
outras disciplinas e práticas e que até o momento estavam apenas em teoria puderam ser 
aplicadas, discutidas e refletidas durante a prática na unidade de terapia intensiva, considerando a 
alta complexidade do paciente que recebe a assistência de enfermagem nesse setor, além disso, a 
prática necessidade da realização continua de procedimentos variados proporcionando um 
cuidado de qualidade, reflexão e reavaliação das ações.     
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PROPOSTA DE ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS INDICADORES ASSISTENCIAIS DE 
ENFERMAGEM EM UMA CLINICA CIRURGICA UTILIZANDO O MÉTODO ALTADIR DE PLANIFICAÇÃO 

POPULAR 
 

WANESSA GIOVEDI BASTOS  
ROSÂNGELA DE AGOSTINI  

NATHIELE BONOME DE CARVALHO  
LIDIANE REGINA GENTIL  

 
Na saúde a qualidade é definida como um conjunto de atributos que incluem um nível de 
excelência profissional, o uso eficiente de recursos, um mínimo de riscos ao usuário, um alto grau 
de satisfação por parte dos clientes(OMS,1981;DONABEDIAM,1992). Neste sentido, no Brasil, o 
Núcleo de Apoio da Gestão Hospitalar apresenta uma relação de indicadores de qualidade de 
enfermagem assistenciais. Conforme Moura et al. (2009),estes trazem a possibilidade de 
monitorizar a qualidade do atendimento de enfermagem, além de permitir a comparação dos 
escores entre hospitais, em um mesmo hospital, entre diferentes setores e no mesmo setor ao 
longo do tempo possibilitando a análise dos resultados e melhoria da qualidade da assistência, 
fato este que indica a necessidade de avaliação continua da utilização destes indicadores.  Relatar 
a experiência na utilização do Método Altadir de Planificação Popular afim de de propor 
estratégias para melhoria do processo de implantação de indicadores assistenciais de 
enfermagem.     A aplicação dessa ferramenta possibilitou a identificação das causas do problema, 
entre elas, o desconhecimento sobre o assunto, dificuldade de identificar os eventos/incidentes, 
falta orintações aos auxiliares técnicos no momento de sua admissão, falta de discussão na equipe 
sobre os resultados, falta de adesão e crença, excesso de trabalho e número reduzido de 
enfermeiros sendo possível propor as estratégias como realizar dinâmicas em grupo com a equipe 
para discutir a importância das notificações de incidentes e eventos elaborar protocolo de 
prevenção de incidentes, realizar de reuniões mensais para transmitir informações sobre os 
resultados dos indicadores, e aumentar a supervisão nas ação preventiva de incidentes 
    Discentes do curso de enfermagem Experiência durante o estágio curricular supervisionado na 
área hospitalar onde são realizados indicadores assistênciais. Constatado que os indicadores não 
estavam integralmente implantados pelo serviço de enfermagem, buscou-se propor estratégias 
para a implementação. Foram realizados os 15 passos do Método Altadir de planificação popular 
que facilitam a análise das causas, consequências e resolução do problema com a participação dos 
atores envolvidos. Entre elas seleção,descrição e explicação dos problemas, desenho da situação 
objetivo, seleção dos nós críticos, desenho das operações e demanda das operações, definição das 
responsabilidades das operações, avaliação e cálculo dos recursos necessários para desenvolver as 
operações, identificação dos atores sociais relevantes e sua motivação,identificação dos atores 
que controlam os recursos, seleção de trajetórias, análise de vulnerabilidade do plano e desenho 
de sistema de prestação de contas.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DA ELABORAÇÃO DO MÉTODO ALTADIR DE PLANEJAMENTO POPULAR 
DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 
KÁTIA YUMI MURAKAMI  

FABIANA SIQUEIRA BENEDITO  
ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIERIA  

 
Introdução: O método de Altadir de planejamento popular - MAPP é um método de 
hierarquização de problemas que afetam o autor que planeja, a fim de propor soluções, sendo 
bastante útil e eficaz para analisar problemas locais, especialmente por instituições que têm 
relação direta com a população, de modo a promover o envolvimento. Justificativa: O 
gerenciamento da qualidade na assistência de enfermagem é um fator imprescindível para a 
satisfação do cliente e principalmente para minimização e danos relacionados à internação, desse 
modo é importante que toda equipe conheça os conceitos que envolvem a qualidade, bem como 
todos os indicadores assistenciais implantados na instituição.  Objetivo: Relatar a experiência de 
acadêmicas do estágio curricular supervisionado (ESC) na elaboração do MAPP para a solução do 
problema: os indicadores assistenciais ainda não estão integralmente implantados pelo serviço de 
enfermagem.     Conclusão: A elaboração do método possibilitou aos estudantes experiências 
teóricas e práticas voltadas a questões que envolvem gerenciamento, iniciativa, planejamento e 
administração, tanto do processo de trabalho quanto dos recursos humanos e materiais. A 
implantação do MAPP trouxe reflexão sobre a importante atuação dos profissionais enfermeiros 
como empreendedores, gestores e líderes da equipe de saúde.     Descrição da situação: Durante a 
construção do MAPP foi realizado a elaboração de um questionário em conjunto com os discentes 
e docentes do estágio, a fim de identificar as causas, descritores e consequências, referente ao 
problema encontrado. Nessa elaboração tivemos dificuldade para pensar em um questionário 
simples, porém que abordasse todos os pontos necessários para a construção do MAPP, sentimos 
que ajuda dos outros acadêmicos e dos docentes facilitou no pensamento das questões que 
seriam inseridas no questionário. O questionário foi aplicado para equipe de enfermagem em 
todos os plantões garantindo uma visão da unidade nas 24h de funcionamento. Após a apuração 
dos dados, foi realizado pelo docente orientação sobre as etapas seguintes: construção da árvore 
explicativa, definição da situação objetivo, a seleção dos nós críticos. Essas etapas foram 
apresentas ao coordenador e enfermeiros da unidade de estágio, sendo essa a proposta do 
método, ouvir sugestões de todas as partes envolvidas, houve uma discussão sobre as atividades a 
serem desenvolvidas a fim de solucionar o problema encontrado. Em seguida foram desenvolvidas 
as demais etapas propostas pelo método, a relação dos recursos utilizados para solucionar o 
problema (as atividades discutidas com o coordenador e os enfermeiros), os atores envolvidos na 
solução do problema, as vulnerabilidades do plano bem como as estratégias para minimizá-las e a 
organização de prestação de contas. Depois de finalizado o método foi realizado nova 
apresentação aos coordenadores de todos os setores e o método foi entregue impresso.     
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RELATO DE EXPERIENCIA NA CONSTRUÇÃO DO MAPP (METODO ALTADIR DE PLANEJAMENTO 
POPULAR) DENTRO DO ESTAGIO SUPERVISIONADO DE ENFERMAGEM NA CLINICA MEDICA DE 

CARDIOLOGIA HOSPITAL DO INTERIOR PAULISTA. 
 

ANA CLAUDIA SILVA FONSECA  
NILTON CESAR MARCHI MENESES  

ANA MARIA SILVA CAMARGO  
 

A formação do enfermeiro no Brasil prevê a aplicabilidade de conhecimentos na pratica, 
permitindo a contextualização do saber. E orientada pelas diretrizes curriculares nacionais do 
curso de graduação de enfermagem, segundo resolução do conselho nacional de educação e da 
câmara de educação superior do ministério da educação que aponta entre outras recomendações, 
a necessidade de incluir no currículo o estagio supervisionado em hospitais gerais e especializado, 
ambulatórios, rede básica de saúde e comunidades nos dois últimos semestres do curso, alem dos 
conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao longo de sua formação (Baldissera, V, D, A; Góes, 
H, L, F; 2012). Uma das habilidades e competências a serem desenvolvidas é de administração e 
gerenciamento dos serviços de enfermagem. Nessa direção do gerenciamento e administração e 
que utilizamos o método Altair de planejamento popular (MAPP). Como uma estratégia que 
oportuniza a aplicação dos conceitos de planejamento na contextualização de situações 
problemas e eleições de operações de resolução. Relatar a experiência dos acadêmicos de 
enfermagem na construção do método Altair de planejamento popular (MAPP) no Hospital do 
interior Paulista    o MAPP é um instrumento que pode ser utilizado de forma continua como em 
projetos de educação continuada etc, constitui-se em uma ferramenta de planejamento 
fundamental para aqueles que estão finalizando seu processo de formação, ele consegue envolver 
a teoria e a pratica, fazer a integração da equipe de enfermagem com o corpo discente e docente 
no sentido de fazer favorecer a experiência acadêmica e instituição.    Próprios pesquisadores. O 
MAPP teve inicio em abril de 2014, é composto de quinze etapas, segue-se com detecção do 
problema, a causa e as consequências, onde todos os envolvidos na situação buscam soluções 
assertivas. Através dos resultados foi realizado planejamento de estratégias para resolução dos 
problemas.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A VISÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM FRENTE A UMA VISITA NO 
SETOR DE DIÁLISE RENAL. 

 
FABIO AUGUSTO DA SILVA  
MARIA DAS GRACAS SILVA  

MARIA ISABEL BORGES DE MATOS  
STEFANIE CAROLINE NASCIMENTO MOTA  

CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA  
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO  

 
A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como a perda progressiva e lenta da capacidade de 
excreção e de regulação endócrina renal comprometendo todos os outros órgãos do organismo, 
por ser uma doença de difícil controle e que causa muitas comorbidades é considerada um grande 
problema para a saúde pública (CANHESTRO et al., 2010). Ultimamente a definição de DRC é 
baseada em alterações na taxa de filtração glomerular e/ou apresentação de lesão 
parenquimatosa sustentadas por pelo menos três meses (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). A DRC 
acomete milhões de pessoas, as quais o tratamento indicado é a Terapia substitutiva, que pode 
ser a diálise peritoneal ou a hemodiálise (REGINA et al.,2012). Além da terapia substitutiva o 
paciente recebe orientações quanto à mudança de hábitos e rotinas de vida. A restrição hídrica e 
restrição de algumas atividades no trabalho provocam uma tristeza muito grande ao paciente. 
 Relatar a experiência dos acadêmicos de Enfermagem quando visitaram o setor de Diálise Renal 
em um hospital universitário no interior do Estado de São Paulo.     A partir desta visita 
percebemos que cada paciente pode apresentar algum tipo de dificuldade durante a adaptação ao 
tratamento e novas rotinas. O enfermeiro assistencial passa grande parte do tempo no setor de 
Diálise o que permite uma interação importante com o paciente, ele esclarece dúvidas, detecta 
dificuldades e apoia o paciente quando está inconformado com seu novo estilo de vida e 
tratamento. Todas estas ações permitem que o enfermeiro junto à equipe multiprofissional 
trabalhem estratégias que facilitem a adaptação deste paciente ao tratamento dialítico. Os 
estudos e conversas nos permitiram principalmente perceber a importância da equipe de saúde 
trabalhar ações de prevenção para a Doença Renal Crônica.     Não existe. Durante a nossa prática 
na disciplina de Enfermagem em Clínica, fizemos uma visita ao setor de Diálise Renal. Este 
momento nos possibilitou observar o procedimento da hemodiálise junto ao paciente, 
acompanhar a dinâmica dos profissionais de enfermagem no setor e tivemos também a grata 
oportunidade de conversar com alguns pacientes. Aprendemos conceitos importantes sobre as 
indicações dos procedimentos, acompanhamos a instalação e retirada dos cateteres de 
hemodiálise e escutamos vários relatos do pacientes atendidos; os pacientes nos emocionaram 
bastante, pois a maioria relata a dificuldade no início do tratamento seguido da aceitação após 
algum tempo, muitas vezes consequência de um trabalho multiprofissional.     
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As residências multiprofissionais em saúde foram instituídas pelo Ministério da Saúde por meio da 
lei nº 11,129, 2005 com o objetivo de fomentar a formação profissional com competências para o 
trabalho interdisciplinar, contribuindo com inovações e atuando conforme os princípios e 
diretrizes do SUS. Na residência deve-se articular o conhecimento adquirido na graduação com a 
prática assistencial, inter-relacionando com o trabalho em equipe para propor estratégias para 
beneficio usuário, comunidade e serviços de saúde. A interdisciplinaridade é o instrumento de 
fomento para a prática em saúde, que trará benefícios para a construção de conhecimento e 
transformação do trabalho. O enfermeiro tem papel fundamental na equipe multiprofissional na 
promoção, prevenção e recuperação e este deve ter habilidades cognitivas, técnicas e emocionais 
para lidar com as situações e decisões com a equipe. Descrever a experiência do profissional 
enfermeiro como integrante da primeira equipe Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso 
(RMSI) em um Hospital Regional do interior do Oeste Paulista.    A RMSI tem trazido benefícios 
para o profissional, para a equipe de trabalho e principalmente para o individuo atendido pelo 
serviço, pois tem proporcionado atenção á saúde de forma integral e inovador baseado nas 
diretrizes do SUS.     A primeira RMSI teve inicio em março de 2014 no Hospital Regional de 
Presidente Prudente composta por quatro residentes, sendo uma enfermeira, uma nutricionista, 
uma fisioterapeuta e uma farmacêutica. Cumprimos a carga horária de 60 horas semanais, sendo 
divididas em 80% de prática e 20% de teórica. Integramos o corpo assistencial da Clínica Médica 
Geral (CMG), onde 85% dos pacientes são idosos, com diversas patologias. Como residente de 
enfermagem conto com o apoio de um professor tutor na área de enfermagem, e mais três 
professores tutores das demais especialidades que compõe a residência. Estes passam visita na 
CMG uma vez na semana junto com todas as residentes, com o objetivo de discutir situações 
vivenciadas, garantir o aprofundamento do conhecimento científico e apoiar tomadas de decisões 
interdisciplinares. As atividades diárias são acompanhadas pelos preceptores enfermeiros, que 
supervisionam o serviço e oferece suporte frente as decisões complexas ou especiais. A formação 
é garantida também por encontros semanais com docentes durantes as aulas teóricas. Na CMG, 
participo da visita médica e sou responsável por 16 pacientes. Como parte do trabalho da 
profissão, apoio a equipe de enfermagem durante o processo de trabalho, participo da tomada de 
decisão clínica, fomento condutas interdisciplinares no tratamento de feridas, realizo 
procedimentos invasivos de alta complexidade, articulo com a atenção básica a contra referencia 
para o domicilio e capacito os cuidadores para atendimento domiciliar. As intervenções 
interdisciplinares são tidas como foco principal da RMSI para garantir a integralidade do cuidado.    
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SUPORTE BÁSICO DE VIDA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

JACQUELINE FERREIRA PAGNOSE  
NATHIELE BONOME DE CARVALHO  

ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIERIA  
 

Introdução: o Suporte Básico de Vida é o conjunto de medidas que formam as etapas de socorro 
da ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Esse método de socorro permite aumentar a sobrevida e 
diminuir as sequelas devido à parada cardiorrespiratória. Dentro das diretrizes de 2010 propostas 
pela American Heart Association foram enfatizadas RCP de qualidade garantindo compressões 
mínimas de 100/minuto, profundidade de 2 polegadas em adultos, retorno total do tórax a cada 
compressão, minimizações das interrupções das compressões, evitar excesso de ventilação, 
mudança C-A-B onde a sequênica de atendimento passa para compressões torácicas - via aérea - 
respiração e ainda a eliminação do procedimento "Ver, ouvir e sentir" se há respiração. 
Justificativa: O profissional de enfermagem deve estar apto para reconhecer quando um paciente 
está em franca parada cardiorrespiratória ou prestes a desenvolver uma, pois esse episódio 
representa a mais grave emergência clínica que se pode deparar.  Objetivo: relatar a experiência 
de acadêmicos de enfermagem durante a aplicação da parte teórica de um curso de suporte 
básico de vida.     Conclusão: concluímos que para ministrar o curso de suporte básico de vida é 
imprescindível o planejamento das ações bem como o conhecimento teórico sobre o assunto. O 
tema é de grande interesse pelos graduandos em enfermagem, considerando a participação no 
curso oferecido, o que é um fator determinante para uma boa preparação do conteúdo teórico 
que atenda a expectativa dos discentes dos primeiros termos bem como dos discentes do final do 
curso. Concluímos ainda que o ensino do suporte básico de vida é essencial na formação do 
profissional enfermeiro, sendo de fundamental importância a abordagem do tema em diferentes 
momentos da graduação.     Descrição da atividade: o curso foi realizado como mini curso da 
semana de enfermagem no primeiro semestre de 2014, oferecido em dois horários, manhã e 
noite, foram disponibilizadas 50 vagas em cada período. Foram realizadas reuniões para o 
planejamento do curso que contou com carga horária teórica e prática. Para a efetivação do curso 
houve a colaboração de dois alunos que se responsabilizaram pela parte prática. O diretório 
acadêmico do curso de enfermagem foi o responsável pelo convite dos alunos, Devido à alta 
procura pelo curso de SBV, houve remanejamento no número de vagas, aumentado assim à 
preocupação e ansiedade das discentes. O curso foi realizado no laboratório de práticas onde 
supriria nossas necessidades físicas. A efetivação da aula contemplou a definição de suporte 
básico de vida, identificação de parada cardiorrespiratória, orientações sobre as novas diretrizes 
propostas pela American Heart Association, principal causa de parada cardiorrespiratória em 
ambiente extra-hospitalar, técnicas de desengasgamento, apresentação da cadeia de 
sobrevivência proposta pela American Heart Association.    
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TREINAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE UM SERVIÇO DE HEMOTERAPIA AO 
ATENDIMENTO À PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EM LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA  
 

MILENA COLONHESE CAMARGO  
ELAINE CRISTINA NEGRI SANTOS  

 

A parada cardiorrespiratória é uma situação de emergência. O atendimento nesta circunstância 
exige da equipe multiprofissional rapidez, eficiência, conhecimento científico e habilidade técnica 
no desempenho da ação, com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo e a respiração. Estudos 
tem demonstrado que o uso da simulação clínica no processo ensino aprendizagem tem 
fortalecido a autoconfiança, a satisfação do aprendiz, desenvolvimento de competências técnicas 
e de comunicação Relatar a experiência do treinamento da equipe multiprofissional de um serviço 
de Hemoterapia no atendimento da parada cardiorrespiratória (PCR), utilizando como 
metodologia de ensino a simulação.     A capacitação e treinamento da PCR por meio da simulação 
permitiu a oportunidade de praticar e prever situações que ocorrem na prática profissional, sem 
colocar em risco a segurança e a qualidade da assistência prestada pelo serviço de hemoterapia. 
    Não se aplica O treinamento foi realizado para a equipe multiprofissional de um serviço de 
hemoterapia: médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e bioquímico dividido em dois 
momentos: no primeiro foram abordados brevemente os aspectos conceituais e teórico-prático 
do atendimento da parada cardiorrespiratória, seguindo as diretrizes da American Heart 
Association 2010. Foram utilizados manequins com tórax de dimensões reais que permitem a 
realização das compressões torácicas e estrutura pulmonar capaz de expansão durante a 
ventilação adequada produzindo movimento do tórax semelhantes ao humano. Após o 
treinamento prático, foram convidados um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um 
bioquímico para participar de um cenário realístico, os demais permaneceram em uma sala 
observando o atendimento por um vidro unidirecional. Para a realização do cenário foi utilizado 
um simulador de alta fidelidade que responde em tempo real aos comandos. O cenário iniciou 
com um paciente debilitado recebendo um concentrado de hemácia que evolui para uma PCR e 
foi atendido pela equipe. Ao término da simulação todos seguiram para uma sessão de 
"debriefing" estruturado conduzido pelo docente do laboratório como facilitador da 
aprendizagem, instigando o profissional a refletir sobre seu desempenho e sobre ações que 
desenvolveu ou que poderia ter desenvolvido, no âmbito cognitivo, atitudinal ou psicomotor.    
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VIVENCIA DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO FRENTE À 

SAÚDE DO HOMEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

FABRICIA FREITAS FARIA MIGLIARI  
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EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS  
DIANE DE VASCONCELOS BARRIONUEVO  
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ERIKA APARECIDA DA SILVA  

NAIARA DE OLIVEIRA MONTAGNINI  
 

A Política Nacional de Atenção Integral á Saúde do Homem (PNAISH) tem em vista a qualificação 
do atendimento à população masculina, afim de garantir a integralidade da atenção. A atenção 
primária é a porta de entrada dos usuários no Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo a 
promoção e a prevenção de agravos evitáveis, não se restringindo somente à recuperação da 
saúde. Dentre os agravos à saúde do homem, o câncer de próstata é apontado como segundo tipo 
de neoplasia que acomete esta população, quinta causa de mortalidade no mundo e a quarta 
causa no Brasil. O câncer de próstata tem evolução lenta, apresenta-se raro antes dos 50 anos de 
idade, sendo 85% dos casos diagnosticados após os 65 anos e sua historia natural ainda é pouco 
conhecida. Justificativa: Ciente que a PNAISH norteia a integralidade da saúde do homem e visa 
atrair esta população às unidades de atenção primária, percebemos que por diferentes fatores 
relacionados à cultura, disponibilidade de horário, transporte e localização entre outros, 
acarretando em baixa adesão a estes serviços. Portanto, identificamos a necessidade de 
desenvolver estratégias para assistência à essa população.  Relatar as experiências dos estudantes 
de enfermagem frente às ações desenvolvidas á saúde do homem na atenção primária.    A 
vivência da organização e desenvolvimento dessa atividade foi relatada pelos estudantes como 
rica em aprendizado referente aos cuidados individual, coletivo e de gestão, oportunizando o 
aprendizado na sua formação acadêmica na atenção primária realizada durante as ações 
desenvolvidas para a ação "Saúde do Homem da Zona Leste", revelando a importância de 
promover a acessibilidade dos homens aos serviços de saúde, considerando a flexibilidade de 
horários alternativos compatíveis com às suas necessidades. Teve participação significativa dos 
homens nas atividades de saúde oferecidas nesses dia, momento em que ofereceu ações 
relacionadas à promoção da saúde e à prevenção de agravos. Isso nos faz refletir o quanto é 
importante à implementação de ações educativas e assistências à população masculina que visam 
romper a baixa adesão da procura por serviços de saúde e do autocuidado desses 
indivíduos.     Este trabalho foi desenvolvido em quatro Estratégias Saúde da Família, da zona leste 
por estudantes do curso de enfermagem do 7° e 8° termo, na cidade de Presidente Prudente no 
período de Fevereiro a Junho de 2014, foi pactuado em uma reunião de equipe em realizar um 
evento em um horário especial para maior adesão do público masculino. Portanto, planejamos e 
coordenamos ações no período noturno dentro da ESF, como: orientação sobre o auto cuidado; 
orientação sobre alimentação saudável; pedido do exame de PSA (Dosagem do Antígeno 
Prostático Específico); teste rápido de HIV e sífilis; teste de glicemia capilar; aferição de pressão 
arterial; consulta de enfermagem; consulta médica, promoção da higiene e auto-estima ( corte de 
cabelo, barba e unhas).     
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JANAINE FERNANDA DOS SANTOS SOUZA  
 

A Doença mental é o estado que surge quando as pessoas não conseguem desenvolver ou manter-
se em funcionamento harmônico para viver com seu grupo cultural ou em sociedade. O portador 
destas doenças tem dificuldades para exercer sua cidadania. De acordo com a Lei nº10.216 de 6 de 
abril de 2001 que trata da proteção dos direitos dos portadores de transtornos mentais, ela 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental, a finalidade desta Lei é de garantir a 
reinserção do individuo na comunidade e a garantia de tratamento humanizado. No Brasil dados 
apontam que 3% da população geral sofrem com transtornos mentais severos e persistentes, 
podendo ser até mesmo hereditários, outro número revela mais de 6% da população apresenta 
transtornos psiquiátricos graves e 12% da população necessitam de algum atendimento em saúde 
mental, estando relacionado à ansiedade entre outros transtornos. JUSTIFICATIVA Durante a 
prática do estagio supervisionado identificou-se a necessidade de conhecer a demanda sócio 
demográfica de usuários que carecem do atendimento relacionado à política de saúde mental, 
pois na unidade de saúde este grupo populacional não é caracterizado, dificultando assim traçar 
um plano assistencial.  Relatar a experiência vivenciada pelas estudantes de enfermagem do 
estágio curricular supervisionado frente ao levantamento do perfil sócio demográfico a fim de 
elaborar estratégias para assistência de saúde mental    Conclui-se que este trabalho tem imensa 
importância para a prática de enfermagem, uma vez que o enfermeiro tem relação direta com o 
paciente. E para nós acadêmicos de enfermagem foi uma oportunidade de vivenciar uma 
experiência coletando dados que nos proporcionou constatar a necessidade de conhecer a 
demanda para planejar uma assistência a saúde adequada e efetiva.     O presente estudo foi 
realizado em quatro unidades de Estratégia de Saúde da Família da cidade de Presidente Prudente 
pelos acadêmicos e docentes do curso de enfermagem - Unoeste, vinculados à disciplina de 
Estágio Curricular Supervisionado, no período de Fevereiro à Maio de 2014, o trabalho foi 
desenvolvido em quatro momentos. Inicialmente foi realizado o contato com o agente 
comunitário de saúde, alguns detinham informações incompletas sobre os usuários. No segundo 
momento foi escolhido pelas estudantes as micro áreas a serem caracterizadas, onde se utilizou 
um instrumento(apêndice 1) que foi desenvolvido pelas estudantes de enfermagem com as 
seguintes informações: nome do paciente, idade, sexo, medicação em uso, tempo de uso da 
medicação, diagnóstico médico, peso e altura entre outros dados. No terceiro momento ocorreu a 
coleta de dados por meio dos prontuários das famílias cadastradas na micro área da unidade. 
Depois de aplicado o instrumento, no ultimo momento os resultados obtidos foram apresentados 
à equipe da Estratégia de Saúde da Família afim de que sejam implementadas ações de saúde 
mental.    
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VIVÊNCIA DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM FRENTE À SAÚDE DO ADOLESCENTE: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA. 
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FABRICIA FREITAS FARIA MIGLIARI  

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA  
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LUCIENE APARECIDA DE SOUZA  
JACQUELINE FERREIRA PAGNOSE  

 
A Politica de Atenção Integral de Saúde da Criança e do Adolescente tem como objetivos gerais 
promover à atenção integral considerando as questões de gênero, a orientação sexual, a 
raça/etnia, ao meio familiar, as condições de vida, a escolaridade e ao trabalho visando à 
promoção à saúde, a prevenção de agravos e morbimortalidade, tendo três eixos centrais: 
crescimento e desenvolvimento saudável, saúde sexual e reprodutiva e redução da 
morbimortalidade por causas externas. Para incluir este grupo populacional em ações 
relacionadas à saúde são utilizados diversos programas, dentre eles o Programa Nacional de 
Imunização (PNI), este busca a integralidade das ações de imunização coordenando as atividades. 
Com o objetivo de ampliar o calendário nacional de vacinação houve a inclusão da vacina que 
previne contra a infecção por papilomavirus humano (HPV). O principal motivo da vacinação 
contra o HPV no Brasil é a prevenção do câncer do colo do útero e para isso é utilizada a vacina 
quadrivalente com os sorotipos 6,11, 16 e 18. A faixa etária a ser vacinada no ano de 2014 são 
meninas de 11 a 13 anos de idade. Os meninos não serão incluídos nessa ação, pois estudos 
demonstram que eles passam a ser protegidos indiretamente com a vacinação feminina. Durante 
a prática do Estágio Curricular Supervisionado em quatro Estratégias de Saúde da família (ESFs) da 
zona leste no interior do estado de São Paulo, identificamos que essa faixa que corresponde a 
adolescência não é adepta a frequentar as ações realizadas na unidade de saúde, evidenciando na 
campanha de vacinação contra o HPV a oportunidade de implementar ações de prevenção de 
agravos e promoção à saúde. O trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada pelas 
acadêmicas de enfermagem, frente às ações desenvolvidas nas salas de vacina de quatro ESFs 
durante a campanha nacional de vacinação contra o HPV.    Vivenciar esta experiência nos 
proporcionou um enriquecimento acadêmico quanto à responsabilidade do enfermeiro 
propagador de orientações, enfatizando a importância do profissional de enfermagem como 
educador.     Esta ação foi realizada especificamente nas salas de vacinação, onde foi realizada a 
administração do imunobiológico citado e das demais vacinas em situação de atraso que 
compõem o calendário básico de acordo com a idade. Realizada também diversas orientações, 
dentre elas: conceito da doença, importância da vacinação na prevenção à infecção e ao 
desenvolvimento do câncer de colo de útero, bem como a importância do uso do preservativo 
associado a outro método contraceptivo e de manter a situação vacinal atualizada.    
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VIVÊNCIAS DAS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM FRENTE À SAÚDE DA CRIANÇA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA.  
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VANESSA DA SILVA RIBEIRO  
 

Uma política de saúde deve abranger ações de promoção, proteção da saúde e a prevenção de 
agravos, tanto no cuidado individual quanto no coletivo, e estes permeados pela gestão. A criança 
necessita de uma atuação qualificada dos profissionais da enfermagem, que visem o atendimento 
integral à saúde da mesma. A partir do momento que se entendeu que os diversos setores 
públicos poderiam se aliar de maneira positiva e contribuir para a melhoria dos mesmos, se institui 
então com um olhar aos setores da saúde e educação o Programa Saúde na Escola (PSE) no qual se 
compreendeu como sendo um espaço privilegiado para práticas promotoras da saúde, preventivas 
e de educação à saúde. O olhar do enfermeiro para o escolar, conhecendo suas necessidades 
básicas de saúde, suas particularidades e cuidados com essa faixa etária é muito importante pois, 
é neste período onde grandes modificações acontecem. Este trabalho tem o objetivo de relatar a 
experiência vivenciada pelas acadêmicas do sétimo termo do curso de enfermagem, durante o 
desenvolvimento das atividades no PSE, que faz parte do estágio curricular supervisionado.    Essa 
experiência nos proporcionou maior autonomia ao realizar atividades privativas do enfermeiro 
como o cuidado individual e a educação em saúde, bem como um maior conhecimento teórico e 
prático sobre o crescimento e desenvolvimento característico da faixa etária. Possibilitou ainda a 
percepção de que crianças e cuidadores devidamente orientados sobre hábitos saudáveis e 
demais cuidados com a saúde, resultam em uma população com menor suscetibilidade à doenças 
e agravos à saúde.     As ações foram realizadas em escolas de ensino infantil e fundamental na 
área de abrangência das Estratégias de Saúde da Família da zona leste de Presidente Prudente. As 
atividades de educação em saúde tiveram periodicidade semanal. No ensino infantil os trabalhos 
foram desenvolvidos com cuidadores e direcionados às doenças prevalentes e características do 
crescimento e desenvolvimento. Realizadas atividades como: orientações em grupo, exposições de 
cartazes e interação direta com crianças e cuidadores. No ensino fundamental as ações foram 
direcionadas à alimentação saudável e as atividades foram desenvolvidas com métodos dinâmicos 
que estimulassem as práticas de atividades físicas. Realizado também orientações sobre a 
importância de uma boa alimentação e mudanças dos hábitos para a melhoria da qualidade de 
vida. Após a coleta de dados antropométricos foram realizadas consultas de enfermagem com os 
alunos que apresentavam alterações que ofereciam risco à saúde. Através destas foram feitas as 
intervenções necessárias juntamente ao cuidador, com intuito de promover a saúde e prevenir os 
agravos.    
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As mulheres representam 51,3% da população residente no país, conforme dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) e, além de terem vida mais longínqua do que os homens, são as principais 
usuárias do Sistema Único de Saúde, porém adoecem mais frequentemente. Nas primeiras décadas do 
século XX no Brasil, as políticas voltadas à saúde das mulheres se limitavam a atender demandas relativas à 
gravidez e ao parto. Somente a partir de 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher, ampliando o leque de ações, até então focadas na assistência ao ciclo 
gravídico-puerperal, para incluir outros aspectos da saúde desta população. Posteriormente em 2004, o 
mesmo ministério apresentou a "Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher", a fim de 
promover melhoria das condições de vida e saúde das mulheres; contribuir para a redução da 
morbimortalidade por causas evitáveis, além de ampliar, qualificar e humanizar a assistência à mulher. 
Cientes destas propostas, estudantes de graduação em Enfermagem planejaram e realizaram ações 
direcionadas à população feminina embasadas pelos pressupostos da política.  Neste sentido este estudo 
tem o objetivo de relatar a experiência vivenciada por estudantes de enfermagem do 7° e 8° termo da 
graduação em enfermagem, durante o Estágio Curricular Supervisionado na Atenção básica, de fevereiro a 
junho de 2014, frente às atividades desenvolvidas em relação à saúde da mulher em quatro unidades de 
Estratégias de Saúde da Família do município.    A proposição das atividades e a vivência das mesmas foram 
identificadas pelos estudantes de enfermagem como extremamente ricas, pois abriu para estes uma gama 
de oportunidades de aprendizado durante a formação acadêmica e, de possibilidades de atuação do 
enfermeiro, possibilitando que o futuro egresso adquira maior conhecimento técnico-científico e 
desenvolva o cuidado individual e coletivo por meio de assistência qualificada e resolutiva à população 
feminina, ressaltando o vinculo entre usuário, equipe, estudante e professores. Frente a esta realidade, 
propõe-se a realização de outras ações com ênfase na educação em saúde às mulheres.     Dentre as 
atividades propostas e efetivadas em parceria com a equipe e outros órgãos, aponta-se o projeto "Saúde da 
Mulher da Zona Leste", planejado para o período vespertino, das 17h00 às 21h00 horas, para maior adesão 
e, onde foram abordados: coleta de exame preventivo Papanicolau, aferição de pressão arterial, teste de 
glicemia capilar, cálculo de índice de massa corpórea, atualização vacinal, cuidados com a aparência, teste 
rápido de HIV e Sífilis e orientações sobre formas de transmissão destas doenças. O foco da educação em 
saúde enfatizou os temas: alimentação saudável, importância da atividade física; prevenção de doenças 
crônicas, além de doação de leite materno, incentivo ao aleitamento materno e prevenção do câncer de 
mama e de colo de útero.     
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A Política Nacional de Saúde Integral do Adulto visa qualificar a atenção à saúde desta população na 
perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integralidade dos usuários e a assistência humanizada. 
Frente a estes pressupostos e à incidência de doenças crônicas na realidade local, em especial a 
Hipertensão Arterial,Diabetes Mellitus e obesidade, relacionadas a diversos fatores e caracterizadas pelo 
inicio gradual,prognóstico incerto, de longa duração, o enfermeiro tem a responsabilidade de atuar na 
promoção da saúde, prevenção de agravos, acompanhamento e monitoramento do tratamento com vistas 
à reabilitação dos acometidos ou sujeitos a estas patologias. As atividades a serem desenvolvidas por este 
profissional e pela equipe multiprofissional deve enfatizar a qualidade de vida da população em geral, 
visualizando o indivíduo na perspectiva do cuidado individual e coletivo. Neste contexto, os estudantes de 
enfermagem identificam a necessidade de intervenções sistematizadas. Portanto o estudo objetiva relatar 
a vivência dos estudantes durante o estágio curricular supervisionado(ECS) na atenção básica, frente à 
capacitação da população para o controle das doenças crônicas, dando ênfase à atuação do futuro 
profissional de enfermagem como educador em saúde.    A proposição das atividades e a vivência das 
mesmas foram identificadas pelos estudantes de enfermagem como satisfatórias, pois abriu para estes 
uma gama de oportunidades de aprendizado durante a formação acadêmica e de possibilidades de atuação 
do futuro egresso na atenção primária à saúde, adquirindo habilidades técnicas e desenvolvendo 
conhecimentos científicos, além de promover a educação em saúde para a população, ressaltando o 
vínculo entre estudante, professor, usuário e equipe da ESF. Frente a esta realidade, propõe se a realização 
de outras ações com ênfase na educação em saúde, afim de proporcionar maior adesão dos usuários ao 
tratamento, com intuito de prevenir agravos e promover saúde.     Durante o ECS em quatro Estratégias de 
Saúde da Família (ESF) da zona leste de Presidente Prudente, entre fevereiro e junho de 2014, foram 
desenvolvidas atividades relacionadas à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adulto com 
ênfase nas doenças crônicas e cinzeladas com base nos registros dos prontuários dos usuários como: 
adesão ao tratamento, Índice de Massa Corpórea e dos registros de Pressão Arterial e da glicemia capilar. 
Após o levantamento dos dados e do perfil epidemiológico da população, foram traçadas estratégias de 
intervenção com ênfase na educação em saúde como: Grupos de hiperdia; Informações e orientações na 
sala de espera com temas relacionados ao calendário de saúde do Ministério da saúde, bem como ações 
extensivas em horário especial (período noturno) para controle e prevenção de hipertensão arterial e 
diabetes mellitus por meio de: orientações, aferição de PA, teste de glicemia capilar e verificação do índice 
de massa corporal.  

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
441 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
VIVÊNCIAS DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM FRENTE À SAÚDE DO IDOSO: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA. 
 

CARLA ACORSI  
MARIA SEBASTIANA DE LIMA MENEZES  

DAIANE MEDEIROS DE LIMA  
KARINA JENNIFER CALADO ROCHA  

ROSINETE DE LARA  
VIVIANE RUANI DOS SANTOS  

EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS  
FABRICIA FREITAS FARIA MIGLIARI  

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA  
DIANE DE VASCONCELOS BARRIONUEVO  

 
A Política Nacional do Idoso através do artigo 3º, determina que a família, sociedade e estado têm o dever 
de garantir ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. O envelhecimento populacional é um fenômeno 
mundial, sendo que até 2025, segundo a OMS, o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos. O 
Sistema Único de Saúde que tem como princípios a universalidade, equidade e integralidade, dispõe de 
estratégias para viabilizar a efetivação desses princípios, através da reorganização do modelo assistencial 
em saúde que tem como norteador a Atenção Primária à Saúde e em particular a Estratégia Saúde da 
Família (ESF) que está organizada na lógica do trabalho em equipe multidisciplinar, em territórios definidos 
com população adscrita de no máxima 4.000 pessoas e que realizam cuidados longitudinais no sentido de 
promover saúde, prevenir, reabilitar e curar doenças. Entre várias estratégias para o cuidado ao idoso, está 
a visita domiciliária (VD) que além de ser necessária devido a impossibilidades ou dificuldades de 
locomoção dos idosos até à ESF, tem a possibilidade de revelar o contexto domiciliar que o profissional não 
é capaz de identificar quando este idoso vai a unidade. A relevância do tema está no fato do idoso ser um 
publico crescente e caracterizado por apresentar necessidades de saúde complexas, entre elas a 
dificuldade de acesso aos serviços por condições biológicas próprias da idade e pela necessidade de se 
apropriar da realidade do contexto familiar.  Relatar a importância da visita domiciliar na identificação das 
necessidades de saúde.     Esse trabalho é de extrema importância para nossa formação como enfermeiros, 
visto que a população envelhece a grandes passos, portanto precisamos estar preparados para identificar 
as suas reais necessidades e com isso prestar uma assistência de qualidade.     O grupo foi divido em duplas 
por microáreas, fez o reconhecimento do território através de dados secundários como o consolidado do 
Sistema de Informação da Atenção Básica e informações de Agentes Comunitários de Saúde, os quais 
identificaram famílias com idosos que se encontravam com situação de necessidade de VD, independente 
da natureza (dificuldades de deambulação, doenças terminais, problemas de ordem sócio-
econômicas).Posteriormente foi realizado revisão prontuário, agendamento visita para apresentação ao 
idoso e família. Na visita foi perguntado ao idoso e família se aceitavam o acompanhamento e não houve 
recusas. Na próxima visita iniciamos a consulta de enfermagem com a intenção de identificar e planejar a 
periodicidade que este idoso necessitaria da visita. Como critério utilizamos o referencial proposto por 
Cecilio: boas condições de vida; acesso as tecnologias de saúde; autonomia e vinculo e as visitas foram 
estabelecidas como semanal, quinzenal ou mensal. 
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A Política Nacional de Saúde do Trabalhador tem por propósito definir os princípios, as diretrizes e 
as estratégias a serem observados nas três esferas de gestão do SUS - federal, estadual e 
municipal, para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 
vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da 
morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. A 
Estratégia Saúde da Família (ESF) é um espaço privilegiado para discussão e organização de 
práticas de promoção à saúde e proteção dos trabalhadores e nesse sentido o Estágio Curricular 
Supervisionado (ECS)propõe aos estudantes aproximação teórico/prática de ações relacionadas a 
Saúde do Trabalhador. Ao passo que os estudantes do ECS estão em fase final de formação os 
estudantes do quarto termo estão iniciando suas práticas na ESF, sendo assim foi proposto a 
aproximação entres estes grupos com a intenção de fomentar discussões sobre a temática e 
possibilitar trocas de experiência no sentido de promover interação entre os estudantes e 
fortalecer a necessidade de práticas de Educação em Saúde. A Educação em Saúde é uma prática 
inerente ao enfermeiro, porém deve ser estimulada e criado ambientes inovadores para sua 
efetivação.  Relatar a troca de experiências dos estudantes do ECS na ESF com estudantes 
iniciantes da pratica na ESF.     Através da troca de experiência com os estudantes iniciantes 
podemos perceber a importância que tem a Educação em Saúde na prática do enfermeiro e que 
existem novos caminhos para realizá-la. Visto a importância desta experiência e entendendo que 
deva continuar como proposta de estágio, sugerimos que seja dado maior ênfase no planejamento 
do cronograma semestral para que os estudantes tenham maior apropriação sobre as Políticas de 
Saúde e metodologias de ensino.     Nosso relato de experiência foi baseado nas Politicas de saúde 
do trabalhador apresentado por alunos do sétimo e oitavo termo aos alunos do quarto termo do 
curso de enfermagem. No primeiro encontro utilizamos a estratégia de ensino em metodologia 
ativa adaptando Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que foram divididos em seis 
momentos: apresentação de situação problema, identificação e esclarecimento de palavras 
desconhecidas; identificação de problemas propostos pelo enunciado, formulação de hipóteses 
sobre os problemas a partir de conhecimentos prévios, formulação dos objetivos de 
aprendizagem; estudo sobre os assuntos levantados pelos estudantes do ECS; retorno ao grupo 
para rediscussão do problema frente aos novos conhecimentos adquiridos no estudo anterior    
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A monitoria tem um objetivo ambicioso, pretende preparar o futuro profissional, tendo em vista o 
aprofundamento de conhecimentos e a melhoria da qualidade de ensino. Desse modo, é essencial 
para a qualidade do processo ensino-aprendizagem a percepção pelos monitores de que o 
aprendizado advém de uma troca de saberes e essa constatação acerca do trabalho desenvolvido 
culminará em seu aperfeiçoamento. O monitor é um estudante inserido no processo de ensino-
aprendizagem junto ao professor que se dispõe a colaborar com a aprendizagem de seus colegas. 
Por meio da monitoria, o educando/monitor adquire percepções que o permitem romper com 
barreiras preconcebidas acerca do processo educativo, ao alcançar a capacidade de reflexionar 
criticamente sobre seu próprio conhecimento e os meios de recriação do ensino e aprendizagem 
para os demais discentes. Esse movimento ocasiona-lhe um novo modo de "ler o mundo". Este 
relato tem a finalidade de demonstrar a importância da monitoria para a formação do enfermeiro 
e aprimorar suas habilidades.  Relatar a experiência dos acadêmicos de Enfermagem inseridos em 
um projeto de extensão como monitores.    Para nós monitores, consideramos esta uma 
experiência muito rica, oportunizando compartilhar saberes, exigindo estudo, preparo, 
habilidades, destreza, tomada de decisão, pensamento crítico e comprometimento, contribuições 
essas significativas no processo de formação acadêmica. Proporciona, também, o trabalho em 
equipe, a troca de experiências e a aproximação com a realidade para melhor compreensão e 
fixação do conteúdo.    Não existe. : A escolha do monitor foi feita através do tempo de 
participação no projeto e da dedicação ao mesmo. Há um preparo antes de iniciar a atividade 
como monitor, pois o aluno/monitor deve buscar algumas informações complementares para lhe 
auxiliar na monitoria, e também existiu uma reunião de discussão com a professora coordenadora 
do projeto, onde foi passado todo o objetivo da monitoria e o objetivo para aquele semestre. A 
monitoria ocorre aos finais de semana nas extensões realizadas pela universidade, assim antes da 
extensão acontecer, o monitor deve escalar os alunos participantes do projeto para irem à ação, 
preparar o material para coleta de dados da população, garantir que todos os alunos que irão 
estejam preparados e treinados para vivenciar a atividade e passar informações de melhores 
condições de saúde a população. Na ação o monitor deve realizar o direcionamento do pessoal, ou 
seja, escalar quem irá acolher a comunidade, quem irá coletar os dados com a ficha de coleta e 
quem irá aferir a Pressão Arterial e orientar a comunidade sobre hábitos saudáveis de vida. O 
monitor deve ficar atento às ações que estão sendo executadas pelos monitorados, remanejar a 
troca de funções, e ajudar no encaminhamento junto à professora coordenadora, das pessoas 
quando necessário ao hospital de referência da cidade para um atendimento de urgência se 
necessário.     
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Atualmente apenas a formação acadêmica garantida por disciplinas curriculares não tem atendido 
as necessidades emergentes do mercado de trabalho o que faz com que o graduando busque 
continuamente momentos de qualificação e aperfeiçoamentos extracurriculares a fim de garantir 
maior competência técnica, científica e humanista (MATTOS; STIPP, 2009). Com a percepção desta 
necessidade de desenvolvimento profissional, os graduandos estão cada vez mais procurando por 
oportunidades de capacitações em cursos de aperfeiçoamento, aprimorando assim, as habilidades 
adquiridas por meio da graduação. O aprendizado que o estágio não obrigatório proporciona, 
permite minimizar o impacto do primeiro emprego na atuação como enfermeiro, visto que 
durante o processo de formação o acadêmico possui ansiedade e insegurança frente a sua prática 
(BUENO; FASSARELLA, 2012). O objetivo deste trabalho é descrever a experiência de estudantes 
de graduação em enfermagem na participação do Curso de Aperfeiçoamento em Saúde do Adulto 
em uma unidade de Clínica Médica de um hospital do interior paulista.    O aperfeiçoamento 
influenciou de forma positiva em nossa formação acadêmica, acrescentando inúmeras habilidades 
e competências exigidas no profissional enfermeiro. Visto que a vivência com toda a equipe de 
enfermagem nos possibilitou desempenhar o trabalho multidisciplinar com liberdade e 
autonomia.      Durante as férias a Faculdade de Enfermagem da Unoeste oferece um curso de 
aperfeiçoamento cuja carga horária é de 180 horas, com o objetivo de aprimorar as habilidades 
técnicas, oferecer oportunidade de desenvolver experiência profissional e vivenciar a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem. Para o ingresso no curso, os candidatos passam por 
processo seletivo e só podem participar aqueles que obtiveram aproveitamento de no mínimo 
70% da prova, o que estimula o aluno a continuar seus estudos mesmo no período de férias. Já na 
unidade de internação, os estudantes participaram ativamente da rotina da enfermaria por meio 
da supervisão da enfermeira responsável e da residente em enfermagem, dando autonomia aos 
futuros profissionais na realização das intervenções assistenciais. O conhecimento científico 
adquirido por meio da prática diária em campo e estudos para sustentar tal prática aprimorou o 
desenvolvimento do pensamento critico e reflexivo, tão importante para profissão de 
enfermeiros. A rotina de trabalho permitiu fomentar maiores habilidades interpessoais e técnicas 
por meio do volume de articulações que são necessárias para assistir ao usuário e também pelo 
grande número de procedimentos técnicos existentes da unidade de aperfeiçoamento. A atuação 
interdisciplinar também esteve presente durante as 180 horas do curso, sustentada pela 
necessidade de comunicar-se com toda a equipe de saúde a fim de dar resolutividade às 
necessidades de saúde. É essencial ressaltar, que a experiência proporcionada pelo curso nos 
permitiu sermos diferenciados no tão competitivo mercado de trabalho.     
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A primeira liga acadêmica criada no Brasil surgiu na década de 20, na Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. As Ligas têm por objetivo assegurar um maior conhecimento sobre 
determinadas áreas especificas da saúde. A Liga de Enfermagem em Cardiologia (LEC) de uma 
Universidade do Interior do Oeste Paulista tem como objetivo social complementar a formação 
acadêmica na área de cardiologia, visto que as doenças cardiovasculares são responsáveis pela 
principal causa de morte no Brasil e no mundo. A LEC é uma associação que reúne Estudantes do 
curso de graduação em Enfermagem, outros cursos de graduação e professores universitários. A 
LEC proporciona aos seus membros atividades teóricas e práticas que contribuam para a formação 
acadêmica, permitindo a abrangência do conhecimento técnico-científico na área de 
Cardiologia. Relatar a vivência dos acadêmicos na formação da Liga de Enfermagem em 
Cardiologia e a experiência em suas atividades.    As aulas simuladas foram importantes, pois nos 
levaram a vivenciar a dinâmica do atendimento ao paciente cardiopata, fisiologia e anatomia 
foram resgatadas para o contexto da atuação dos acadêmicos na liga, atividades que além de 
oportunidade de aprendizado permitiram a reflexão sobre a importância do enfermeiro e equipe 
multiprofissional na promoção de saúde e no atendimento do paciente com alterações 
cardiovasculares. A experiência foi válida e extremamente rica, pessoal e profissional, 
aprimorando o conhecimento na área da cardiologia, dando uma atenção maior para os 
problemas cardiovasculares que rodeiam a saúde pública, adquirindo um maior conhecimento 
técnico-científico no assunto e promovendo a educação em saúde para a população.     A criação 
da Liga de Enfermagem em Cardiologia ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro de 2014 e suas 
atividades aconteceram até junho de 2014. A Liga é coordenada por três discentes de Enfermagem 
e um professor orientador, que são responsáveis por planejar, administrar e executar os objetivos 
traçados pela Liga. Os temas e ações que foram planejadas se desenvolveram no decorrer do 
semestre em encontros quinzenais de 90 minutos de duração. Temas relevantes para a cardiologia 
foram abordados por profissionais especialistas na área da saúde. Simulação do atendimento de 
emergência em cardiologia, anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular, simulação da técnica 
de aferição da pressão arterial, discussão sobre a entrevista ao paciente cardiológico e assistência 
de enfermagem ao paciente portador de síndrome coronariana aguda foram os temas 
apresentados. Ocorreram ações da Liga na Semana do Coração com orientações sobre fatores de 
risco cardiovasculares, aferições de pressão arterial, medida de circunferência abdominal e 
verificação de peso e altura.    
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GASTOS AMBULATORIAIS DO SUS EM SERVIÇOS AUDITIVOS NAS MACRORREGIONAIS DO ESTADO 
PARANÁ 

 
ROBSMEIRE CALVO MELO ZURITA  

REBECA MELO ZURITA  
 

       A deficiência auditiva é considerada uma doença severa e incapacitante que acomete 3,3% da 
população brasileira e pode levar a uma sobrecarga tanto social quanto econômica ao indivíduo 
portador, a sua família e a sociedade. Faz parte da Política Nacional de Atenção a Saúde Auditiva o 
atendimento integral aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que compreende desde ações 
que englobam a atenção básica (promoção, prevenção e identificação precoce de problemas 
auditivos) até as de alta complexidade como protetização, em serviços credenciados. O objetivo 
do estudo foi estimar os gastos de procedimentos realizados na alta complexidade da Saúde 
Auditiva pelas macrorregionais no Estado do Paraná em 2005 e 2006 nos serviços credenciados 
pelo Ministério da Saúde. Estudo descritivo, documental, quantitativo das informações 
secundárias coletadas do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS) das instituições 
públicas, privadas e filantrópicas. Os gastos com a Saúde Auditiva no Estado do Paraná 
concentraram-se em 63% no setor privado seguido pelos serviços filantrópicos com 27% e os 
serviços públicos com 10% dos recursos financeiros. 
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ANA CAROLINA DE FÁCCIO AZEVEDO  
ALINE APARECIDA BURIOLA  

 
       Segundo dados do Ministério da Saúde 3% da população geral sofrem com transtornos 
mentais graves ou severos e mais de 12% necessitam de algum atendimento em Saúde Mental. 
Neste contexto, esta pesquisa objetiva identificar fatores de risco que comprometem a saúde 
mental em ambientes familiares. Trata-se de um estudo descritivo exploratório, de abordagem 
quantitativa, que foi realizado por meio da análise retrospectiva de fichas cadastrais de 22 famílias 
atendidas por um projeto de extensão. Resultou-se que o sedentarismo é um dos fatores 
principais, seguidos de sensação de ansiedade, padrão de sono prejudicado, risco de baixa auto-
estima situacional e sentimento de impotência. Conclui-se que os resultados desta pesquisa 
podem apontar um direcionamento para a necessidade de cuidado em saúde mental com foco na 
prevenção dos fatores de riscos, bem como contribuir com a reflexão sobre estratégias simples de 
cuidado tais como a visita domiciliar. 

 


