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O acompanhamento do perfil da morbidade hospitalar tem sido importante para a criação de 
novas políticas de saúde adequadas para a prevenção e tratamento de doenças à população 
assistida. Dessa maneira, este estudo indica as principais características das internações 
hospitalares da regional de saúde Presidente Prudente. A Regional DRS-11 contempla quarenta e 
cinco municípios. O objetivo deste estudo é caracterizar o perfil da morbidade hospitalar de 
pacientes residentes ou não da região Este é um estudo agregado observacional do tipo ecológico 
com dados de janeiro a dezembro de 2013, retirados do Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde do Brasil, baseado no Sistema de Internação Hospitalar do SUS (SIH/SUS). Para 
descrever os principais aspectos da morbidade hospitalar dessa localidade, foram analisadas as 
seguintes variáveis: principais causas de internação hospitalar, causas específicas de internação, 
perfil epidemiológico da mortalidade, valor das internações, tempo médio de internação, 
mortalidade hospitalar A partir de uma análise, verifica-se que as três principais causas de 
internações são doenças do aparelho circulatório (13% do valor total de internações referente a 
Regional DRS-11), gravidez, parto e puerpério (10% do valor total de internações referente a 
Regional DRS-11) e doenças do aparelho digestivo (10% do valor total de internações referente a 
Regional DRS-11); sendo que, mais especificamente dentro dessas categorias estão como mais 
relevantes: pneumonia(40% dos motivos de internações na Regional DRS-11 referentes ao capitulo 
10 do CID-10), insuficiência cardíaca(19% dos motivos de internações na Regional DRS-11 
referentes ao capitulo 9 do CID-10) e complicações da gravidez e do parto(44% dos motivos de 
internações na Regional DRS-11 referentes ao capitulo 15 do CID-10). Diante da análise das 
principais causas de internações referente a Regional DRS-11, nota-se a necessidade de maior 
atenção às doenças do aparelho circulatório, gravidez, parto e puerpério e doenças do aparelho 
digestivo, sendo que estas totalizam 33% do valor total de internações referente a Regional DRS-
11. Assim sendo, o valor mais alto das internações pertence às doenças isquêmicas do coração, 
custando R$ 3607,79 com uma média de 6,2 dias de internação e taxa de mortalidade de 0,97%. 
Em contrapartida, o tempo médio de internação mais longo relaciona-se aos transtornos mentais 
e comportamentais, custando R$ 1142,48 com média de 25,6 dias de tratamento e 0% de taxa de 
mortalidade; e a pneumonia foi notificada como a causa mais frequente de mortalidade hospitalar 
custando R$ 842,53, tempo médio de internação de 6 dias e taxa de mortalidade de 17,19%. Além 
disso, a raça branca (66% dos pacientes internados na região DRS-11), mulheres (75% dos 
pacientes internados na região DRS-11) e indivíduos entre 20 e 29 anos (43% dos pacientes 
internados na região DRS-11) mostraram ser os atributos mais comuns entre os pacientes 
internados.         
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A Retocolite Ulcerativa (RCU) é uma doença inflamatória intestinal (DII), que tem como 
características principais a cronicidade e atividade inflamatória progressiva. A etiologia e a 
patogênese das DII não são totalmente compreendidas. No entanto, acredita-se que a lesão 
tecidual pode ser o resultado de uma complexa interação entre fatores genéticos e ambientais. 
Devido à repercussão dos sintomas, que incluem dores abdominais e diarreia, a qualidade de vida 
(QV) desses pacientes tende a ser reduzida. A QV é determinada pela extensão em que as 
ambições e as esperanças correspondem à experiência pessoal e pelas percepções do indivíduo 
sobre sua posição na vida. A importância desse estudo é o enriquecimento do conhecimento na 
área da saúde por meio da descrição da eficácia de tratamentos interdisciplinares na evolução do 
quadro clínico do paciente com RCU, sendo que esta evolução influencia diretamente a qualidade 
de vida desta pessoa.  O objetivo da pesquisa foi discutir a qualidade de vida do paciente com 
Retocolite Ulcerativa. Realizou-se uma revisão integrativa utilizando-se artigos publicados nos 
últimos dez anos que abordam a temática em questão. Quatro artigos foram analisados e estes 
apontaram que quando não bem tratados, os sinais e sintomas afetam consideravelmente a 
qualidade de vida dos pacientes com RCU, sendo que um tratamento interdisciplinar contribui 
sobremaneira para uma melhor evolução do prognóstico. A presença de dor em pacientes com 
Retocolite Ulcerativa causa alterações físicas, emocionais, comportamentais e sociais no paciente, 
sobretudo em períodos em que se iniciam os primeiros sintomas de uma nova crise, comumente 
percebida pela dor abdominal.  Apesar de não ser causa direta dessas doenças, o fator emocional, 
se não for bem trabalhado, tende a agravar o quadro clínico do paciente. Gradativamente, pelo 
processo de aceitação e adaptação à nova realidade, o paciente aprende tanto as características 
da doença, quanto as formas de lidar com elas, reduzindo o estresse que acarreta ansiedade e 
sintomas indicativos da depressão. Segundo a OMS, a saúde é "um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social e não somente ausência de doenças." Considerando esta afirmação, 
buscamos demonstrar ao paciente com Retocolite Ulcerativa e à equipe de saúde envolvida, que 
um tratamento interdisciplinar é capaz de propiciar um quadro clínico menos agressivo, o que faz 
com que o paciente viva com mais qualidade de vida. Desse modo, concluímos que como o 
paciente com RCU possui uma qualidade de vida reduzida pelas manifestações da doença, se este 
contar, além do tratamento médico convencional, com um apoio familiar sólido, praticar 
exercícios físicos, possuir acompanhamento psicoterapêutico e não abandonar o convívio social, 
viverá de um modo mais qualitativo, uma vez que os picos de agravamento da doença serão 
menos frequentes.         
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O BiodentineT é um novo material indicado para diversas situações clínicas na Endodontia. É um 
cimento de silicato de cálcio (Ca3SiO5) que foi desenvolvido com base no cimento de Portland, 
mas com o objetivo de melhorar as propriedades físico-químicas e de biocompatibilidade 
apresentadas por este e seus derivados. Apesar de ser um material promissor, ainda não há 
trabalhos avaliando as características deste material, em especial sua genotoxicidade e 
mutagenicidade. A genotoxicidade é a ação nociva que afeta a integridade do material genético de 
uma célula. As substâncias genotóxicas são todas as que têm afinidade para interagir com o DNA, 
o que não constitui necessariamente uma prova de periculosidade em relação à saúde, mas são 
potencialmente mutagênicos ou cancerígenos.  Este estudo visa avaliar o potencial genotóxico do 
BiodentineT "in vivo", em células da medula óssea de ratos Wistar.  Este estudo aprovado pela 
Comissão de Ética em Uso Animal (CEUA/UNOESTE), protocolo 1593. Utilizou-se 24 ratos Wistar 
albinos, machos e adultos, divididos em 3 grupos: A - 8 ratos onde foi colocado corpos de prova 
medindo 2mm de diâmetro X 2mm de altura de BiodentineT no subcutâneo do dorso; B - 8 ratos 
que receberam ciclofosfamida em dose única subcutânea (50mg/kg) no primeiro dia do 
experimento (grupo controle positivo); C - 8 ratos que receberam somente água e ração "ad 
libitum" (grupo controle negativo). Após 24 horas, todos os animais foram eutanasiados e material 
da medula óssea do fêmur de cada rato foi coletado para realização do Teste do Cometa. As 
células da medula óssea foram suspensas em solução contendo 40% de soro fetal bovino, 50% 
RPMI 1640 e 10% DMSO (dimetil sulfóxido). O DNA foi submetido a eletroforese na câmara de 
eletroforese em gel. As células foram coradas com brometo de etídio. Foram analisadas por 
amostra 2 lâminas, 100 células cada. O parâmetro de avaliação para danos no DNA foi a média do 
"tail intensity (% de DNA na cauda do cometa). O BiodentineT apresentou níveis de danos no DNA 
(tail intensity %) em células da medula óssea de 23,57 ± 7,70, a ciclofosfamida de 27,43 ± 7,40 e o 
controle negativo de 24,75 ± 5,55. As amostras dos grupos controle negativo e grupo tratado com 
BiodentineT apresentaram menores níveis de danos no DNA quando comparados ao grupo 
tratado com ciclofosfamida (p < 0,05).  Outro estudo realizado "in vitro" (com linfócitos humanos), 
anteriormente, também mostrou que o BiodentineT não apresenta efeito genotóxico. Porém, a 
realização do teste "in vivo" é importante para avaliar o potencial genotóxico e mutagênico de um 
produto, pois pode apresentar resultados positivos para mutagenicidade que em alguns casos não 
é possível ser observado em testes "in vitro". O teste "in vivo" permite avaliar se a absorção e 
biodegradação do agente testado interfere em sua ação genotóxica ou mutagênica. O BiodentineT 
não apresentou genotoxicidade ao Teste do Cometa "in vivo", utilizando-se células da medula 
óssea de ratos.    UNOESTE     
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Na Portaria GM/MS Nº 104, DE 25 DE JANEIRO DE 2011 institui-se as doenças de notificação 
compulsória no território nacional. Dessas, quatro são importantes causas de morbimortalidade 
no Brasil: dengue, hanseníase, leishmaniose tegumentar e tuberculose. Segundo essa portaria, os 
casos devem ser incluídos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 
obedecendo as normas e rotinas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde - SVS/MS. Diante disso, este trabalho tem o objetivo descrever a incidência 
das seguintes moléstias: dengue, leishmaniose tegumentar, hanseníase e tuberculose na Alta 
Sorocabana, identificando períodos em que essas doenças de notificação compulsória estiveram 
abaixo ou acima do valor endêmico. Esse é um estudo do tipo agregado, observacional do tipo 
ecológico, com descrição das principais variáveis de doenças de notificação compulsória, 
utilizando informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponíveis 
na Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE). Foram analisados dados entre 2001 e 2013. A 
incidência de hanseníase estava mais elevada no ano de 2001, sofrendo queda contínua até 2006. 
A taxa de incidência de dengue sofreu uma importante oscilação no período de 2006 a 2013, 
havendo um óbito. Devido ao pequeno número de casos de leishmaniose, não foi possível 
determinar uma faixa endêmica da doença, porém, destacam-se vários picos da forma mucosa. A 
tuberculose sofre uma elevação contínua a partir de 2004, destacando-se um pico em 2012, 
porém nota-se que o número de óbitos permaneceu constante. Os estudos de dados 
epidemiológicos são de suma importância para compreensão do processo saúde-doença na 
comunidade, sendo essencial para a construção de ações voltadas para a saúde pública. Dessa 
forma, torna-se necessário a atualização contínua dos dados contidos nas plataformas do SINAN e 
SAGE, para que medidas possam ser criadas para promoção, prevenção e controle de agravos à 
saúde. A incidência de dengue começou a ser significativa a partir de 2006, sendo esta a doença 
mais prevalente na região da Alta Sorocabana. A tuberculose tem se destacado devido ao 
aumento contínuo de novos casos nos últimos anos analisados. Em contrapartida, a incidência da 
leishmaniose tegumentar e hanseníase vêm diminuindo no período observado.         
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Prevenir a transmissão de doenças infecciosas por meio de transfusões depende da escolha da 
população de candidatos à doação de sangue que deve ser voluntária e com baixa prevalência de 
doenças, bem como da criteriosa triagem clínica e sorológica. A triagem clínica deve assegurar a 
saúde dos doadores, protegendo-os de qualquer risco que possa advir do ato de doar e, ao mesmo 
tempo, excluir temporária ou definitivamente, os candidatos com história clínica de doenças 
transmissíveis por transfusão tais como algumas Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 
Constituem comportamentos de risco acrescidos para DST, tanto para homens quanto para 
mulheres, ter vários parceiros sexuais ou parceiro desconhecido, possuir antecedente de DST, 
praticar relações sexuais entre homens e/ou com as suas parceiras sexuais, ou com profissionais 
do sexo, não usar preservativo, possuir piercing na cavidade oral e/ou na região genital, ter sido 
vítima de violência sexual, consumir drogas ilícitas injetáveis, entre outros. Importa ressaltar que é 
o comportamento da pessoa e não a orientação sexual ou a ocupação que a predispõe a situação 
de risco.  Este estudo retrospectivo, descritivo com abordagem quantitativa tem o objetivo de 
avaliar a frequência relativa e absoluta de candidatos à doação de sangue considerados inaptos 
por comportamentos de risco acrescidos para DST na triagem clínica de um Serviço Público de 
Hemoterapia no período de maio de 2009 a julho de 2013. Os dados foram obtidos por meio de 
boletins mensais de produção elaborados de acordo com as Normas Técnicas do Ministério da 
Saúde estabelecidas por meio da Resolução 153 de 2004 e pela Portaria 1353 de 2011.  O total de 
candidatos à doação de sangue do gênero masculino correspondeu a 25624 sendo 20274 (79,1%) 
considerados aptos e 5350 (20,9%) inaptos. Verificou-se a expressiva frequência de 793 candidatos 
inaptos por comportamentos de risco acrescidos para DST, ou seja, 3,1% do total de candidatos e 
14,8% dos candidatos inaptos. No gênero feminino, 10897 candidatas compareceram para doar 
sangue e apenas 5928 (54,4%) foram aptas e 4969 (45,6%) inaptas. Cento e nove candidatas foram 
consideradas inaptas por comportamentos de risco acrescidos para DST ou 1,0% do total de 
candidatas e 2,2% do total de candidatas inaptas.  Apesar dos recentes avanços dos indicadores 
socioeconômicos, persiste a queda dos determinantes sociais de saúde e das condições de vida de 
parcela significativa da população na qual se insere o candidato à doação, dificultando o aumento 
do número de candidatos aptos para doar.  Os resultados obtidos demonstram a necessidade de 
intensificar as ações educativas nas escolas, na mídia e nos Serviços de Hemoterapia para prevenir 
DST e orientar as pessoas na tomada de decisão de doar sangue. A vigilância contínua do perfil dos 
candidatos à doação com risco sobretudo para DST é essencial para a gestão de qualidade do 
sangue e para a segurança transfusional.  
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O Estado de São Paulo é dividido em 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS), os quais são 
responsáveis por coordenar as atividades da Secretaria Estadual de Saúde no âmbito regional e promover a 
articulação com os municípios e organismos da sociedade civil. A cidade de Presidente Prudente - SP é 
referência do DRS XI, que contém 45 municípios e localiza-se no oeste paulista, contemplando uma 
população de 842.683 habitantes (SEADE, 2013). A cobertura de recursos em saúde neste DRS foi 
diagnosticada através do número de estabelecimentos e profissionais de saúde e leitos 
disponíveis. Objetiva-se descrever a distribuição dos recursos físicos e humanos em saúde neste DRS pelo 
método agregado observacional, estudo do tipo ecológico com descrição das principais variáveis a respeito 
de estabelecimentos e profissionais de saúde (médicos e enfermeiros por mil habitantes) e leitos 
hospitalares por mil habitantes. Os dados foram coletados no sistema de informações oficiais de saúde: 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e serão apresentados em forma descritiva em gráficos e tabelas. Verificou-se a presença de 
2,22 médicos registrados no CRM/SP por mil habitantes em 2013, o preconizado pelo Ministério da Saúde 
(MS) é no mínimo de 2,5 médicos por mil habitantes, portanto, em relação a estes profissionais, esta região 
administrativa apresenta-se um pequeno déficit. Já referente aos enfermeiros, nesta mesma região, o 
coeficiente é igual a 2,18 profissionais para cada mil habitantes, indicando um número insatisfatório destes 
em relação ao preconizado pela Organização Mundial da Saúde (4 por mil habitantes). Em 2013, houve a 
disponibilidade de 2,69 leitos SUS para internação por mil habitantes, enquadrando-se no preconizado pelo 
MS (2,5 a 3 por mil habitantes). Segundo a análise realizada nos sistemas de informação supracitados, em 
março de 2014 o DRS XI apresentou um total de 1316 estabelecimentos de saúde, em que 215 pertencem à 
Atenção Primária (AP) e 1101 não se enquadram nesta categoria. É válido salientar que 100% dos 
estabelecimentos de AP são pertencentes ao SUS. Em contrapartida, os demais estabelecimentos de saúde 
estão divididos entre 952 unidades privadas e 159 na rede pública.  Atualmente, nesta Regional, a Atenção 
Primária encontra-se inteiramente sob responsabilidade do SUS. O número de leitos atinge o preconizado 
pelo Ministério da Saúde, em oposição a esta análise, ocorre um déficit de profissionais de saúde (médicos 
e enfermeiros).          
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COBERTURA DE RECURSOS EM SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

SAMARA MIGUEL DE SOUZA  
THALITA JUAREZ GOMES  

ALINE HAGUI  
GISELA NUNES GEA  

 
O Estado de São Paulo apresenta 43.663.669 habitantes, 645 municípios paulistas e 17 regionais 
de saúde. As regionais de saúde são organizadas em forma de Rede de Atenção a Saúde (RAS), 
compreendidas como arranjos organizacionais dos serviços de saúde na integralidade de 
assistência, abrangendo os serviços de atenção primária aos de maior nível de complexidade, 
utilizando a combinação de uma tecnologia dura, leve-dura e leve. Uma das formas de se avaliar a 
situação de saúde no Estado, é verificar a quantidade de recursos disponíveis nos 
estabelecimentos de saúde. O objetivo desse estudo é descrever as características de cobertura de 
recursos em saúde no Estado de São Paulo durante o período de 2009 a 2014. Trata-se de um 
estudo descritivo observacional agregado do tipo ecológico. Os dados foram coletados no 
endereço eletrônico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e pelas bases de dados 
contidas no DATASUS, sendo elas: o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - 
CNES e a Sala de Apoio à Gestão Estratégica - SAGE. No ano de 2010, foram registrados 2,5 
médicos para cada 1000 habitantes, enquanto que o número de enfermeiros registrados foi de 
1,85 para cada 1000 habitantes. Verificou-se e a existência de 372.168 equipamentos de saúde 
distribuídos por diferentes especialidades médicas entre esses 43.189 são pertencentes ao SUS, 
referentes ao mês de março de 2014 no Estado de São Paulo. O SAGE (Sala de Apoio a Gestão 
Estratégica) apresenta um total de 66.539 leitos hospitalares no SUS e 111.435 leitos existentes. O 
coeficiente de leitos hospitalares por 1.000 habitantes é de 2,55 para leitos existentes e 1,52 leitos 
SUS. As unidades de Atenção Básica estão representadas da seguinte forma: em relação à 
Estratégia de Saúde da Família, a cobertura no ano de 2013 foi de 30,07%, o que representa 
12.061.254 de habitantes do Estado de São Paulo, com 3.744 unidades e 534 municípios 
atendidos. Já em relação à Unidade Básica de Saúde, a cobertura foi de 57,52%, representando 
23.737.862 habitantes, com 4.326 unidades em funcionamento. Leitos de internação 
correspondem ao quantitativo de leitos em ambientes hospitalares, nas categorias: leitos 
cirúrgicos, clínicos, complementares, obstétricos, pediátricos, outras especialidades e Hospital Dia, 
na quantidade existente e SUS. São as "camas" destinadas à internação de um paciente no 
hospital, visto que leitos de observação não são considerados leitos hospitalares. A OMS preconiza 
como valor mínimo 1 médico e 2 enfermeiros para cada 1000 habitantes, isso mostra que o 
número de enfermeiros no Estado de São Paulo está abaixo do preconizado e em relação ao 
número de médicos pode-se dizer que existe uma cobertura populacional mais abrangente uma 
vez que o valor total desse profissional encontra-se acima do preconizado pela OMS. Portanto, 
verifica-se que o número de leitos no SUS corresponde a 59,71% do total de leitos existentes.OBS 
Os resultados serão apresentados em tabelas e gráficos.         
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CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O PAPEL DO EXERCÍCIO FÍSICO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E 
NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM 

ÁLVARES MACHADO-SP 
 

LYARA MEIRA MARINHO QUEIRÓZ  
CAROLINE HIRAYAMA  

EVELYN PATRICIA NASCIMENTO RODRIGUES  
FERNANDO SALA MARIN  

GENAINA DE OLIVEIRA  
KATALINE DE SOUZA MUNHOZ  

JULIANNE BARROSO LIMA  
LETÍCIA MORAES LIRA  

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
MARINA DE SOUZA BASTOS  

THAMIRES CALÉ CORRÊA  
RITA DE CASSIA RAMOS MEDEIROS  

 
Os principais benefícios à saúde advindos da prática de atividade física referem-se aos aspectos 
antropométricos, neuromusculares, metabólicos e psicológicos que estão associados à prevenção 
de doença e promoção à saúde. A prevalência de obesidade tem aumentado em todo o mundo e 
vem se tornando o maior problema de saúde na sociedade moderna na maioria dos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, pois está diretamente relacionada ao risco 
cardiovascular. Objetiva-se conscientizar e orientar os usuários de uma Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) de Álvares Machado - SP quanto aos benefícios da prática de exercícios físicos na 
melhoria da qualidade de vida bem como na prevenção e tratamento de doenças crônico-
degenerativas. Foi realizada no centro comunitário da cidade para 21 usuários e 6 Agentes 
Comunitários de Saúde em que foi apresentada palestra educativa com o tema "O impacto da 
atividade física na qualidade de vida do usuários. Foi orientado que se os valores dos índices 
antropométricos e pressóricos estivessem alterados os usuários deveriam procurar intervenção 
médica na ESF devido aos riscos cardiovasculares associados a essas alterações.  Após a análise 
individual dos parâmetros supracitados, verificou-se que, apesar da presença aleatória de 
hipertensos e normotensos, a pressão arterial do grupo presente revelou, em sua maioria, índices 
normais (abaixo de 140x90 mmHg). Em contrapartida, com relação à medida da circunferência 
abdominal e ao cálculo de IMC os resultados foram preocupantes. A maioria dos homens e das 
mulheres adultos presentes apresentou, na avaliação da circunferência abdominal, risco 
aumentado ou muito aumentado para doenças cardiovasculares, o mesmo foi evidenciado na 
análise do IMC, o qual revelou que a maior parte dos participantes se encontrava em sobrepeso 
ou com a obesidade instalada.  A maioria dos presentes acredita que após os esclarecimentos 
sobre o tema abordado mudanças serão implantadas, o que mostra uma reflexão crítica acerca do 
cotidiano e uma possível mudança de vida. Desta forma, a equipe de saúde palestrante obteve 
respostas de satisfação, entendimento e consciência da necessidade de mudanças de hábitos de 
vida da maioria dos usuários.         
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DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS APGAR, PESO AO NASCER E IDADE GESTACIONAL DOS NASCIDOS 
VIVOS DO DRS DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP NO ANO DE 2013 

 
JULIANNE BARROSO LIMA  

GLÁUCIA DELLAQUA CREPALDI  
MARINA DE SOUZA BASTOS  

MAYCON RODRIGO TOMÉ  
GISELA NUNES GEA  

 
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: A mortalidade perinatal é um importante indicador da saúde 
materno-infantil, associada a diversas variáveis, como baixo peso ao nascer, prematuridade e um 
baixo valor do escore de Apgar, esta, caracteriza as condições clínicas do recém-nascido (RN), e 
sua baixa pontuação significa asfixia grave, exigindo cuidados imediatos. O RN nestas condições 
desfavoráveis é vulnerável ao impacto de condições ambientais e sociais, representando um sinal 
de alerta para atenção especial. O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) tem 
como base de dados a Declaração de Nascidos Vivos, facilitando a busca de crianças que nascem 
com algumas características de risco, como as já citadas acima. Para facilitar a administração da 
saúde no Estado de São Paulo, foram criados os Departamentos Regionais de Saúde (DRS), uma 
vez que cada local no Brasil guarda particularidades regionais em relação à atenção a saúde. Logo, 
estudos que caracterizem cada região se fazem necessários, a fim de se obter um diagnóstico de 
saúde mais acurado e fidedigno.  OBJETIVO: Caracterizar os nascidos vivos do ano de 2013 do DRS 
de Presidente Prudente quanto às variáveis peso ao nascer, idade gestacional e escore de Apgar 
nos 1º e 5º minutos de vida.  MÉTODO: Este estudo é do tipo agregado observacional ecológico 
com descrição das principais variáveis a respeito dos nascidos vivos do DRS de Presidente 
Prudente, cujos dados foram coletados no SINASC, no período de 2013.  RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Em 2013 ocorreram 9.071 nascimentos no DRS de Presidente Prudente, sendo que 
9% apresentaram baixo peso ao nascer, dado que se iguala à média nacional. Do total de nascidos 
vivos, observamos que 11% foram prematuros, e destes, 55% tiveram peso normal, demonstrando 
que neste DRS a prematuridade não foi um fator determinante no baixo peso. Acredita-se que 
outros critérios, como estado nutricional da mãe e abuso de drogas, podem influenciar no baixo 
peso ao nascer. Dos 114 RN com asfixia grave, ou seja, Apgar 0-3 nos 1º e 5º minutos, 61% 
apresentaram concomitantemente baixo peso, o que agrava ainda mais este quadro em se 
adaptar ao meio extra-uterino, aumentado a probabilidade de morte perinatal. Quando 
analisamos estes mesmos bebês de Apgar 0-3 segundo a idade gestacional da mãe, constatamos 
que 55% deles foram prematuros, assim, possivelmente não deve ter tido tempo suficiente para 
ocorrer a maturação completa do sistema pulmonar deste RN.   CONCLUSÃO: Os nascidos vivos da 
DRS de Presidente Prudente apresentam a mesma proporção de baixo peso quando comparados 
aos dados do país, sendo que a idade gestacional < 37 semanas não interferiu no baixo peso. Além 
disso, a maioria dos RN que apresentaram baixo escore de Apgar nasceu com baixo peso. Deste 
modo, verificamos também que a utilização crítica das informações contidas no SINASC pode 
fornecer subsídios para implementação de estratégias de redução da mortalidade perinatal.         
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EFEITOS BIOPSICOSSOCIAIS DA NÃO AMAMENTAÇÃO NAS MÃES HIV-POSITIVO 
 

LAIANE NAJARA OLIVEIRA CAIRES  
LUCIANA MARIA LEÃO  

HENRIQUE VICTOR RUANI  
ROSANA LEAL DO PRADO  

JAMILA FONSECA LOPES COSTA  
 

A amamentação é extremamente importante para a mãe e para o bebê. Além do leite materno 
conter elementos necessários ao bom desenvolvimento e proteção da criança, amamentar 
promove rápida recuperação da mãe e aproximação com seu filho. No entanto, mulheres HIV-
positivo, são aconselhadas a não aleitar pela possibilidade de transmissão vertical da infecção. 
Esta prática traz inúmeras consequências à criança e reflexos negativos para a mãe.  Diante disto, 
esta pesquisa teve por objetivo conhecer as percepções em relação à experiência da não 
amamentação para mulheres HIV-positivo, e a postura dos profissionais que lhes oferecem 
cuidado. Tratou-se de um estudo qualitativo com mulheres frequentadoras do Centro de 
Testagem e Aconselhamento (CTA) de Presidente Prudente. Para a coleta dos dados foi utilizado 
um formulário semi-diretivo, o qual orientou a entrevista com as mulheres, havendo a presença 
de um observador. Ocorreu ainda a entrevista com profissionais de saúde, onde foram abordadas 
questões em relação à atitude destes frente à assistência às mulheres HIV-positivo. As entrevistas 
foram gravadas. Os dados foram avaliados conforme a técnica de análise de conteúdo.  Em relação 
à experiência de não amamentação, foram identificadas as seguintes categorias: resignação, 
aceitação, tristeza, frustração, inconformidade e consciência. A partir dos relatos dos profissionais, 
identificou-se uma postura consciente do papel que eles exercem, despojado de preconceito, 
porém com traços de dessensibilização frente ao paciente. Apesar do potencial do centro de 
testagem enquanto cenário de cuidado observou-se a subutilização do serviço psicológico 
disponível no local. Os dados aqui apresentados refletem resultados parciais deste estudo, ainda 
em curso. Foram entrevistadas duas mulheres, pacientes do CTA, e três profissionais do serviço. 
 Os achados confirmaram a hipótese sugerida para o estudo, na qual se esperava sentimos como 
os relatados pelas mulheres. Da mesma maneira, os fatores identificados nos profissionais de 
saúde estão descritos na literatura como resultado do trabalho mecanizado. Os diferentes 
sentimentos expressos pelas mulheres podem refletir a miscelânea de percepções que o 
adoecimento lhes agrega. Já a postura dos profissionais pode sugerir a mecanização que o 
trabalho sujeita as pessoas ao longo dos anos.         
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IMPACTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS GASTOS COM DIÁLISE NA PRODUÇÃO AMBULATORIAL 
 

BRUNO GODOI DE VASCONCELOS  
ANA PAULA MARTINS PEREIRA  

ALANA RAISA LUIZ GOLEMBA  
VINÍCIUS PEREIRA PERASSOL  

GISELA NUNES GEA  
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  

 
O cenário atual do SUS brasileiro no âmbito do acompanhamento primário mostra-se deficiente, 
especialmente considerando-se pacientes com doenças crônicas. Invariavelmente, se não 
atendidos pela atenção básica, esses pacientes apresentarão algum tipo de patologia onerosa aos 
cofres públicos, como mostra o paciente renal crônico. A incidência da insuficiência renal crônica 
eleva-se no mundo, assim como os recursos alocados em seu tratamento. Em Janeiro de 2012, 
existiam 91,314 pacientes sob diálise no Brasil e a maioria deles (85%) são subsidiados pelo 
sistema público de saúde. Além disso, é relevante a íntima relação entre a doença renal crônica 
com diabetes e hipertensão: 39% dos renais crônicos tem diabetes ou hipertensão como doenças 
de base que resultaram em insuficiência renal, estados patológicos de cuidado prioritário pela 
atenção básica à saúde. Portanto, que atitudes na gestão pública de saúde alterariam o atual 
cenário dos altos gastos com procedimentos clínicos? Através da análise de dados do DATASUS, 
averiguar qual o impacto causado na atenção terciária pela negligência do tratamento dos fatores 
de risco para doença renal na atenção básica. Estudo descritivo observacional agregado do tipo 
ecológico. Os dados foram retirados do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 
(SIA/SUS). Dados revelam que apenas R$ 7.7 mi são gastos com ações complementares da atenção 
à saúde representando 0,3% do total do valor aprovado na produção ambulatorial no estado de 
São Paulo, em comparação com R$ 1.1 bi destinados aos procedimentos clínicos, os quais 
representam 48% do total. Dentre os valores aprovados para procedimentos clínicos, a 
hemodiálise soma 42,8%, sabendo-se que são executados o total de 289 tipos de procedimentos 
clínicos ambulatoriais. Sabe-se que medidas preventivas, diagnóstico precoce e controle efetivo da 
diabetes e hipertensão arterial são ações de responsabilidade da atenção básica que reduziriam a 
incidência da doença renal crônica e os elevados gastos com a hemodiálise. A análise dos dados 
revela a disparidade entre o baixo número de atendimentos de prevenção e promoção de saúde 
na atenção básica e o elevado gasto com procedimentos clínicos. Dentre os fatores contribuintes 
estão a falta de capacitação dos profissionais da atenção básica para detecção precoce, 
acompanhamento, monitoramento e controle dos principais grupos de risco para a doença renal, 
além de escassas medidas de promoção da saúde e prevenção da insuficiência renal. O atual 
cenário de gastos na saúde pública é oneroso. Como os pacientes com doenças crônicas não têm 
seus fatores de risco previamente estabelecidos, mais tarde esses mesmos usuários retornam com 
uma condição de saúde agravada. A capacitação do profissional de saúde no manejo do usuário 
portador de algum desses fatores, bem como o diagnóstico precoce, são ferramentas 
fundamentais na articulação de um modelo assistencial relacionado com o cidadão e com a 
atenção primária à saúde.         
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INDICADORES DE INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS COMO CRITÉRIO DE RESOLUTIVIDADE 
E MUDANÇAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 

 
RAFAEL CASTELLI BITTENCOURT  
RAYSSA CASTELLI BITTENCOURT  

ERIK DOS SANTOS IWASSE  
LUCAS BOSCOLI LANZA  

 
O Indicador Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) representa um grupo 
de 19 patologias que poderiam ser evitadas na atenção primária. O ICSAP avalia a efetividade e 
qualidade do sistema básico de saúde, revelando possíveis problemas de acesso ou baixo 
desempenho das ações desenvolvidas na unidade. Como resposta, deve-se investigar sobre os 
motivos para o aumento desses índices, a fim de apontar prioridades e necessidades de 
intervenção, por meio de um programa resolutivo. Analisar a evolução dos principais índices de 
internações por condições sensíveis registrados no Estado de São Paulo, comparando os períodos 
de 2000 e 2011, e sua possível relação com a atuação da Atenção Básica, além de identificar as 
fragilidades de acesso ao sistema e gestão do cuidado, levando em consideração a integralidade 
do Sistema. Uma revisão bibliográfica em bancos de dados da biblioteca virtual em saúde, à partir 
das fontes de informação como Medline e Scielo. Estudos comparativos entre 2000 e 2011, 
confirmam as altas taxas de internações por condições sensíveis à Atenção Ambulatorial no Estado 
de São Paulo. Observou-se um ligeiro aumento de 2002 a 2003, seguida de uma acentuada 
redução no ano de 2008, com posterior estabilização em relação aos últimos anos. Analisando 
separadamente os subgrupos de causas, neste período, constatou-se um crescente número de 
internações por patologias, destacam-se pneumonia bacteriana, infecção renal e trato urinário, 
doenças cérebro vasculares, angina. Já as enfermidades crônicas, destaca-se a asma, hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, entre outras, que sofreram visível redução no que diz respeito as 
internações hospitalares. Manteve-se equiparado internações por anemia e infecção nasais, 
ouvido e garganta. Tanto no Brasil como no estado de São Paulo, investigações gerais sobre tais 
internações são ainda imprecisas -uma vez que há tanto aumento como redução das taxas de 
internações, dependendo da patologia. Dessa forma, uma análise criteriosa pode ser de grande 
importância para os gestores envolvidos com a atenção básica, podendo ser utilizada como 
parâmetro de sua efetividade/resolutividade, contribuindo assim para a avaliação e implantação 
de estratégias voltadas à Atenção Primária e às políticas de gestão em saúde. Portanto,é 
necessário a criação de parâmetros para identificar e classificar os riscos das comorbidades, 
direcionando assim o cuidado e reduzindo as internações e reinternações. O conhecimento clínico 
sobre as patologias passa a ser outra ferramenta importante para se reduzir os ICSAP que aliado à 
tabulação de dados e às evidencias epidemiológicas torna possível o planejamento e a execução 
de ações que visam a promover saúde e reduzir gastos.          
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MENINGITES VIRAIS E BACTERIANAS: PRINCIPAIS MÉTODOS AO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
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As meninges são compostas por três envoltórios do sistema nervoso central. Entre a aracnóide e a 
pia-máter localiza-se o líquido cefalorraquidiano que circula por toda a extensão do SNC. As 
meningites são caracterizadas por serem doenças infecciosas graves com ampla distribuição 
mundial, prevalecendo em populações carentes. Dessa forma, o diagnóstico laboratorial 
diferencial é essencial para que os casos de meningite não se desdobrem com desfecho negativo. 
Considerando-se a dificuldade do diagnóstico clínico à medida que a faixa etária diminui, faz-se 
necessário a adoção de técnicas de exames complementares para que o diagnóstico seja eficaz e o 
prognóstico satisfatório.  Revisão literária a cerca dos principais exames complementares ao 
diagnóstico da meningite bacteriana e viral na infância e adolescência. Trabalho desenvolvido a 
partir de levantamento da literatura científica. Capítulos de livros-texto disponíveis na biblioteca 
da Universidade do Oeste Paulista - Unoeste, publicações oficiais do Ministério da Saúde e artigos 
científicos indexados na base eletrônica Scientific Eletronic Library Online (Scielo). Os unitermos 
pesquisados foram "meningite", "infecciosa", e "exames complementares".   A Punção do LCR é 
imprescindível ao diagnóstico de meningites, a análise quimiocitológica do líquido deve ser 
realizada, assim como a análise bioquímica considera os níveis de proteína, glicose, cloretos e 
ureia encontrados no líquor, já que sofrem variação na presença de meningite. A cultura do 
liquido cefalorraquidiano é considerada o padrão ouro, enquanto a bacterioscopia (análise 
morfológica bacteriana, não se aplica ao diagnóstico de meningites virais). A aglutinação pelo látex 
é um exame simples, com sensibilidade que varia, de 50 a 100% e elevada especificidade. é por 
meio da contraimunoeletroforese que realiza-se o diagnóstico indireto pela pesquisa de 
anticorpos contra antígenos de meningites bacterianas, especialmente de meningococo A, B e C e 
Hib. Reação em cadeia pela polimerase (PCR):ainda pouco utilizado, porém, muito importante na 
confirmação laboratorial de amostras com resultado negativo em mais de 50%. E finalmente a 
Proteína C-Reativa que é descrita como uma globulina produzida no fígado em resposta a uma 
injúria tecidual, particularmente quando causada por um processo inflamatório agudo.  A cultura 
do líquor, identifica a espécie bacteriana caso seja positiva, e confirma a etiologia viral caso seja 
negativada. A cultura do líquor pode ser complementada por bacterioscopia. Os outros exames 
encontrados na literatura, apresentam limitações à sua utilização, como reatividade cruzada e 
falsos negativos ou positivos, portanto, conclui-se que a punção do líquor e a cultura e LCR são os 
exames complementares mais eficazes ao diagnóstico das meningites da infância e adolescência. 
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PERFIL DA MORBIDADE RELACIONADA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
RIANE RODRIGUES MARTION  

JANAINA SALMAZO SOARES  
MIRNA MARIANE HARUE NODA  

LUCAS CASIMIRO DE OLIVEIRA  
KARINA GALLI CARDOSO MELLO ROBERTO  

GISELA NUNES GEA  
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  

 
O Estado de São Paulo ocupa uma superfície de 248.600 km² e apresentou população calculada 
em 2013 de 42.304.694 habitantes. A divisão político administrativa do estado possui 17 Redes 
Regionais de Atenção à Saúde. As informações sobre causas de internação hospitalar do SUS 
apresentam grande interesse para o planejamento e acompanhamento das ações e serviços do 
sistema. A variável morbidade refere-se ao conjunto dos indivíduos que adquirem doenças em 
dado intervalo de tempo em uma determinada população. A morbidade é frequentemente 
estudada segundo quatro indicadores básicos: a incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a 
distribuição proporcional. Este trabalho baseia-se no perfil da morbidade hospitalar, por 
ocorrência, no qual é apresentado o perfil estadual de São Paulo, das causas, valores e 
mortalidade referentes à internação hospitalar no ano de 2014. Este trabalho tem como objetivo 
descrever as características da morbidade relacionada à internação hospitalar do Estado de São 
Paulo, em Fevereiro de 2014. Trata-se de um estudo descritivo observacional agregado do tipo 
ecológico, baseado nas principais causas de morbidade hospitalar por ocorrência no Estado de São 
Paulo. Os dados foram coletados a partir de informações de saúde-epidemiológicas e morbidade, 
disponíveis no DATASUS, do Ministério da Saúde, no período de abril e maio de 2014. Foi utilizada 
a série temporal do mês de fevereiro de 2014 e os dados foram organizados de acordo com a 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10). O estudo foi fundamentado através de 
informações coletadas na Fundação Sistema Nacional de Análise de Dados - SEADE e na biblioteca 
virtual do Estado de São Paulo. As cinco principais causas, que juntas representam 58% das 
internações hospitalares são, em ordem crescente do número de internações: gravidez, parto e 
puerpério; doenças do aparelho circulatório; lesões por envenenamento e algumas outras 
consequências de causas externas; doenças do aparelho digestivo; e doenças do aparelho 
geniturinário. No que se refere ao valor médio das internações, as doenças do aparelho 
circulatório apresentam o maior custo, com R$ 2675,65 por paciente. Gravidez, parto e puerpério 
aparecem com a internação de menor custo, com R$ 583,39 por paciente. As doenças do aparelho 
circulatório foram responsáveis por quase metade dos casos de morte hospitalar, se observado o 
número de óbitos totais para as cinco principais causas de internação hospitalar, segundo o CID-
10, no período de fevereiro de 2014. Em seguida aparecem as doenças do aparelho digestivo 
(21,3%), lesões por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (16%), 
doenças do aparelho geniturinário (14%) e gravidez parto e puerpério (0,36%).  Através dos dados 
apresentados foi observado que, apesar da principal causa de internação hospitalar ser gravidez, 
parto e puerpério, a maior causa de mortalidade e de custo médio hospitalar foi as doenças do 
aparelho circulatório.          
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE INFANTIL E MORTALIDADE MATERNA NA REGIONAL 
DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
JULIA TEIXEIRA LIUTTI  

MURYLO VALÉRIO CARDOSO  
IZABELA CARDOSO GARCIA  

RENATA ZORGETTI MANGANARO DE OLIVEIRA  
GABRIEL MARTINS DE MORAES  

GISELA NUNES GEA  
MÁRCIO GONÇALVES MONTEIRO  

 
A redução da mortalidade infantil e materna no Brasil é ainda um desafio para os serviços de 
saúde e a sociedade como um todo. As altas taxas encontradas se configuram um grave problema 
de saúde pública, atingindo desigualmente as regiões brasileiras, com maior prevalência entre 
mulheres das classes sociais com menor ingresso e acesso aos bens sociais. O estudo objetiva um 
levantamento epidemiológico do perfil de mortalidade infantil e mortalidade materna na Regional 
de saúde de Presidente Prudente entre os anos de 1997 a 2011. Este estudo consiste um agregado 
observacional de tipo ecológico contendo informações com descrição das variáveis a respeito da 
mortalidade infantil e materna na Regional de Saúde de Presidente Prudente entre os anos de 
1997 a 2011, cujos dados foram extraídos do sistema de informação de nascidos vivos (SINASC) e 
sistema de informação de mortalidade (SIM). Os dados serão apresentados em formas descritivas 
em tabelas e gráficos.  Foram extraídos do sistema de informação dados necessários para o cálculo 
do coeficiente de mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade neonatal (precoce, tardio e pós-
neonatal) - principais causas de óbito entre recém-nascidos até 1 ano de idade e coeficiente de 
mortalidade materna. A partir da análise de tais dados, podemos observar que na série temporal 
do coeficiente de mortalidade infantil nos últimos 15 anos (1997 a 2011), houve um declínio 
gradual na taxa. De acordo com a série temporal do coeficiente de mortalidade infantil por faixa 
etária de 0-6 dias, o coeficiente de mortalidade infantil neonatal - precoce, tardio e pós-neonatal - 
o primeiro diminuiu bastante, de 7-27 dias houve um declínio pouco acentuado, já no período de 
28-367 dias sofreu um leve declínio, mas manteve-se estável nos últimos anos. A maior causa de 
óbitos infantis são afecções originadas no período perinatal seguida por malformações congênitas, 
deformidades e anomalias cromossômicas. O coeficiente de mortalidade materna oscila bastante, 
devido aos números absolutos serem pequenos. Não podemos, portanto tirar muitas conclusões 
sobre este coeficiente. Podemos observar então que, de acordo com os dados da regional de 
Presidente Prudente a mortalidade infantil vem caindo nos últimos anos. Segundo os objetivos do 
milênio a mortalidade de crianças com menos de um ano no Brasil foi de 47,1 óbitos por mil 
nascimentos, em 1990, para 19 em 2008. Até 2015, a meta é reduzir esse número para 17,9 óbitos 
por mil. A expectativa é de que esse objetivo seja cumprido ainda antes do prazo, mas a 
desigualdade ainda é grande: crianças pobres têm mais do que o dobro de chance de morrer do 
que as ricas, e as nascidas de mães negras e indígenas têm maior taxa de mortalidade. Em 
Presidente Prudente a mortalidade infantil está bem abaixo dos níveis brasileiros e inclusive, além 
da meta a ser atingida pelo Brasil.         
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E ACOMPANHAMENTO DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO 
ARTERIAL NA DRS - XI 

 
ISABELLE GOMES DE FIGUEIREDO  

KERLLI CRISTINA ALVES AFONSO  
PRISCILA ASSIS GONÇALVES  

JULIANA CABRERA CRISTOFANO  
GISELA NUNES GEA  

 
As denominadas Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTs) superaram os agravos 
infecciosos, favorecidas pela transformação demográfica, marcada pela queda nas taxas de 
fecundidade e natalidade acrescidas de um progressivo aumento da população de idosos, e ainda 
pelo processo de urbanização, bem como seu impacto junto ao "estilo de vida".Tais fatores 
contribuíram para o aumento da prevalência de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), câncer, diabetes, acidentes e mortes violentas, compreendidos no rol das 
denominadas DANTS. A hipertensão arterial e diabetes mellitus - Doenças crônicas não 
transmissíveis, apresenta elevado custo social e com grande repercussão na morbimortalidade da 
população mundial e brasileira, em vista deste contexto epidemiológico a pesquisa faz uma 
avaliação da incidência epidemiológica na população que compõe a Departamento Regional de 
Saúde- XI.  Avaliação da incidência epidemiológica da população e comparar o número de pessoas 
cadastradas e que fazem acompanhamento, sendo possível identificar os municípios que se 
destacam em maior e menor número de pessoas, identificar a proporção entre HAS x DIABETES 
MELLITUS na população estudada.   Estudo descritivo observacional agregado, tipo ecológico, 
contendo informações das variáveis das DANTs segundo SIAB no período de Janeiro de 2014. 
Foram observados o número de cadastros, acompanhamentos e consultas em cada municípios da 
Regional de saúde, levando em consideração o total de pessoas cadastradas nas ESF's em cada 
município, traçando assim um percentual.   Dos munícipios pertencentes à DRS - XI, foram 
observados que os que apresentam o maior número de cadastros não são os que mais realizam 
acompanhamento em ambas DANTs, o que levanta duas hipóteses: 1- O SIAB não têm sido 
corretamente alimentado, gerando um banco de dados deficiente para a produção de 
informações e análises comparativas, inclusive não apresenta variáveis para comparação por sexo. 
2 - O município/ESF'S que mais possuem cadastros não representam os que mais acompanham, 
remetendo uma cobertura ineficaz na assistência. Uma segunda análise dos dados permitiu inferir 
que a proporção de pacientes com Diabetes Mellitus corresponde à aproximadamente 27,2% do 
total de Hipertensos, não sendo possível estabelecer a relação entre quais pacientes são 
acometidos pelas duas patologias concomitantemente. Foram observados 32 casos de HAS entre 
0-14 anos, ao passo que Diabetes totalizam 60 casos dentre os cadastros nos municípios da DRS-
XI. Em suma, a Hipertensão Arterial e a Diabetes Mellitus devem ser alvo de atenção pela 
sociedade, dadas as potenciais complicações que geram quando não tratadas, portanto os meios 
de promoção de saúde, e as ferramentas para análise epidemiológica devem ser explorados ao 
máximo para possibilitar uma acurácia nas informações e permitir atuação eficaz a fim de reverter 
essa situação diagnosticada na DRS- XI.          
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RECURSOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 

MARCOS CHIBA SAKURAI  
MATHEUS PETRI DIAS DA SILVA  

ANTÔNIO JOAQUIM MOREIRA JÚNIOR  
ANDERSON CARLOS ZACARIAS  

VINÍCIUS NOTÁRIO LIGERO  
ALISSON BRUNHOLI GIROTO  

 
Presidente Prudente é um município brasileiro do interior do estado de São Paulo. Localiza-se a 
oeste da capital do estado, distando desta cerca de 558km. Sua população foi estimada, no ano de 
2010, em 207 625 habitantes, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um polo 
regional de saúde, abrangendo 45 municípios.Como outras áreas de serviço público, a Saúde 
também depende de uma quantidade e distribuição adequada de seus recursos para o seu bom 
funcionamento. Sob essa perspectiva, a importância deste trabalho é identificar a estrutura de 
saúde existente no município de Presidente Prudente e analisar se os estabelecimentos, 
profissionais, leitos hospitalares e equipamentos diagnósticos são suficientes para atender a 
necessidade populacional em saúde neste município Realizar pesquisa descritiva das 
características epidemiológicas de estabelecimentos de saúde, profissionais de saúde, leitos 
hospitalares e equipamentos diagnósticos.Identificar as quantidades e a distribuição desses 
recursos no município de Presidente Prudente Trata-se de uma pesquisa do tipo agregado 
observacional ecológico.Os dados foram coletados em diversos sistemas de informações de saúde 
oficiais: Seade e Datasus. De um total de 667 estabelecimentos de saúde do município de 
Presidente Prudente, 4,34% correspondem a unidades de atenção básica, 1,94% são hospitais e 
93,7% são demais estabelecimentos de saúde como, por exemplo, centros de atenção 
psicossocial, consultórios isolados e laboratórios centrais de saúde pública.Em Presidente 
Prudente, dentro dos hospitais mantidos pelo estado, apenas as especialidades de clínica médica e 
complementar possuem leitos conveniados a planos de saúde. Já nos hospitais dirigidos pela 
iniciativa privada, os leitos voltados ao atendimento do SUS são minoria, entre todas as 
especialidades, exceto aos dirigidos aos hospitais DIA, onde não há leitos reservados a convênios. 
Em relação ao total de número de leitos disponíveis no município, os voltados para o atendimento 
de hospitais DIA compõe a minoria.Em Presidente Prudente, da quantidade total de 1848 
equipamentos diagnósticos existentes, 63,3% estão presentes no serviço de saúde SUS.A partir 
dos dados apresentados, conclui-se que a proporção de médicos em Presidente Prudente é 10,3 
por 1000 habitantes e que, na Atenção Básica, há uma taxa de 0,19 médicos/1000 hab.  O achado 
mais relevante é a constatação de que a quantidade de médicos atuantes na Atenção Básica é 
baixa. As implicações dessa realidade para o SUS se traduz em aumento da procura por serviços de 
saúde de média e alta complexidade, promovendo aumento da demanda por leitos, 
procedimentos cirúrgicos, diagnósticos e medicamentos  De modo geral, o número de leitos e 
equipamentos diagnósticos atendem às recomendações da OMS, cabendo apenas ressaltar que 
não existem leitos administrados pelo município nem pelo governo federal e que há uma 
subnotificação desses leitos referente aos meios eletrônicos disponibilizados para pesquisa.          
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REEDUCAÇÃO ALIMENTAR EM UMA COMUNIDADE DE ÁLVARES MACHADO/SP: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
GENAINA DE OLIVEIRA  

FERNANDO SALA MARIN  
CAROLINE HIRAYAMA  

THAMIRES CALÉ CORRÊA  
EVELYN PATRICIA NASCIMENTO RODRIGUES  

LETÍCIA MORAES LIRA  
LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  

KATALINE DE SOUZA MUNHOZ  
MARINA DE SOUZA BASTOS  

LYARA MEIRA MARINHO QUEIRÓZ  
JULIANNE BARROSO LIMA  

RITA DE CASSIA RAMOS MEDEIROS  
ELENICE MORINI DUARTE  

 
Atualmente, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) configuram doenças 
crônicas de maior prevalência mundial. O aumento da incidência destas patologias tem sido 
relacionado às modificações de estilo de vida e do meio ambiente, trazidas pela industrialização. 
Tais modificações levam à obesidade, ao sedentarismo e ao consumo de uma dieta rica em 
calorias e em gorduras (Narayan, 2000), podendo ainda alterar o perfil lipídico. Tanto estas 
doenças quanto os maus hábitos alimentares influenciam diretamente na saúde do indivíduo, 
expondo-o a diversas comorbidades. Ainda, há vários estudos que apontam para o crescimento 
acelerado da obesidade e reforçam a necessidade de programas preventivos, que teriam um 
impacto na redução da incidência do DM, HAS (Toscano, 2004) e dislipidemias. Orientar na 
reeducação alimentar os usuários adstritos e os Agentes comunitários de saúde de uma Estratégia 
de Saúde da Família de Álvares Machado - SP com foco na prevenção e controle da HAS, DM e 
dislipidemia.   Realizou-se orientações sobre reeducação alimentar junto à comunidade da ESF por 
meio de palestras interativas, utilizando linguagem acessível à população com foco nos benefícios 
de uma nutrição balanceada e os prejuízos dos maus hábitos alimentares da atualidade. Com o 
auxílio de multimídia, distribuição de folhetos educativos, roda de conversa e esclarecimento de 
dúvidas demonstrou-se de forma prática a relação quantidade/malefício dos alimentos (óleo, 
açúcar, sal), buscando assim propor alterações em relação aos hábitos alimentares. Identificou-se 
através dos relatos dos sujeitos desta comunidade uma excessiva ingestão de alimentos 
industrializados (ricos em sódio, carboidratos e lipídeos) acrescido ao baixo consumo de água, 
fibras e vegetais, caracterizando uma inadequada dieta, contribuindo para a gênese e 
desenvolvimento da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis bem como o 
agravamento destes quadros quando pré-estabelecidos. Conclui-se que tal intervenção respeitou 
a autonomia dos indivíduos sobre sua alimentação, fornecendo embasamento teórico-prático 
para realização de escolhas conscientes e saudáveis.         
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SAÚDE DA GESTANTE E DO NEONATO : UM ESTUDO NO DRS XI - PRESIDENTE PRUDENTE ENTRE OS 

ANOS 2010 - 2014 
 

GENAINA DE OLIVEIRA  
FERNANDO SALA MARIN  

CAROLINE HIRAYAMA  
THAMIRES CALÉ CORRÊA  

ANETTE BOCCHI BACCO  
EVELYN PATRICIA NASCIMENTO RODRIGUES  

LYARA MEIRA MARINHO QUEIRÓZ  
RODRIGO NORIO ARAKAKI  

ARTHUR SAIJO NAKAMA  
JONATHAS VINICIUS SILVA E LUNA  

STEFANY DE ALMEIDA BBORTOLATO  
GLÁUCIA DELLAQUA CREPALDI  

GISELA NUNES GEA  
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  

RITA DE CASSIA RAMOS MEDEIROS  
 

Os Departamentos Regionais de Saúde (DRS) consistem na divisão administrativa da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo e são responsáveis por coordenar as atividades da Secretaria de Estado da Saúde no 
âmbito regional e promover a articulação intersetorial com os municípios e organismos da sociedade civil. 
O estado de São Paulo é dividido em 17 DRS e o alvo deste estudo é o DRS XI - Presidente Prudente, 
localizado no oeste paulista, abrangendo 755.274 habitantes. Foram analisadas as características dos 
nascidos vivos e das gestantes cadastradas na Atenção Básica (AB) no DRS XI, destacando o número 
daquelas que realizaram pré-natal no primeiro trimestre e o número de neonatos com baixo peso, nos 
últimos cinco anos, além de elucidar a influência do acompanhamento médico durante a gestação sobre o 
peso do recém-nascido. O baixo peso ao nascer (RNBP), definido pela Organização Mundial da Saúde como 
aquele inferior a 2.500 gramas, contribui de forma muito importante para a mortalidade e morbidade 
infantis, principalmente para a mortalidade neonatal. O presente estudo destaca a importância do 
acompanhamento pré-natal durante a gestação, descrevendo a influência deste sobre o peso do recém-
nascido, além de ressaltar a necessidade da prevenção e da detecção precoce de patologias para a gestante 
e para a criança, uma vez que a mortalidade infantil em decorrência do baixo peso ao nascer constitui- se 
em um problema de saúde pública. Objetivou-se descrever as características do peso dos nascidos vivos e 
do acompanhamento pré-natal das gestantes cadastradas na AB do DRS XI nos últimos cinco anos. Estudo 
tipo agregado observacional ecológico com descrição das principais características dos nascidos vivos e das 
gestantes cadastradas na AB do DRS XI, tais como: o número de nascidos vivos pesados, o número de 
nascidos vivos com peso inferior a 2.500 gramas, o número de gestantes cadastradas e o número de 
gestantes que realizaram pré-natal no primeiro trimestre, cujos dados foram coletados no Sistema de 
Informação da Atenção Básica. Constatou-se na AB deste DRS um total de 1785 nascidos vivos pesados, 
destes, 8,63% classificados como RNBP. De 11.730 gestantes cadastradas, 98,4% realizaram 
acompanhamento pré-natal no 1° trimestre; observou-se um crescimento expressivo do número de 
gestantes acompanhadas desde o início gestacional entre os anos de 2010 a 2012, mantendo uma 
constante neste índice até janeiro de 2014. Salienta-se que os dados referentes a gestantes acompanhadas 
podem não refletir a real situação, devido à autonomia por parte destas em optar pela utilização de outros 
tipos de serviços de saúde, particular ou público. Ainda, um acompanhamento pré-natal completo não é o 
único fator que determina o peso adequado ao nascer. No DRS-XI a ocorrência de RNBP não é reflexo de 
uma deficiente assistência básica às gestantes cadastradas (realização de consultas de pré-natal), sendo 
necessários outros estudos para avaliar as causas desta incidência.         
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RENATA TEIXEIRA PALANDRI  
 

No Brasil, o câncer do colo uterino é a segunda neoplasia mais incidente na população feminina, 
assim como em outros países em desenvolvimento. Com aproximadamente 530 mil casos novos 
por ano no mundo, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as 
mulheres, sendo responsável pelo óbito de 274 mil mulheres por ano (WHO, 2008a). De acordo 
com o Sistema de informação de Mortalidade (SIM), no Brasil, este tipo de câncer representa 6% 
dos óbitos por neoplasia ocorridos em mulheres, no ano de 2011. Em todo o mundo, a taxa de 
letalidade por câncer cervical é de 52%.Devido à alta incidência de casos de câncer do colo uterino 
e à alta letalidade desta neoplasia, o conhecimento das características dos óbitos devido a esta 
causa é necessário para que ações de prevenção possam ser implementadas de acordo com as 
propostas do Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo do Útero.  Analisar o perfil 
epidemiológico da mortalidade por câncer de colo de útero no Brasil e estado de São Paulo e 
município de Presidente Prudente (SP) no ano de 2011.  Estudo do tipo agregado, observacional 
ecológico com levantamento de dados epidemiológicos disponíveis no Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. Foram estudadas as seguintes variáveis: mortalidade 
proporcional por sexo, mortalidade proporcional por neoplasias, mortalidade proporcional por 
neoplasia de colo de útero segundo idade, cor/raça, estado civil e escolaridade. O método 
estatístico utilizado foi o descritivo e os resultados apresentados em forma de gráficos e tabelas.  : 
De acordo com a escolaridade, de 1 a 3 anos houve uma maior proporção de óbitos, tanto no 
Brasil como no Estado de São Paulo os valores se equivalem (44%). Na sequência, de 4 a 7 anos foi 
de 32% no Brasil e de 28% no Estado de São Paulo.  Relacionando os anos de escolaridade com a 
mortalidade, as mulheres que apresentavam de 1 a 3, 8 a 11, 12 e mais anos de vida escolar 
predominaram os óbitos no estado de São Paulo. Já no Brasil, os dados de mortalidade se 
sobressaíram naquelas com 4 a 7 anos de escolaridade, devido à dificuldade ao acesso as 
informações tanto de prevenção contra as DST, como a continuidade de uma assistência médica. 
No município de Presidente Prudente, ocorreram 2 óbitos por esta causa, porém os valores 
mostram-se insignificantes para serem demonstrados em gráfico. Verificou-se que a baixa 
escolaridade (1 a 3 anos de estudo) constitui-se em fator de risco para a mortalidade de câncer de 
colo de útero. Diante disso, pode-se inferir que as ações de prevenção e informações sobre essa 
patologia junto à população feminina mostra-se deficiente.         
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A taxa de mortalidade (n° óbitos/n° hab.) é utilizada na comparação de dados de diferentes 
populações e criação de medidas de prevenção e controle de doenças. O estado de São Paulo 
divide-se em 17 departamentos regionais de saúde (DRS), segundo o Decreto DOE nº 51.433. Pres. 
Prudente faz parte da DRS XI. A taxa de mortalidade geral desse estado, em 2011, foi de 6,48 
óbitos/1000 hab. A regional de Pres. Prudente, por sua vez, apresentou um valor de 7,41 óbitos/ 
1000 hab., pouco acima do estadual, justificando seu estudo. O objetivo da pesquisa foi analisar o 
perfil epidemiológico de mortalidade da regional de Pres. Prudente entre 1996 à 2011. Estudo 
agregado observacional do tipo ecológico com dados obtidos no Sistema de Informação de 
Mortalidade (DATASUS) sobre óbitos por residência articulados com as variáveis: Capítulo CID-10, 
causa CID-10, sexo, estado civil, faixa etária, população residente e ano. O perfil epidemiológico 
das principais causas de Mortalidade Geral caracteriza-se por: doenças cerebrovasculares 
prevalentes em homens casados acima de 80 anos; IAM em homens casados a partir de 60 anos; 
pneumonia em homens acima de 80 anos, atingindo igualmente casados e viúvos; e DM em 
mulheres casadas entre 70 e 79 anos. Analisando o Coeficiente de Mortalidade Geral da DRS XI, 
observamos ascensões e declínios recorrentes até o ano de 2007, a partir do qual a ascendência 
tornou-se consignada. Tal fato deve-se ao envelhecimento populacional, constatado pelo 
Ministério da Saúde e comprovado pela melhoria nas condições de vida e saúde, segundo Ramon 
Missias Moreira et al. De acordo com os capítulos do CID-10 verificamos que os dados regionais e 
mundiais apresentam como maior causa de mortalidade as doenças do aparelho circulatório. Este 
capitulo é composto, em ordem decrescente de importância por: doenças cerebrovasculares, 
doenças isquêmicas do coração (das quais 79,14% consistem em infarto agudo do miocárdio - 
IAM) e doenças hipertensivas. Ceccon RF et.al. explica este padrão por sua relação com piores 
condições de vida, vulnerabilidade social e falta de acesso a serviços de saúde. Além disso, não 
houve redução do número de mortes por doenças do aparelho circulatório apesar da ampliação 
nacional de implantação de ESFs. Em segundo e terceiro lugar, temos as neoplasias (as quais, em 
ordem decrescente são: neoplasias malignas de traqueia, brônquios e pulmões, cólon, reto e anus 
e estomago) e doenças do aparelho respiratório (pneumonia, seguida de doenças crônicas das vias 
aéreas inferiores e outras infecções agudas das mesmas). O capítulo sinais, sintomas e achados 
anormais clínicos e laboratoriais constitui-se por morte devido à falta de assistência médica 
seguido por senilidade. Já as causas externas de morbidade e mortalidade têm como prevalência 
as quedas, agressões e acidentes de transporte. Concluímos que o perfil epidemiológico em 
estudo tem como causa prevalente as doenças do aparelho circulatório, em conformidade com o 
padrão mundial.         
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O estudo e evolução da mortalidade e suas causas apresentam não só um importante papel para a 
análise do desenvolvimento e crescimento de uma população, mas também uma parte obrigatória 
da saúde pública para promover o planejamento de ações nesta área, que visem a redução dos 
índices.  Descrever e analisar os óbitos segundo suas principais causas, faixa etária, sexo, 
escolaridade e estado civil no município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, Brasil, no 
ano de 2011.  Os dados de mortalidade foram obtidos através da análise do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM), disponível no DataSUS segundo os critérios: faixa etária, 
sexo, escolaridade, estado civil e principais causas. Também foi coletada a quantidade de óbitos 
no período de 1996 a 2011. O método estatístico utilizado foi o descritivo e os resultados 
apresentados em forma de gráficos e tabelas.  Através do estudo nota-se que no ano de 2011, no 
município de Presidente Prudente,28% dos óbitos tiveram como causa doenças do sistema 
circulatório, 18% foram devido a neoplasias, 13% a doenças do sistema respiratório,8% a causas 
externas de morbidade e mortalidade e 7% por doenças do sistema digestório.  De acordo com os 
dados coletados nota-se que o ano de 2000 teve o menor índice de mortalidade enquanto o ano 
de 2009 apresentou o maior índice do período analisado. Utilizando o critério de causas dos 
óbitos, as doenças do aparelho circulatório aparecem em primeiro lugar, seguidas pelas 
neoplasias. O número de óbitos de homens é maior que o de mulheres, sendo a faixa etária de 80 
anos e mais a que apresenta maior registro de óbitos. A maioria dos óbitos registrados são de 
pessoas casadas, e segundo a escolaridade a maior parte possui de 1 a 3 anos de estudo.  Em 
geral, observou-se que os homens morrem mais precocemente que as mulheres, e após os 80 
anos os registros de óbitos femininos prevalecem sobre os masculinos. Morrem mais pessoas de 
baixa escolaridade, assim como pessoas casadas. A taxa de mortalidade até os 19 anos é 
significativamente menor que o índice após essa idade. No período estudado os óbitos por 
doenças do aparelho circulatório vem aumentando, enquanto causas externas mantem uma 
média e neoplasias também cresce.          
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O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da saúde pública contemporânea. Este 
fenômeno ocorreu inicialmente em países desenvolvidos, e recentemente nos países em 
desenvolvimento, com o envelhecimento ocorrendo acentuadamente. Este processo relaciona-se 
ao aumento de doenças crônicas, maior frequência de patologias psíquicas, como depressão. É um 
distúrbio de natureza multifatorial, ou seja, envolve aspectos biológicos, psicológico e social. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geogra?a e Estatística (IBGE), atualmente existem no Brasil, 
aproximadamente, vinte milhões de pessoas idosas, o que representa pelo menos 10% da 
população brasileira. Identificar episódios depressivos e os fatores relacionados ao 
desencadeamento em idosos são os objetivos desta pesquisa. O projeto está aprovado pelo 
comitê de ética em pesquisa, CAAE 26392813.9.0000.5515. Trata-se de uma pesquisa exploratória 
e qualitativa, onde os pacientes idosos atendidos no Centro de Referência do idoso de Presidente 
Prudente (SP) (CRI) foram convidados a participar, e após lerem 115 assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e participaram como voluntários. No CRI, na sala de 
triagem, os voluntários foram entrevistados e aspectos sociais, econômicos, hábitos de vida, entre 
outros foram abordados. A escala de depressão geriátrica (EDG) de Yesavage, versão simplificada 
foi aplicada em seguida.  Os resultados da pesquisa foram tabulados e construídos gráficos e 
tabelas contendo números relativos e absolutos. Quanto ao gênero, as mulheres predominaram 
com 86,1%. Dentre os entrevistados 41,7% relataram ter manifestado episódio depressivo. A 
escala de depressão geriátrica (EDG) identificou 31 voluntários (27%) com escore entre 5 a 13, ou 
seja com tendência à depressão, e ainda 7% destes, relataram manifestação de depressão 
anteriormente. Os participantes, em sua maioria, mantêm contato com seus familiares (93%), 
embora 23,5% do total de entrevistados destacaram manter-se muito tempo solitário. A atividade 
profissional está mantida em 14,8% e a faixa etária predominante estava entre 60 a 69 anos com 
48,7%. A maior porcentagem dos voluntários é de casados (as) (42,6%) seguido dos viúvos (as) 
(36,5%), divorciados e solteiros, respectivamente, 11,3% e 9,6%. Cunha; Bastos; Del Duca (2012) 
em pesquisa realizada encontraram 55,9% era constituída por mulheres e 62,2% tinham 
companheiros e a prevalência de depressão relatada foi de 16,1%. Gazalle; Hallal; Lima (2004) 
relataram em seu estudo que 61,7% eram do sexo feminino, 49,7% estavam na faixa etária entre 
65 a 74 anos e 51,9% viviam com companheiros. Os riscos de exposição aos episódios depressivos 
estão relacionados com diferentes fatores, porém a solidão e a falta de atividade expõe o idoso ao 
desenvolvimento de doenças, em especial a depressão. Neste sentido o CRI contribui, 
positivamente, melhorando a qualidade de vida e manutenção da saúde física e mental do 
idoso.         
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O tabagismo, em um passado ainda recente, era visto como um estilo de vida. Atualmente, o 
tabagismo é considerado a principal causa de enfermidades evitáveis e incapacidades prematuras 
causando cinco milhões de mortes a cada ano. Entre os acadêmicos de medicina de diversas 
Universidades, a prevalência de tabagistas varia entre 9,4% a 19,9%. No entanto, há poucos dados 
recentes disponíveis na literatura nacional. Identificar a prevalência do tabagismo entre os 
acadêmicos de medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Estudo transversal, 
aprovado pelo Comitê de Ética, onde foram aplicados entre maio e junho deste ano 100 
questionários a alunos de todos os anos da graduação da faculdade de medicina da UNOESTE, 
sendo 50% para cada sexo. 20% dos entrevistados eram fumantes ou já tinham fumado em algum 
momento de suas vidas. Foi encontrado 65% de homens tabagistas e 35% de mulheres. A média 
geral do início do tabagismo foi de 17 anos e 7 meses, sem variação entre os sexos. Entre os 
motivos: 60% começaram a fumar por influência dos amigos, 10% indicaram a busca social e 30% 
outro motivo. Investigou-se ainda a existência de fumantes na família, sendo que entre os 
fumantes, 60% tiveram resposta afirmativa, enquanto entre os não fumantes, essa porcentagem 
foi de apenas 20%. 78% dos entrevistados acreditam que seja importante ou essencial a realização 
de campanhas e palestras sobre o assunto na faculdade. Estudo preliminar, que mostrou uma 
prevalência de tabagismo entre alunos de medicina da UNOESTE maior que na população geral 
brasileira (17,5%), maior que na população universitária da área da saúde (14,6%), menor do que 
na população universitária brasileira total (46,7%), e similar a estudos com estudantes de medicina 
de outras universidades (9,4% a 19,9%). Em relação ao sexo, os dados aqui apresentados 
corroboram com a literatura, com predomínio para o masculino. No entanto, vem sendo 
observado uma inversão, onde dentro de poucos anos os fumantes serão majoritariamente de 
público feminino. Em relação ao início do tabagismo também há concordância com dados 
estudados (15 e 19 anos). Em relação aos motivos que levam a iniciar esse hábito, a influência dos 
amigos também foi o principal motivo encontrado na literatura. Também foi demonstrado que a 
influência das pessoas com as quais o jovem mais convive é fator determinante para o 
desenvolvimento da dependência. Em um estudo que abordou à importância de realização de 
campanhas, mais de 90% dos pesquisados concordam que os profissionais de saúde deveriam 
receber treinamento sobre técnicas de cessação do tabagismo, o que difere do presente estudo 
(60%). Nesse estudo preliminar, deparou-se com uma alta prevalência de fumantes, com 
predomínio no sexo masculino, faixa etária dos 17 anos. Ainda demonstrou a influência familiar e 
de amigos no desenvolvimento e manutenção do hábito.          
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CLEIDE DER TOROSSIAN TORRES NEVES  
 

As lesões traumáticas e alterações patológicas de vértebras cervicais são situações frequentes na 
prática clínica devido à relação anatômica das raízes nervosas espinais e das artérias vertebrais. 
Buscando ampliar a segurança em cirurgias da região craniocervical, estudos anatômicos vem 
colaborar para diminuir lesões iatrogênicas, principalmente durante a inserção dos materiais para 
estabilização, como a colocação de parafusos na região do pedículo, melhorando assim a 
instabilidade cervical decorrentes de traumas.  O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência 
da septação do forame transversário e a morfometria do pedículo em vértebras cervicais a fim de 
aprimorar o conhecimento anatômico da região craniocervical.  O presente estudo avaliou 200 
vértebras secas. Observou a contagem do total de forames transversários (vértebras cervicais de 
C3 a C6), com a presença ou não de septação do forame transvesário. Além disso, avaliou a 
morfometria do forame transversário no sentido do eixo sagital (Antero/posterior) e do pedículo 
no sentido do eixo transversal (látero/lateral). As medidas foram expressas em milímetros com 
ajuda do paquímetro digital Mitutoyo. Foi observado prevalência de 39% de septação no forame 
transversário, sendo 14% unilateral direita, 8% unilateral esquerda e 17% bilaterais. Em média o 
forame transversário sem septação obteve morfometria ântero-posterior de 6.54mm e com 
septação de 1,70mm. Não houve diferença significativa entre as médias do pedículo dos forames 
com e sem septação (5.39mm).  Avaliando a prevalência da septação do forame transversário e a 
morfometria do pedículo em vértebras cervicais, com a finalidade de aprimorar o conhecimento 
anatômico da região craniocervical, pode-se observar uma literatura escassa e que não elucida a 
região estudada por este trabalho. O nosso objetivo foi aumentar o conhecimento, cada vez mais 
específico, podendo traçar linhas cirurgicas inovadoras. Foi possível concluir que a presença ou 
não de septação no forame transversário não interfere significativamente na anatomia do 
pedículo, possibilitando assim segurança e aprimoramento das técnicas cirúrgicas na região 
craniocervical.          
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O Brasil, através de sua política pública de saúde, tem avançado na prevenção e tratamento da 
saúde ocular. Apesar de existirem muitos serviços de oftalmologia na rede pública brasileira, há 
uma escassez de dados na literatura científica sobre o perfil ocular da população. Identificar os 
motivos pelos quais os pacientes procuram atendimento no Pronto Socorro de Oftalmologia do 
Hospital Regional de Presidente Prudente. Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo 
Comitê de Ética, onde o paciente foi indagado sobre a sua queixa principal por meio de 
questionário, além de abordar as variáveis: idade, sexo, olho acometido e, quando pertinente, se 
foi utilizado proteção ocular. Foram coletados dados de 433 pacientes, entre março e agosto de 
2013 (58,1% masculino e 41,8% feminino). A faixa etária mais acometida, em ordem decrescente, 
foi: 21 a 30 anos (23%), 31 a 40 anos (18,4%), 41 a 50 anos (12,9%), 51 a 60 anos (12,4%), 11 a 20 
anos (9,9%), 61 a 70 anos (9%), mais de 70 anos (7,8%) e 0 a 10 anos (5,54%). Com relação ao olho 
acometido, 38,7% esquerdo; 33,9% direito; 26,3% em ambos; e 1,15% eram outras queixas 
(cefaléia). Os relatos mais prevalentes foram: sensação de corpo estranho (15,7%), dor ocular 
(13,3%), ardor (12,4%) e trauma ocular (12,2%. Em relação ao uso de proteção ocular, dos 150 
casos com risco, somente 10,3% relataram seu uso. Os resultados corroboram com a literatura, a 
qual ainda se apresenta escassa em determinar o perfil epidemiológico das queixas mais comuns 
nos serviços de urgência e emergência oftalmológica. A aparente predominância no sexo 
masculino e do adulto jovem podes estar relacionados ao fator de maior exposição a riscos e à 
vulnerabilidade a fatores de risco. Em relação às queixas mais prevalentes, a sensação de corpo 
estranho ocupa a primeira posição, sendo tal queixa presente em doenças as quais na literatura 
são responsáveis pelos diagnósticos mais comuns em serviços de urgência e emergência, como 
conjuntivites não traumáticas, blefarite, ceratite e pterígio. Estas doenças também apresentam 
como quadro clínico as queixas de ardor e dor ocular, as quais ocupam a segunda e terceira 
posição respectivamente. Diversos trabalhos indicam o trauma ocular como o mais prevalente na 
urgência, no entanto nesse trabalho essa queixa ocupa a quarta posição. Com relação ao uso de 
proteção ocular, um trabalho realizado por uma universidade paulista indica recusa no uso de 
83%, semelhante ao presente estudo que detectou recusa de 86%. Pode-se concluir a partir 
desses dados, que a melhora no conhecimento das queixas oftalmológicas possa repercutir nas 
reais necessidades da população atendida e futuramente promover um melhor planejamento dos 
recursos públicos e desenhar estratégias dirigidas à diminuição e controle das perdas visuais e da 
cegueira.         
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Localizado no sudeste do país o estado de São Paulo possuí 43.663.669 habitantes distribuídos em 
645 municípios, sendo responsável por 31% do PIB nacional e pelos melhores valores de IDH do 
país. Nesse contexto, destaca-se a importância da avaliação da Produção de Atenção Básica neste 
estado, uma vez que, esta surgiu em um contexto de socialização da atenção e do cuidado médico, 
visando a descentralização do atendimento de todas as esferas da população de modo 
humanizado, universal e integral. O estudo tem por objetivo descrever a produção de Atenção 
Básica por meio de dados referentes à situação em saúde, produção e marcadores e 
cadastramento familiar, referentes ao estado de São Paulo, no período de 2011 a 2013.  Estudo 
descritivo observacional agregado do tipo ecológico, que levou em consideração as variáveis: 
situação de saúde; produção e marcadores; cadastramento familiar. O sistema para a coleta dos 
dados, SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica), está disponível no DataSUS.  A Situação 
em Saúde é um instrumento utilizado para a análise de dados de saúde coletados na Atenção 
Básica. Tal indicador visa promover uma confirmação dos dados contidos nas bases do SIS 
(Sistemas de Informação em Saúde), que oferecem informações epidemiológicas, sócio-
demográficas e socioculturais O Cadastramento Familiar oferece dados úteis no gerenciamento e 
gestão das unidades de saúde, de modo a ampliar a qualidade da Atenção, além de evitar agravos 
à saúde e elaborar ações para a melhoria das condições de saúde. A partir do cadastramento 
familiar, são geradas informações sobre a situação de saúde na Atenção Básica, resultando em 
Produção e Marcadores de saúde, ferramenta de grande relevância para a análise da qualidade da 
Atenção Básica.  Com base nos dados obtidos notou-se a relevância da Produção de Atenção 
Básica, a qual possibilitou avaliar a Situação em Saúde de uma parcela populacional do Estado de 
São Paulo. Outrossim,com base no Cadastramento Familiar, avaliou-se a dinâmica da família 
paulista. Tais dados geraram informações sobre Produção e Marcadores de saúde, definindo um 
panorama de visitas domiciliares e consultas de médicos e enfermeiros.         
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A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica caracterizada por elevados níveis de 
pressão arterial (PA). Atualmente, esta é considerada como a maior vilã do aumento de casos de 
doenças cardíacas e cérebro vascular. Para tentar diminuir as taxas de mortalidade geradas 
indiretamente pela HAS e os gastos gerados pela mesma, foram desenvolvidos tratamentos tanto 
medicamentosos quanto não medicamentosos. A combinação medicamentosa de agentes com 
mecanismos de ação diferente é um tratamento recomendado, pois em alguns pacientes resulta 
em melhor resposta ao controle da hipertensão. Estudos demonstram que a baixa adesão ao 
tratamento anti-hipertensivo tem sido considerada como barreira ao controle pressórico. 
Entende-se a adesão a medicamentos como a utilização em pelo menos 80% do total de 
medicamentos prescritos, sendo que o uso inferior representa risco quatro vezes maior de 
pacientes apresentarem eventos cardiovasculares agudos. Para verificar a taxa de adesão a 
medicamentos dos hipertensos, foram criados métodos como os testes de Brief e Morisky Green 
que, apesar de não ter muita sensibilidade e acurácia, são os mais utilizados, pois não geram 
muitos gastos e sua aplicação pode ser realizada em grandes populações. Diante disso, este 
trabalho tem como objetivo avaliar a adesão ao tratamento anti-hipertensivo por usuários 
atendidos em unidades de ESF, utilizando o instrumento Brief Medication Questionnare. Trata-se 
de uma pesquisa descritiva, transversal, com abordagem quantitativa. Os sujeitos desta pesquisa 
serão hipertensos inscritos há pelo menos seis meses no programa de assistência a indivíduos 
hipertensos e diabéticos (Hiperdia) de três unidades de Estratégia Saúde da Família em um 
município do interior paulista. Para realização desse estudo será aplicado um instrumento com 
questões sobre caracterização da amostra e o Brief Medication Questionnare. Será realizada 
aferição de pressão arterial e medidas antropométricas pelos pesquisadores. Os dados coletados 
serão analisados com procedimentos estatísticos e apresentados através de tabelas e gráficos. 
Após a obtenção dos resultados, os sujeitos da pesquisa serão convidados a participarem de uma 
palestra sobre o tratamento anti-hipertensivo, com o enfoque baseado nas dúvidas demonstradas 
durante a pesquisa.            
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MEIRIELLE MARTINS MENEGHINI SOARES DA COSTA  
 

O que se entende sobre transtornos mentais se modificou muito com o passar dos anos. O que 
antes era entendido com muito preconceito, como sendo "loucura", hoje desafia os limites dos 
estudos por ser de grande complexidade a compreensão do que acontece nestes transtornos, que 
afetam a qualidade de vida do paciente e de todos ao seu redor, com Reforma Psiquiatria um novo 
método de tratar estes pacientes que antes eram taxados como loucos e internados sem critérios 
e sem previsão de alta. Hoje existe uma integralidade no modo de conduzir o tratamento baseado 
em meios diagnósticos e terapêuticos a partir de evidencias. Podemos utilizar vários recursos 
como: medicações (benzodiazepínicos, antidepressivos, estabilizadores de humor), psicoterapias, 
centro de atenção psicossocial (CAPS), e o último deles seria a internação por período integral. Por 
ser a terceira maior causa de internações no município de Presidente Prudente, estudar o perfil e 
o numero de internações é de suma importância para se repensar em ações preventivas na 
Atenção Básica.  Descreveremos a tendência temporal da prevalência de internações psiquiátricas 
no município de Presidente Prudente durante o período de 2009- 2013. Trata-se de um estudo do 
tipo ecológico de série temporal, cujos dados serão coletados no Sistema de Informação 
Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), baseados nas Autorizações de Internação 
Hospitalar (AIH), disponíveis no Departamento de Informática (DATASUS). Serão descritas as 
variáveis: número e valores das internações por Transtornos Mentais e Comportamentais 
(Capítulo Vda Classificação Internacional de Doenças) nos últimos 5 anos (2009 a 2013), no 
município de Presidente Prudente. Será descrito também o perfil das internações: faixa etária, 
sexo e cor/raça.O método estatatístico utilizado será o descritivo e os resultados serão 
apresentados em forma de gráficos e tabelas.            
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ALINE HAGUI  
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FELIPE VIEGAS RODRIGUES  
 

A atenção é um dos processos neurofisiológicos mais essenciais para uma correta interação de 
uma pessoa com o ambiente. Ela permite a seleção de estímulos relevantes e a inibição daqueles 
irrelevantes para o comportamento. Sabe-se que os circuitos neurais que controlam a orientação 
da atenção são assimétricos e encontram-se lateralizados no hemisfério direito, pelo menos 
quando orientamos a atenção para um local do espaço, pois quando se trata em orientar a 
atenção para um momento no tempo, a lateralização passa a ser no hemisfério esquerdo. Quigley 
e Muller (2014) investigaram adultos jovens e idosos em uma tarefa de busca visual com e sem 
distratores. Os resultados sugerem menores tempos de reação e maior acurácia para adultos 
jovens em relação a idosos e, ainda, que idosos tem declínio na atenção voluntária sem prejuízos 
da atenção automática. Madden et al. (2007) encontraram maiores ativações da rede 
frontoparietal em idosos, necessária à orientação voluntária da atenção no espaço, sugerindo que 
idosos fazem isso de forma menos eficiente (com maior uso de recurso neural). Esses resultados 
enfatizam a idéia de que há declínio atencional com o avançar da idade. Neste caso, este declínio 
de atenção voluntária deve também poder ser evidenciado por alterações na assimetria da 
orientação da atenção anteriormente discutida. Para o nosso conhecimento, nenhum grupo de 
pesquisa investigou a assimetria da atenção em idosos. Investigar assimetrias na atenção 
voluntária de idosos saudáveis através do teste de bissecção de linhas e do teste de Landmark. Os 
voluntários serão selecionados em ambientes públicos e todos assinarão um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Outro questionário será aplicado para avaliar sua saúde física e 
mental e conhecer características que validem os resultados dos testes que serão aplicados na 
sequência. Dois grupos serão formados: um Grupo Controle com voluntários entre 20 e 40 anos e 
um Grupo Idosos com idade entre 60 e 85 anos. Os voluntários deverão realizar o Teste de 
Bissecção de Linhas (TBL) que consiste em seccionar as linhas horizontais o mais ao centro possível 
dispostas em uma folha de papel. Os resultados serão apresentados como porcentagem de 
deslocamento em relação ao centro. A segunda tarefa a ser realizada é o Teste de Landmark que 
requer que o voluntário julgue se linhas pré-cortadas estão corretamente seccionadas ao centro 
ou se estão à direita ou à esquerda do centro. Os resultados serão calculados como porcentagem 
de acertos de cada indivíduo. O resultado do Experimento todo será apresentado como médias 
dos resultados do TBL e do Teste de Landmark para cada grupo. Uma Análise de Variância será 
utilizada para comparar os resultados, tendo grupo como fator entressujeitos e teste como fator 
intrassujeitos.            
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KAREN CRISTINE DA SILVA  
TIAGO FARCHI CORREA  

 
O estresse foi caracterizado pela primeira vez por Hans Selye (1956) como "Síndrome Geral de 
Adaptação" (SGA) que exige do indivíduo um esforço para se adaptar a um evento. Este evento é 
um conjunto de atividades no organismo decorrentes de agressões físicas, psíquicas, infecciosas e 
outras capazes de perturbar o equilíbrio interno do indivíduo, altera-se a capacidade do organismo 
de manter sua constância. O estresse profissional é mais frequente entre os da área da saúde com 
uma maior ocorrência entre enfermeiros (36,11%), médicos (22,22%), profissionais da saúde sem 
especificação (22,22%) (WITTER et al., 2010). Segundo Santos (2010), em trabalhadores da saúde 
mental verificou-se, através do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos (ISSL), que 36,0% 
dos profissionais apresentaram algum tipo de manifestação de estresse, e dos sintomas 
manifestados, 66,7% são de caráter físico. Visto que o estresse acarreta desenvolvimento de 
doenças, faz-se necessário a identificação dos agentes estressores com intuito de desenvolver 
estratégias de intervenção para evitar as consequências patológicas do estresse na vida de 
profissionais, entre eles, os de saúde mental. Há necessidade de realização de estudos em 
profissionais da área psiquiátrica mediante a escassez de dados na literatura e ao contato 
frequente com tal afecção.  Identificar o nível de estresse em médicos e enfermeiros atuantes na 
emergência psiquiátrica de um hospital geral. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, 
com abordagem quantitativa, a partir da entrevista com trabalhadores de saúde mental, atuantes 
na emergência de um hospital geral do interior paulista. Os dados foram coletados no mês de 
setembro e outubro de 2014, em uma emergência psiquiátrica, de um hospital geral localizado no 
Oeste Paulista, por meio do Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL), que 
tem como objetivo detectar a presença de estresse e identificar em qual fase deste o profissional 
se encontra. O ISSL, composto por 53 itens divididos em três partes, avalia, primeiramente, os 
sintomas físicos e psicológicos das últimas 24 horas (15 itens); posteriormente, os sintomas 
manifestados no ultimo mês (15 itens) e, por fim, os sintomas experimentados nos últimos 3 
meses (23 itens). A pesquisa foi feita com 21 profissionais, sendo: 6 médicos preceptores, 6 
enfermeiros e 9 auxiliares, após assinatura do TCLE. A análise dos dados ocorrerá a partir do 
cruzamento das informações obtidas nos questionários, por meio do programa SPSS 6.04. Para a 
construção do banco de dados por meio da análise da escala de Lipp contaremos com a 
colaboração de uma psicóloga membro da equipe de pesquisa. Esta pesquisa foi aprovada pelo 
CEP e CAPI da Universidade do Oeste Paulista sob o parecer 1933, segue todos os preceitos da 
resolução 466/12 e atualmente esta na fase de preparo para coleta de dados.            
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ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  
 

O consumo de drogas psicoativas pelo homem é um fenômeno antigo. Nos dias atuais, os 
incentivos para o uso de drogas são diversos, desde o estímulo causado pela mídia, familiares e 
principalmente dos amigos. Este incentivo pode estar agravado entre o corpo discente, por ser 
alvo de grande influência dos seus pares.  O objetivo desta pesquisa será identificar e descrever a 
utilização de tabaco e canabinóides entre os acadêmicos do primeiro termo de uma faculdade de 
universidade localizada na cidade de Presidente Prudente (SP), através de aplicação de 
questionário anônimo.  O projeto de pesquisa está cadastrado no Sistema Gestor de Pesquisa com 
o número 1923, submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa sob o número 617550. A 
pesquisa será realizada com estudantes ingressantes do curso de medicina, utilizando como 
critério de exclusão os menores de 18 anos. Os questionários serão aplicados em ambiente de sala 
de aula, após leitura e anuência do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo que o 
período de abordagem dos voluntários será aquele sem avaliações. O questionário identificará o 
percentual de estudantes que utilizam ou entraram em contato com as drogas tabaco e 
canabinóides. Para aqueles que são usuários o início do uso, a influência e frequência de uso, 
entre outras. Os resultados serão analisados através análise estatística qualitativa com gráficos e 
tabelas.             
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LÍVIA CAFUNDÓ ALMEIDA  
 

A leishmaniose visceral é uma zoonose de importância mundial, presente em todos os 
continentes, sendo uma das doenças neglicenciadas. O Brasil possui 90% dos casos da América 
Latina e é um dos cinco países de maior prevalência. Atinge os mais pobres entre os pobres e as 
crianças são as mais vulneráveis a infecção. No estado de São Paulo, os primeiros casos humanos 
foram descritos em Araçatuba em 1999, e na região oeste em Dracena em 2005. Desde então a 
infecção vem se espalhando nesta região com uma velocidade preocupante. Em Presidente 
Prudente, o primeiro caso autóctone foi descrito em 2013. Na cadeia de transmissão, o parasita 
encontrado em nosso meio é a Leishmania infantum chagasi e o vetor o mosquito Lutzominia 
longipalpis. O cão apresenta-se como o principal reservatório e o homem seu hospedeiro. Neste 
cenário, vários fatores estão envolvidos para instalação e propagação da doença em uma nova 
região e o ambiente ocupa um lugar de destaque. Estudar os fatores ambientais relacionados ao 
avanço da leishmaniose visceral no município de Presidente Prudente. Este é um estudo 
epidemiológico, descritivo e transversal, onde os dados relacionados ao vetor, ao parasita, aos 
cães e aos indivíduos infectados, disponíveis em diferentes órgãos como Superintendência de 
Controle de Endemias (SUCEN), Instituto Adolfo Lutz (IAL), Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 
Sistema Nacional de Agravos e Notificações (SINAM) e Boletim Epidemiológico Paulista (BEPA), 
serão relacionados aos fatores ambientais, como clima, solo, possíveis áreas de maior 
susceptibilidade e vulnerabilidade, saneamento básico, presença de matas, córregos ou lagoas, 
maior concentração populacional e de cães, terrenos baldios e deficiência no armazenamento e 
coleta de lixo. Os dados serão analisados, contextualizados e após discussão farão parte da 
dissertação de mestrado em meio ambiente e desenvolvimento regional da aluna citada acima, e 
submetidos à publicação em revista indexada internacional.             
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O mosquito vetor da dengue, Aedes aegypti, encontra no clima tropical e subtropical de regiões do 
Brasil um lugar propício para sua proliferação, tanto pela temperatura como umidade, latitudes e 
altitudes ideais. Assim, pela facilidade de disseminação da dengue e falta de vacina ou tratamento 
para doença é necessário o combate vetorial do mosquito. Atualmente o organofosforado 
denominado malathion tem sido utilizado no combate do mosquito adulto sob a forma de 
pulverização domiciliar. No entanto, este inseticida pode causar muitos efeitos colaterais no 
sistema respiratório, tais como: constrição dos brônquios; respiração sibilante, caracterizada por 
ruídos como chiados; sensação de "aperto" no tórax; aumento da secreção brônquica; contração 
do músculo dos brônquios. Os resultados obtidos neste estudo poderão servir como reflexão 
sobre possíveis novas formas de combate ao agente causador da dengue sem causar danos à 
saúde da população. Correlacionar a incidência de sintomas respiratórios e a utilização da 
nebulização como meio de combate ao Aedes aegypti.  Será realizado um estudo transversal com 
200 moradores de bairros da cidade de Presidente Prudente- SP, que receberam a visita do agente 
de zoonoses para a aplicação da nebulização domiciliar no combate vetorial ao mosquito da 
dengue, Aedes aegypti. Os participantes deste estudo responderão ao questionário escrito ISAAC 
(International Study of Asthma and Allergies in Childhood) composto por perguntas referentes a 
doenças e sintomas respiratórios tais como asma, rinite e eczema. O projeto encontra-se aprovado 
pelo comitê de ética em pesquisa sob o protocolo nº 1592. Para a análise estatística será 
confeccionado um banco de dados eletrônico. Na análise de correlações, os casos de distribuição 
normal serão avaliados pelo teste de Pearson, caso contrário, serão avaliados pelo teste de 
Spearman. Serão considerados significativos os valores em que p for menor que 0,05.            
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ÉDIMA DE SOUZA MATTOS  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

ALEX WANDER NENARTAVIS  
NEIDE MARIA DE CASTILHO  

ELZA AKIKO NATSUMEDA UTINO  
MICHEL JORGE CECILIO  

MARCIA ADRIANA MIRANDA MORAES  
 

Anemia falciforme é considerada um sério problema epidemiológico. Tem ficado na invisibilidade, 
porém afeta a população brasileira, em especial, a etnia negra. No Brasil esta doença existe por 
hereditariedade, trazida pelas imigrações forçadas de escravos africanos. O gene que determina a 
doença difundiu-se na população brasileira que, em algumas regiões, existem até 6% com traço 
genético da doença.Indices alcançam 1 entre 1.000 recém-nascidos na população em geral e, nos 
afrodescendentes, o índice é de 1 para 500. No Brasil, há cerca de 50.000 doentes, conforme o 
Ministério da Saúde de 2009. As hemoglobinopatias (hemoglobina S, hemoglobina C e talassemia 
beta) podem ser consideradas problemas de saúde pública. As duas primeiras apresentam 
importância nacional devido alta frequência entre afro-descendentes, considerável parcela 
populacional e se manifestarem nas diversas regiões do país.O DRS XI (Departamento Regional de 
Saúde de Presidente Prudente) abrange uma população de 722.192 pessoas e uma população 
negra (pretos e pardos) de 271.564(IBGE 2010), num percentual de 37,60%, maior que o do estado 
de São Paulo que é de 34,63%. O DRS de Presidente Prudente ocupa o 4° lugar no estado de São 
Paulo. Há necessidade de um levantamento atualizado e apurado, do perfil sócio-antropológico 
das pessoas com doença falciforme e suas famílias, e da assistência real oferecida, a fim de propor 
um "olhar diferenciado".  Detectar as lacunas de conhecimento do perfil sócio-histórico e 
econômico, do atendimento e acompanhamento dos diagnosticados com doença falciforme e 
traços da doença, em diversas áreas da saúde, na rede SUS - na área de abrangência da DRS-
Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente.   Pesquisa Exploratório-
descritiva.Tratamento dos dados: caráter qualiquantitativo, por levantamento de prontuários, 
para descrição do perfil dos sujeitos da pesquisa; realização de entrevistas individuais e coletivas, 
visando à compreensão dos sujeitos a respeito da doença, da assistência prestada, do 
enfrentamento pelo mesmo e pela família. Análise dos dados quantitativos: tratamento 
estatístico, na busca de informações fidedignas e passíveis de generalização; análise qualitativa: 
foco no discurso das pessoas, visando à compreensão do sujeito e sua visão de mundo nesse 
contexto. Desenvolvimento: *Contato com os profissionais médicos dos Ambulatórios de 
Hematologia de Referência em Doenças Falciformes, da DRS XI para levantamento dos prontuários 
dos pacientes tratados. * Listar locais de residência dos pacientes atendidos pelos ambulatórios 
públicos de referência para a doença e diagnosticados pelos ambulatórios. * Agendar, por telefone 
ou pessoalmente, visita domiciliar para coleta de dados. * Visitar os diagnosticados, aplicar 
questionário sócio-histórico e econômico e realizar entrevista clínica. * Agendar segunda visita 
para aplicação de inquérito alimentar e sobre assistência psicológica. Aguarda aprovação do CEP 
       UNOESTE     
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DAIANA AGUIAR PEREIRA  
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FERNANDA MARIA GARCIA  
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MAYARA ANGÉLICA DE CAMPOS  

RAQUEL ZACHARIAS  
VALDIR ROSADO MARTINS JÚNIOR  

MAGDA LUZIA NEVES  
RENATO PERETTI PRIETO FERNANDES  

 
O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica que tem aumentado em prevalência, morbidade e 
mortalidade, constuituindo um relevante problema de saúde pública. Uma de suas complicações 
mais frequentes é a nefropatia diabética: o DM é a causa mais comum de doença renal crônica 
(DRC) no mundo e a segunda entre os pacientes em diálise no Brasil. A medida mais essencial para 
intervenção na história natural da DRC é a prevenção; que, para maior eficiência, deve priorizar os 
grupos de risco. Recomenda-se que os pacientes diabéticos realizem anualmente sua triagem 
laboratorial. A estratificação do risco familiar, através de escalas, é um instrumento que determina 
o risco social e de saúde de uma família, refletindo seu potencial de adoecimento, o que permite 
estabelecer a adoção de estratégias adequadas à realidade de cada núcleo familiar. O presente 
trabalho se justifica ao considerarmos os benefícios da detecção precoce da DRC, amiúde 
assintomática e com melhor resposta a intervenções, porém escassamente rastreada, e que estas 
intervenções podem ser feitas pelo acompanhamento primário adequado e melhoria das 
condições de vida. Objetiva-se verificar a prevalência de alterações laboratoriais avaliadas na DRC 
em pacientes diabéticos e sua relação com o risco familiar e ações desenvolvidas pela atenção 
primária em saúde. O estudo será realizado em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) de 
Presidente Prudente/SP. Serão inclusos os cerca de 160 usuários diabéticos. As famílias dos 
usuários diabéticos cadastrados na ESF serão classificadas quanto a sua situação de risco, com 
base nos dados obtidos nas fichas A. O instrumento utilizado será a Escala de Risco Familiar de 
Coelho e Savassi. Por meio de investigação dos registros de atividades nos prontuários, serão 
obtidos os índices de assiduidade dos usuários diabéticos nos trabalhos de grupo, o número de 
consultas realizadas nos últimos anos e quanto destes são hipertensos. Para detectar 
precocemente a lesão renal, o exame utilizado será a microalbuminúria de 24 horas. Para 
quantificar a taxa de filtração glomerular (TFG), serão utilizadas a depuração plasmática 
(clearance) de creatinina ou a estimativa baseada na creatinina sérica. Os usuários diabéticos que 
não tiverem realizado os exames no último ano, serão agendados na Central de Regulação de 
Serviços de Saúde (CROSS) pela equipe da ESF. Com o resultado dos exames, será realizado o 
estadiamento de DRC. A análise estatística dos dados obtidos será realizada através do teste Qui 
quadrado e teste t de Student, utilizando o programa estatístico apropriado. Um valor de p < 0,05 
será considerado estatisticamente significante. O estudo aguarda aprovação no Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) da Unoeste, sob o protocolo número 2217.       VJL Dan bolsista CNPq.     
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O DESAFIO DA ADESÃO AO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL DO USUÁRIO SUS 
 

WALESKA THICYARA CÂNDIDA DOS SANTOS  
THAÍS GONÇALVES DE MATOS  

PABLO PHILLIPE CÂNDIDO DOS SANTOS  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

JAQUELINE COSTA CASTILHO MOREIRA  
 

Introdução e Justificativa: No Brasil, a Atenção Primária à Saúde, por meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é composta por diversos programas, como a Unidade Básica de Saúde (UBS) e a 
Estratégia de Saúde da Família (ESF), que visam atender às necessidades básicas da população. As 
UBSs contam com médicos generalistas e especialistas e outros profissionais da saúde, como 
enfermeiros, odontólogos e fisioterapeutas. As ESFs são compostas por equipes multidisciplinares 
com: médico generalista, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, e Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS); contando com programação e desenvolvimento de atividades de atenção à saúde, 
de acordo com as necessidades de saúde individuais e coletivas da população. Os ACS são o elo 
entre a ESF e a comunidade para estabelecimento de vínculos de confiança e responsabilização. 
No Brasil, entre as doenças crônicas mais prevalentes encontra-se a Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS), caracterizada por uma condição clínica multifatorial onde existem níveis elevados e 
sustentados de pressão arterial (PA). Assim, o objetivo do tratamento da HAS é a redução da 
morbidade e da mortalidade cardiovasculares, com o uso de anti-hipertensivos. A não adesão aos 
medicamentos ocorre por um processo multifatorial, podendo citar: o custo do medicamento, a 
deficiência na relação equipe-usuário SUS e a necessidade de tomar vários comprimidos por dia. 
Para que ocorra uma melhor adesão terapêutica é indispensável o estabelecimento de relações de 
confiança entre o usuário e os profissionais de saúde, além do desenvolvimento de ações 
educativas de prevenção e promoção à saúde. Objetivo: Identificar a relação entre a ação do ACS e 
a adesão ao tratamento de pessoas com HAS. Métodos: De abordagem qualiquantitativa o estudo 
será realizado em um município do oeste paulista em 2014, junto a 100 usuários cadastrados em 
uma ESF, onde há o atendimento de ACS, e 100 usuários de uma UBS, onde não há atuação desses 
profissionais. A adesão será avaliada por dois testes padronizados e adaptados para língua 
portuguesa: Morisky-Green e Batalla. A análise estatística será realizada utilizando o teste de 
Mann-Whitney para comparação dos dois grupos (UBS e ESF). Os cinco usuários considerados mais 
aderentes, e os cinco menos aderentes em cada uma das Unidades, serão entrevistados 
utilizando-se um questionário estruturado, composto por perguntas subjetivas e objetivas. Os 
dados coletados nas entrevistas serão analisados por técnica de análise de conteúdo temática. O 
projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)da Universidade do Oeste 
Paulista sob o protocolo de número 2141 e aguarda parecer. Por meio desse estudo, espera-se 
apurar o atual nível de participação dos ACS sobre a adesão medicamentosa das pessoas por eles 
visitadas, permitindo que as equipes de saúde reflitam acerca das políticas públicas atuais, 
discutindo melhoras estratégias de adesão medicamentosa entre os usuários.       Próprios 
pesquisadores     
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MARIA RITA GUIMARÃES MAIA  
ARTHUR SAIJO NAKAMA  

ERASMO BARBIERI SIMÕES  
GLÁUCIA DELLAQUA CREPALDI  

ISABELA GUIMARÂES MAIA SCAFF  
JONATHAS VINICIUS SILVA E LUNA  

LARISSA PIRES PEREIRA  
MARIA DAS GRACAS SILVA  

PATRICK PEROSSO NUNES DA SILVA  
RODRIGO NORIO ARAKAKI  

STEFANY DE ALMEIDA BBORTOLATO  
STEFANIE CAROLINE NASCIMENTO MOTA  

UBIRAJARA MONTEIRO  
FABIANA CRISTINA VIDIGAL  

 

A atenção básica do município do oeste paulista está estruturada em unidades de saúde da 
família, unidades básicas de saúde e também um Centro de Referencia do Idoso (CRI) denominado 
Feliz Idade, que atende em media 80 idosos com acesso gratuito às atividades de informática, 
ginástica, fisioterapia, academia. Este centro conta também com o Serviço de Atendimento 
Universal Domiciliar do Idoso (Saudi), que foi criado com a finalidade de acompanhar idosos que 
não estão inseridos na cobertura da ESF, sendo estes, pessoas acamadas e que geralmente não 
tem mais condições de locomoção para buscar atendimento em uma unidade de saúde. A equipe 
composta por médica geriatra, enfermeira, duas auxiliares de enfermagem e uma assistente 
social, conta com veiculo próprio para transporte e motorista. Atende em media sessenta idosos 
cadastrados após avaliação e triagem pela equipe, seja por demanda espontânea ou indicação. As 
visitas ocorrem semanalmente após avaliação inicial para identificação das necessidades sociais e 
de saúde dos atendidos, e tem a finalidade de oferecer condições dignas de assistência para o 
idoso restrito ao lar e ou ao leito, e para tanto capacitam o cuidador familiar, além de realizar 
orientações sobre procedimentos legais e informações em respeito aos direitos adquiridos como 
usuários do SUS.  Frente a estes pressupostos o projeto tem como objetivo principal traçar o perfil 
sócio demográfico dos cuidadores de idosos cadastrados no SAUDI. Após pactuação entre os 
coordenadores do projeto e do SAUDI, a relação com a identificação dos idosos é disponibilizada e 
os endereços são distribuídos entre os estudantes que localizam a residência e contatam o 
cuidador a fim de convidá-lo a participar do estudo. Posteriormente em dupla, os estudantes 
realizam a visita domiciliária em data e horário pactuado com o cuidador. Na residência os 
estudantes após esclarecimentos e tomada do consentimento livre e esclarecido escrito, 
entrevistam o cuidador utilizando instrumento que caracteriza o perfil sócio demográfico do 
cuidador. A partir dos dados coletados, diagnósticos identificados e da análise das práticas 
ofertadas pela equipe e pelas instituições educacionais e assistenciais de saúde, almeja-se que os 
estudantes e os profissionais reconheçam e compreendam a importância de reorganizar e planejar 
as intervenções sociais e de saúde, objetivando atender as necessidades dos idosos e dos 
cuidadores frente ao perfil identificado, transformando sua realidade.             
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LUIZ FELIPE FARIAS BARBOSA  

ANNE CAROLYNE MARINHEIRO RODRIGUES  
GABRIELLA VELOSO SANTANA  

RAFAEL ZONZINI VICENTE VEIGA  
FELIPE VIEGAS RODRIGUES  

 
Diariamente somos expostos a diversas informações e é comum parte delas não serem 
memorizadas quando não nos parecem úteis ou quando destinamos a atenção para algo mais 
importante, por exemplo. Para Lent (2004), memória é a capacidade que temos de armazenar 
informações que possam ser recuperadas e utilizadas posteriormente. Difere da aprendizagem, 
pois esta é apenas o processo de aquisição das informações que serão armazenadas. São vários os 
processos da memória. O primeiro deles é a aquisição (aprendizagem), seguindo-se a retenção, 
durante tempos variáveis. A retenção por tempos curtos pode ser transformada em retenção de 
longa duração pelo processo da consolidação da memória. Em ambos os casos, entretanto, pode 
haver evocação (lembrança) ou esquecimento das informações memorizadas. Assim, mesmo 
expostos a conteúdos que queremos de fato aprender e aos quais dedicamos tempo, atenção e 
estudo, podemos esquecê-los. Neste sentido faz-se importante conhecer o processo de retenção 
de informações relevantes e não-relevantes pelo cérebro, para que assim se compreenda melhor 
o motivo pelo qual muitas vezes estudar se torna difícil e pouco rentável  Obter informações sobre 
os fatores que influenciam a aquisição e retenção de informações na memória e, 
consequentemente o aprendizado. Buscar na literatura evidências do porquê estudantes não 
conseguem um completo arquivamento de informações, falhando na retenção de informações 
relativas a um teste, porém arquivando permanentemente informações irrelevantes para sua vida 
acadêmica.  Consistirá de uma revisão da literatura mais recente utilizado-se das seguintes 
palavras-chave e suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa: "Memória", "Atenção", 
"Sono", "Consolidação da memória" e "Modulação da memória", na base de dados Scielo e 
Pubmed. Livros da área de Neurociência e Fisiologia acessíveis, dissertações de mestrado e teses 
de doutorado que surgirem no cruzamento de referências bibliográficas também serão 
utilizados.            
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GISELA NUNES GEA  
ELENICE MORINI DUARTE  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
BRUNA DA SILVA FIORI  

DAIANNE RUZZON DE SOUZA  
MARINA LOPES RIBEIRO  

 
Em 2009 foi instituída a Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) com o 
objetivo de promover a melhoria das condições de saúde da população masculina, contribuindo, 
de modo efetivo, para a redução da morbimortalidade dessa população, através do 
enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso às ações e aos 
serviços de assistência integral à saúde. No entanto, existem questões que dificultam a efetiva 
implementação desta política como falta de ações de promoção da saúde que valorizem a 
participação ativa dos homens, de integralidade na assistência prestada a essa população e de 
conhecimento sobre a política pelos profissionais que atuam na assistência. Ainda, percebe-se a 
baixa adesão dos homens aos serviços e ações de saúde por diversas causas como barreiras 
socioculturais e institucionais. Diante disso, este trabalho objetiva identificar o perfil dos usuários 
atendidos em uma Estratégia Saúde da Família do oeste paulista e as dificuldades enfrentadas 
para a assistência à saúde. O estudo é de natureza descritiva, transversal, com abordagem 
quantitativa. Serão entrevistados os sujeitos que estiverem presentes no grupo de atenção a 
saúde do homem (previamente agendado) na referida ESF, após assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Os roteiros de entrevistas serão aplicados por estudantes de 
medicina previamente treinados. Os dados coletados serão analisados com procedimentos 
estatísticos. A organização ocorrerá por meio da construção de planilhas com uso do aplicativo 
Microsoft Excel 2010® e consequente construção de tabelas para estabelecimento de frequências 
simples e percentuais. Esses dados servirão de base para reorganizar as atividades voltadas a 
saúde do homem e propiciar maior efetividade deste no sistema de saúde.            
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A atenção básica do município de Presidente Prudente está estruturada além de unidades de saúde 
também por um Centro de Referencia do Idoso, que atende idosos com acesso gratuito à diversas 
atividades e ao Serviço de Atendimento Universal Domiciliar do Idoso (SAUDI),com a finalidade de 
acompanhar idosos acamados e que não tem mais condições de locomoção para buscar atendimento em 
uma unidade de saúde. A equipe é composta por geriatra, enfermeira, auxiliares de enfermagem e 
assistente social, conta com veiculo próprio para transporte e motorista. Atende em media sessenta idosos 
cadastrados após avaliação e triagem pela equipe, seja por demanda espontânea ou indicação. As visitas 
ocorrem semanalmente após avaliação para identificação das necessidades sociais e de saúde, com a 
finalidade de oferecer condições dignas de assistência para o idoso restrito ao lar, e para tanto capacitam o 
cuidador, além de realizar orientações sobre procedimentos legais e informações sobre direitos adquiridos 
como usuários do SUS. Neste cenário inserimos o projeto de extensão Interinstitucional entre a Secretaria 
Municipal de Saúde do município, a UNOESTE e a UEM por ser fruto de trabalho acadêmico de mestrado e 
doutorado.  Frente a estes pressupostos o projeto tem como objetivo principal o cuidado do cuidador 
domiciliar do idoso, e para tal, pretende-se caracterizar o nível cognitivo e do estado mental destes 
cuidadores, identificar a existência de depressão, traçar o seu perfil sócio demográfico e analisar a 
percepção dos mesmos frente às principais dificuldades e facilidades do atendimento prestado a idosos 
cadastrados no SAUDI. Por se tratar de projeto de extensão universitária vinculada e em parceria à outra 
universidade, foi cadastrado e autorizado pelo CEP da UEM. Os dados coletados serão valorizados somente 
para traçar estratégias de intervenção, uma vez que o projeto consta de 2 fases e neste apresentamos os 
objetivos da primeira fase. Após pactuação entre os coordenadores do projeto e do SAUDI, é 
disponibilizado aos estudantes do curso de medicina e enfermagem a relação com a identificação dos 
idosos e os endereços e cada dupla adota quatro cuidadores para a visita domiciliária. Posteriormente 
realizam a visita em data e horário acordado com o cuidador. Na residência os estudantes aplicam o Mini 
Exame do Estado Mental e a Escala de Depressão Geriátrica, instrumentos para analisar a condição 
cognitiva, mental, sócio demográfica e risco para depressão, após esclarecimentos e tomada do 
consentimento escrito. A partir dos diagnósticos identificados e da análise das práticas ofertadas pela 
equipe e pelas instituições educacionais e assistenciais de saúde, almeja-se que os estudantes e os 
profissionais reconheçam e compreendam a importância de reorganizar e planejar as intervenções sociais e 
de saúde, objetivando atender as necessidades dos idosos e dos cuidadores, transformando sua realidade. 
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Introdução: A acidose metabólica é um dos quatro distúrbios primários do Equilíbrio Acidobásico e 
é reconhecida pelo pH abaixo de 7,35 e pela concentração do bicarbonato plasmático inferior a 
22mEq/L. De acordo com os níveis séricos de cloro e bicarbonato, podemos dividi-las em 
normoclorêmicas e hiperclorêmicas, dependendo da causa que originou o distúrbio. Objetivos: 
Descrever um caso de acidose metabólica, distúrbio do equilíbrio ácido-básico comum no 
ambiente hospitalar, mostrar a importância do diagnóstico em pacientes de risco como 
portadores de doença gastrointestinal e discutir as condutas frente a esta patologia.         Relato de 
caso: Paciente masculino, 42 anos, admitido no pronto-socorro com quadro de dor generalizada, 
astenia, câimbras e inapetência há 1 mês, com piora desses sintomas há 1 dia, relatava, ainda, 
diarreia aquosa com início há 15 dias, acompanhada de hematoquezia, sem pus, sem muco e sem 
dor abdominal. Há 30 dias foi submetido a colectomia total com ileoretoanastomose. Solicitadas 
as dosagens de eletrólitos sanguíneos, gasometria e o eletrocardiograma (ECG), chegou-se à 
hipótese diagnóstica de acidose metabólica e hipercalemia. Obtivemos um valor normal de ânion 
gap(AG), AG = 15,9(valor de referência = 8 - 16), caracterizando acidose metabólica 
hiperclorêmica. Discussão: O diagnóstico diferencial das acidoses metabólicas com ânion gap 
normal deve ser feito entre as perdas de bicarbonato (intestinais ou renais) e a administração 
excessiva de solução salina, levando à hipercloremia. No caso apresentado o ânion gap urinário 
(AG?) poderia esclarecer a etiologia, no entanto, mesmo com um resultado de 6,52, oque indicaria 
possível causa renal, este não se mostrou útil, pois as condições laboratoriais para a realização do 
exame não eram ideais, tornando o resultado passível de dúvida. A apresentação clínica do 
paciente foi superior aos exames laboratoriais, demonstrando que o desvio acidobásico estava 
sendo causado pela diarreia, proveniente da Síndrome do Intestino Curto desenvolvida após a 
Colectomia total. Com a correta correção do estado volêmico, administração de bicarbonato de 
sódio e drogas antidiarreicas, houve melhora significativa da acidose. Conclusão: Neste caso, o 
diagnóstico correto do tipo de distúrbio é essencial, pois a partir da definição diagnóstica de que a 
acidose é hiperclorêmica, o tratamento com reposição de bicarbonato é mais efetivo e está 
formalmente indicado.   
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GIOVANA FIDALGO MARCONDES SILVESTRINI TIEZZI  
DIEGO DE PAULA MENDES  

 
As meningites são entidades nosológicas conceituadas como um processo inflamatório do espaço 
subaracnóideo - que contém o líquido cefalorraquidiano e das membranas aracnoide e pia-máter, 
podendo acometer a dura-máter e o parênquima cerebral. A meningite por S. pneumoniae é 
grande causa de preocupação para os clínicos pela sua letalidade e morbidade, sendo o agente 
etiológico mais frequentemente associado com morte e com sequelas graves na infância, devido a 
não instituição do tratamento precoce. Os avanços terapêuticos e as medidas de suporte 
avançado reduziram a letalidade. Para isso, é de fundamental importância conhecer as 
manifestações clínicas, os exames subsidiários no diagnóstico, bem como suas indicações, para o 
manejo adequado da doença.  Este estudo tem por objetivo, apresentar um caso de meningite por 
S. pneumoniae, e realizar uma revisão na literatura sobre os pontos pertinentes no que diz 
respeito ao diagnóstico e terapêutica.        UNOESTE O relato descreve o caso clinico de um Púbere 
do sexo masculino, 12 anos, que deu entrada no HR de Presidente Prudente com quadro típico de 
meningite, com evolução de 7 dias já apresentando déficit motor, foram solicitados os exames 
iniciais e principalmente a coleta de LCR foi confirmado a hipótese diagnóstica de Meningite 
bacteriana, sendo iniciado a antibioticoterapia com ceftriaxona, e devido ao comprometimento do 
estado geral do paciente foram solicitados isolamento e vaga na uti. Paciente permaneceu por 
quatro dias na uti respondendo bem ao tratamento e encaminhado para enfermaria pediátrica, 
onde foi acompanhado e devido a ao comprometimento do estado imunológico apresentou lesão 
de herpes zoster, sendo tratado e com alta hospitalar após 16 dias de internação. O diagnóstico de 
MB baseia-se na análise citológica, bioquímica, imunológica e microbiológica do LCR, bem como 
das características de aspecto e pressão no momento da coleta. O isolamento do agente etiológico 
pela cultura é essencial para a vigilância epidemiológica, sendo considerado "padrão ouro"; e 
permite a caracterização final do agente. Contudo, aproximadamente 50% dos casos suspeitos não 
são confirmados por cultura, devido a problemas relacionados com o transporte e/ou semeadura 
inadequados ou antibioticoterapia previa. No caso apresentado, a PCR (reação polimerase em 
cadeia) evidenciou colonização por S. pneumoniae. As cefalosporinas de terceira geração, 
cefotaxima e ceftriaxona, são antibióticos com excelente atividade contra as bactérias que 
frequentemente causam meningite na criança, esterilizam rapidamente o LCR e apresentam 
poucos efeitos adversos, que introduzido de forma precoce diminuem drasticamente os índices de 
morbimortalidade. O trablalho esta de acordo com as normas éticas, e aprovado pelo CEP. 
 Conclui-se que o emprego de exames subsidiários no diagnóstico da meningite bacteriana é 
indispensável, devendo-se estabelecer o mais precoce possível o diagnóstico para que se possa 
instituir a terapêutica específica.   
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SURTO PSICÓTICO COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL NA DISSECÇÃO AGUDA DE AORTA: RELATO DE 
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GABRIELA DELGADO RIZZOTTI  

ANDRÉ TUNES PERETTI  
INDIANARA KEILA PASTORIO  

CHARLENE TROIANI DO NASCIMENTO  
 

A dissecção aguda de aorta decorre da evolução do aneurisma fazendo com que o sangue penetre 
entre as camadas da parede da artéria com uma alta pressão. O aneurisma pode ser associado a 
estados emocionais extremos e sintomas neuropsiquiátricos gerados possivelmente por doença 
vascular intracerebral associada ou inflamação sistêmica, podendo impactar na função cognitiva. 
Devido à escassez de estudos que sustentem um efeito causal ou direto entre a formação e a 
evolução do aneurisma aos distúrbios neuropsiquiátricos, propomos esse estudo, para que 
possamos identificar o problema antes das complicações.  O objetivo foi relatar o caso de um 
paciente portador de aneurisma de aorta abdominal, que degenerou em dissecção aguda, cujo 
diagnóstico ocorreu durante uma internação por surto psicótico.          Trata-se de um estudo 
descritivo, longitudinal, retrospectivo, baseado na revisão do prontuário de um paciente do sexo 
masculino, com 69 anos de idade, encaminhado de uma casa de apoio ao pronto socorro de 
psiquiatria de um hospital terciário, devido alterações comportamentais e heteroagressividade 
com 1 dia de evolução. Como antecedentes patológicos apresentava alcoolismo, tabagismo e 
hipertensão arterial sistêmica, sem demais comorbidades. Ao exame físico apresentava-se em 
regular estado geral, obnubilado, confuso, desorientado e hiporresponsivo. Escala de coma de 
Glasgow pontuava 11. Pressão arterial de 220/120 mmHg e os pulsos carotídeos e radiais 
presentes e assimétricos. Na ausculta cardíaca, hipofonese de bulhas e, na ausculta pulmonar, 
roncos difusos. Frequências cardíaca e respiratória sem alterações. Aos exames complementares 
de imagem iniciais apresentava radiografia de tórax evidenciando alargamento de mediastino e 
tomografia de crânio apenas com atrofia cerebral. Após aventada a hipótese diagnóstica de 
dissecção aguda de aorta foi iniciado prontamente medidas anti-hipertensivas e encaminhado à 
unidade de terapia intensiva coronariana. Foi realizada a ecocardiografia que denotava dissecção 
de aorta ascendente Stanford A e DeBakey II e aneurisma de arco aórtico. Na 
cineangiocoronariografia, aorta ascendente de calibre aumentado com dissecção em seu terço 
médio e grande aneurisma após artéria subclávia esquerda, além de lesão aterosclerótica 
uniarterial. Realizada cirurgia de emergência para correção de dissecção da aorta. O paciente 
permaneceu em internação prolongada, dificuldade de desmame de drogas vasoativas, labilidade 
pressórica, pneumonia associada à ventilação mecânica, degenerou em parada 
cardiorrespiratória, arresponsivo às manobras de ressuscitação cardiopulmonar apresentando 
óbito.  A partir do relato deste caso permite-se uma discussão quanto às manifestações clínicas 
iniciais atípicas da dissecção aguda de aorta, que neste caso se deu através de um surto psicótico. 
O tabagismo ativo de longa data e a hipertensão arterial sistêmica mal controlada presentes como 
fatores de risco possivelmente contribuíram com tais condições clínicas.   
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GLÁUCIA DELLAQUA CREPALDI  
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THAIS FIRMINO ANGELOTTI  
MARCIA ADRIANA MIRANDA MORAES  

 
Define-se Hipertensão Arterial Sistêmica pelo aumento sustentado da pressão sistólica e/ou diastólica. 
Conceitua-se Diabetes Mellitus como doença crônica não transmissível caracterizada por hiperglicemia 
persistente. Tendo em vista que, epidemiologicamente, ambas representam importantes problemas de 
saúde pública, e freqüentemente estão relacionadas, coexistindo na prática clínica, faz-se necessário voltar 
os olhos para a educação popular em saúde, usada como ferramenta importante para prevenção e 
tratamento dessas patologias, buscando estimular a mudança no estilo de vida das pessoas, no tangente a 
alimentação e atividade física.  Relatar a ação educativa em saúde, feita por meio do planejamento 
estratégico situacional de uma população de pacientes diabéticos e hipertensos de alto risco, realizado por 
um grupo de acadêmicos do quinto semestre do curso de Medicina da UNOESTE Presidente Prudente - 
SP    Do ponto de vista acadêmico, a ação possibilita desenvolvimento de empatia, acolhimento e 
humanização; permite compreender conceitos da atenção básica como integralidade, universalidade e 
equidade em saúde; e proporciona uma vivência das necessidades de saúde de uma população, a saber: 
vinculo com a unidade de saúde, condições de vida das pessoas, acesso as tecnologias e autonomia do 
paciente. A intervenção no tratamento e no acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos de 
risco, através da formação de grupos para ação educativa, mostra-se útil no controle destas doenças 
crônicas, pois sensibiliza as pessoas para mudança de estilo de vida. Esse tipo de ação pode ser mantida e 
ampliada no atendimento do serviço público de saúde, pois se espera melhoria no modo de viver dos 
pacientes. Dessa maneira, intervém-se positivamente nas condições de saúde da população, resgatando 
um dos objetivos da Estratégia de Saúde da Família.     Para tanto, houve a elaboração e a aplicação de 
anamnese alimentar seguido de um levantamento dos dados nutricionais da população em estudo, a partir 
dos quais se realizou palestras educativas, utilizando-se como método a rotulagem de alimentos quanto à 
quantidade de açúcar, sódio e óleo. Foram três palestras em dias distintos para pacientes previamente 
enquadrados no grupo de risco, os quais foram convidados pelos agentes comunitários de saúde do bairro. 
Cada palestra, com publico de cerca de 20 pessoas, teve um momento de conceituação das patologias de 
modo claro e dinâmico, um momento para a rotulagem de alimentos, e por fim, momentos de debate que 
possibilitaram interação entre os palestrantes e os usuários para esclarecimentos de dúvidas quanto aos 
hábitos alimentares adequados. Nesse sentido, ressaltou-se a importância da continuidade do tratamento 
e foram desmistificados estigmas sobre a alimentação, como o uso do chá da planta insulina e o consumo 

de carboidratos e sódio.    
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A CESSAÇÃO DO TABAGISMO ENCARADO NAS CARAVANAS DE SAÚDE 
 

FRANCIS GARCIA SEVILLA  
NATÁLIA DESIRHER BASTOS DE ALBUQUERQUE  

GEYSSA NATANNA DA SILVA FREITAS  
JAIR MUELLER  

 
O tabagismo é uma doença epidêmica resultante da dependência de nicotina e classificado pela 
OMS no grupo dos transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias 
psicoativas. Os prejuízos causados à saúde são amplamente conhecidos, sendo o seu controle 
considerado como um dos maiores desafios da saúde pública. E é, isolado, fator de risco para mais 
de 50 doenças, em destaque as doenças do sistema respiratório, do sistema cardiovascular e as 
neoplásicas (MS). Ainda assim, aproximadamente, um terço da população mundial é fumante, em 
média 48% dos homens e 10% das mulheres, e há preocupante tendência de aumento entre as 
mulheres. Por ano, mata mais de seis milhões de pessoas no mundo, e a epidemia do tabaco vai 
continuar crescendo caso não seja controlado (INCA). O objetivo é avaliar o perfil dos fumantes do 
município de Presidente Prudente através do Programa Caravana da Saúde, promovido pela Acipp 
em parceria com a UNOESTE. Este programa visa envolver o conhecimento acadêmico e a 
comunidade para promover a saúde. A iniciativa da Liga Acadêmica de Semiologia e Raciocínio 
Clínico (LISER) é aplicar o Teste de Fagerstrom adaptado e testes para avaliar o grau de motivação 
a parar de fumar.    Como promover a saúde é um dos pilares dos determinantes sociais, a LISER 
sente a necessidade de apoiar e levantar a bandeira da promoção à saúde. Influenciar de maneira 
positiva e auxiliar no combate ao tabagismo é necessário, pois o cigarro aflige não só tabagistas, 
mas também todos que compartilham indiretamente os males do tabaco, por fim, encaramos a 
cessação do tabagismo que deve ser foco incansável de toda a população.     Fumar é a principal 
causa evitável de doenças e mortes prematuras. No organismo, não há sistema poupado. O teste 
vai obter uma avaliação inicial abrangendo itens como a história tabagística (idade de início, 
número cigarros/dia, tentativas de cessação, tratamentos anteriores, etc.), e ainda o grau de 
dependência, pois contesta, por exemplo, quanto tempo após acordar o primeiro cigarro é 
fumado; se é difícil não fumar em lugares proibidos; quantos cigarros são consumidos/dia; se 
mesmo doente segue fumando, entre outras questões que sintetizam a dependência a nicotina. 
Em apoio, a Pesquisa Especial de Tabagismo (PETab), realizada pelo IBGE (2008) mostrou que 43% 
dos homens e 49,5% das mulheres que fumam tentaram parar nos últimos meses. Isso revela a 
vontade de parar de fumar e também que a demanda por esse atendimento sendo alta, a rede 
SUS deve estar preparada a ampliar a oferta desses serviços. É importante também o 
aprimoramento do Programa Nacional de Controle do Tabagismo que visa reduzir a prevalência 
para níveis inferiores aos que existem e garantir a prevenção de grande parte das doenças. O 
Relatório sobre o Controle do Tabaco na Região das Américas(2013)resume o progresso da 
Convenção-Quadro, tratado internacional de saúde pública, que obriga os Estados a pôr em 
prática uma série de medidas para reduzir o tabagismo.    
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM DIABETES PARA DIABÉTICOS NO SUS. 
 

GABRIELLA VELOSO SANTANA  
GUSTAVO LOURENÇO DE SOUSA CREPALDI  

JULIANA LOIARA ROXINOL  
LUIZ FELIPE FARIAS BARBOSA  

 
Ao longo da nossa graduação, nós acadêmicos do curso de Medicina da Universidade do Oeste 
Paulista (UNOESTE) temos a oportunidade de conhecer Unidades Básicas de Saúde (UBS's) da 
cidade de Presidente Prudente e região. Este contato entre estudantes e usuários inscritos no 
Sistema Único de Saúde (SUS) permite o processo de ensino-aprendizado,onde adquirimos grande 
conhecimento sobre diversas doenças, dentre as quais o Diabetes mellitus (DM). Sabe-se que o 
DM é uma doença crônica e que seu tratamento requer cuidados especiais com orientações 
dietéticas e de exercício, associadas a medicamentos acompanhados ou não de insulinoterapia 
(Becker et al, 2008). Com isso,verifica-se a importância de nós acadêmicos de Medicina 
juntamente com profissionais da saúde promovermos, de forma mais efetiva, a educação em 
diabetes quanto aos cuidados e tratamento para estes usuários. Este relato objetiva propor uma 
reflexão sobre a necessidade de melhorar ainda mais a educação em diabetes no SUS,por meio da 
dissem estreitamento da relação entre profissionais da saúde e usuários, para obter assim um 
tratamento mais efetivo e humanizado.    Portanto, é necessário ampliar e incentivar a 
disseminação da educação em diabetes entre estudantes, profissionais da saúde e usuários do 
SUS, produzindo assim mudanças que visam a melhoria da saúde, qualidade de vida e autonomia 
do usuário diabético.     Durante nossas atividades acadêmicas nas UBS's, vimos que muitos 
diabéticos que fazem insulinoterapia apresentam dúvidas sobre o uso da insulina, que requer a 
sua correta administração, fundamental à regulação dos índices glicêmicos normais. Entretanto, 
por falta de conhecimento, vimos que muitos diabéticos utilizam técnicas de aplicação incorretas. 
Observamos também que muitos idosos fazem a insulinoterapia de forma inadequada, pois 
esquecem que tomaram a sua dose diária e tomam outra dose adicional, entrando assim em um 
estado de hipoglicemia com confusão mental, comportamento anormal e dificuldade em realizar 
atividades simples e de cumprir tarefas rotineiras. Esses erros fazem com que o tratamento 
terapêutico com insulina seja comprometido, podendo implicar em dificuldades importantes para 
o bom controle do diabetes. Cabe ressaltar que a prescrição do hormônio na Atenção Básica exige 
domínio da equipe quanto aos ajustes de dose em cada tipo de esquema, a técnica de preparação, 
aplicação e armazenamento. Esses conhecimentos devem ser revisados periodicamente com o 
usuários e suas famílias, isso porque fora da temperatura ideal, por exemplo, o efeito não se torna 
o almejado para o tratamento. Identificamos também déficits de competência para o autocuidado 
quanto a prevenção do pé diabético no sentido de evitar suas complicações causadas por traumas 
extrínsecos,normalmente ocasionados pelo uso de objetos inapropriados como calçados 
inadequados, tesoura para unhas, alicate para cutículas, lixas de pé e de unhas.    
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A IMPORTÂNCIA DO GRUPO BALINT NA FORMAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA. 
 

GUSTAVO LOURENÇO DE SOUSA CREPALDI  
GABRIELLA VELOSO SANTANA  

DANIEL SOUSA COSTA  
 

Os discentes do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), por 
meio de sua metodologia de ensino PBL (Problem-Based Learning - Aprendizado Baseado em 
Problemas), desenvolvem durante suas atividades acadêmicas "Grupos Balint" com discussões 
sobre a relação médico-paciente. Para que a proposta do Grupo ocorra, é necessário que o 
acadêmico trate o paciente como um todo, o que é falho na maioria das vezes na prática médica. 
Assim, nota-se a importância desses grupos, pois contribuem à formação de médicos generalistas 
através da aquisição e prática de habilidades, como a escuta e a compreensão do paciente de 
forma integral e humanizada. Este relato objetiva descrever a importância do Grupo Balint na vida 
acadêmica, visto que esse grupo apresenta especificidades que contribuem para o 
desenvolvimento de habilidades necessárias à formação médica, cujo caráter biopsicossocial é 
fundamental na manutenção da relação do médico com o paciente, com a comunidade e com 
profissionais da saúde.    As atividades desenvolvidas no Grupo Balint cumpriram seus objetivos e 
contribuíram na formação médica dos acadêmicos. A metodologia conseguiu, ao longo de um 
semestre, provocar no acadêmico certo amadurecimento na compreensão da relação médico-
paciente, o que foi demonstrado pelo aumento da sua criticidade em suas contribuições no Eixo 
de Desenvolvimento Pessoal e pelo desenvolvimento da capacidade de pontuar problemas nas 
consultas do SUS com maior integralidade. Ficou evidente a importância de se exercitar as 
habilidades de escuta, observação e compreensão, de modo a tornar os estudantes, que se 
preparam para a prática clínica, mais capacitados para desenvolver uma visão humanista.     O 
Grupo Balint, como Eixo de Desenvolvimento Pessoal dos acadêmicos, é desenvolvido aliado ao 
estudo de semiologia médica e acompanhamentos de consultas no SUS. No Grupo os acadêmicos 
discutem sobre casos que vivenciaram nos acompanhamentos, em encontros semanais de 
discussão de teoria e debate. Para o debate, divide-se o grupo em um subgrupo de verbalização e 
outro de observação. No primeiro, um aluno apresenta o caso clínico a ser debatido, enquanto o 
professor lidera e coordena este subgrupo. Enquanto isso, o segundo subgrupo observa e escuta 
as discussões atenta e criticamente. No final, este subgrupo avalia a apresentação do caso. Assim, 
os acadêmicos adquirem habilidades para observar, escutar, compreender e capacidade decisiva 
de atuação. Portanto, são qualificados para realizarem um atendimento que deixa de ser 
fragmentado e torna-se integral. As práticas no grupo também permitem o amadurecimento dos 
acadêmicos frente a situações vivenciadas na relação médico-paciente no intuito de promover a 
escuta qualificada, o acolhimento e a humanização do atendimento. Há também o 
compartilhamento de informações entre os acadêmicos quanto a receios que possuem de 
determinadas situações dificeis de lidarem, aliviando assim certas angústias.    
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A INTRODUÇÃO DO ACADÊMICO DE MEDICINA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DESDE O 
PRIMEIRO PERÍODO DA VIDA ACADÊMICA 

 
THAÍS GONÇALVES DE MATOS  

WALESKA THICYARA CÂNDIDA DOS SANTOS  
ALINE APARECIDA BURIOLA  

 
Introdução e Justificativa: Nos últimos anos percebeu-se a necessidade de deslocar o enfoque 
hospitalar para a Atenção Primária à Saúde (APS) valorizando a prevenção de doenças, a 
promoção à saúde e o trabalho interdisciplinar, com enfoque nas necessidades de saúde das 
pessoas, famílias e comunidades (CALDEIRA, 2011). O currículo tradicional de Medicina 
apresentava inúmeras disciplinas sem relevância que acabavam tendo uma separação entre a 
teoria e a prática, além de inúmeras especialidades médicas que desviaram a visão da formação 
de um médico generalista acabando com a relação médico-paciente (FERREIRA, 2007). Houve a 
necessidade do currículo ser discutido e reestruturado para que o médico possa exercer seu 
trabalho numa perspectiva de atenção à saúde integral, considerando os aspectos 
biopsicossocioambientais (COSTA, 2012). No Brasil, a APS está organizada como Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), a que a coloca como cenário da formação médica, onde o acadêmico de 
medicina poderá desenvolver uma formação geral, humanista, crítica e reflexiva como o egresso 
preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Destaca-se como relevante conhecer os 
sentidos atribuídos pelos acadêmicos aos novos cenários, para que os profissionais de saúde e a 
escola médica possam refletir sobre sua forma de agir e avaliar o trabalho na APS. Objetivo: 
Relatar a percepção de acadêmicos de medicina em relação a sua inserção precoce na APS. 
    Conclusões: De acordo com a experiência vivenciada na APS por meio do PAPP, percebe-se que 
não é possível formar um médico crítico, reflexivo e mais humano, sem a integração do estudante 
juntamente com a realidade desde o início da vida acadêmica e que essas ações devem continuar 
a serem exploradas e vivenciadas pelos futuros médicos.    próprios pesquisadores  Descrição da 
Atividade: A Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE propicia aos acadêmicos desde o início do 
curso de Medicina a integração com a realidade da comunidade através da disciplina Programa de 
Aproximação Progressiva à Prática (PAPP). Como o nome sugere, o PAPP leva os alunos à prática, 
ocorrendo sua inserção precoce no cotidiano do Sistema Único de Saúde (SUS) com foco nas 
práticas da ESF. No decorrer dos semestres se vivencia a prática interdisciplinar da APS, 
observando e contribuindo para a rotina de trabalho dentro da Unidade, criando vínculos com a 
equipe e os usuários. As visitas domiciliares realizadas na área de atuação da ESF permite uma 
visão mais ampliada e integrada do processo saúde-doença, onde o confronto com problemas em 
tempo real motiva a busca de conhecimentos, além de mudar a atitude do acadêmico frente a 
obstáculos que surgirão no transcorrer do curso e da vida profissional. As autoavaliações e as 
propostas de intervenção elaboradas e discutidas em grupo levam a mudanças de valores e 
atitudes, contribuindo para a construção de saberes e práticas mais éticas e humanizadas.     
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A LIGA DE TOXICOLOGIA COMO EXPERIÊNCIA MULTIDISCIPLINAR 
 

RITA DE CASSIA BOMFIM LEITÃO HIGA  
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  

 
As ligas acadêmicas são definidas como organizações de estudantes sem fins lucrativos que 
oferecem um espaço para que seus membros oportunizem atividades científicas, didáticas, 
culturais e sociais. A gerência de suas atividades é realizada pelos discentes de maneira dinâmica 
proporcionando o aprendizado e desenvolvimento individual e coletivo. Várias atividades são 
desenvolvidas: aulas teóricas, atividades práticas, seminários, pesquisa, entre outras Observar o 
desenvolvimento de práticas profissionais entre os acadêmicos das diferentes faculdades    Este 
relato apresenta esta experiência como modelo de uma nova forma de ensino-aprendizado.      A 
liga de Toxicologia apresenta todas estas propriedades diferenciando-se das demais ligas da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista por envolver em seu rol de 
componentes, membros de outras faculdades como: Farmácia, Biomedicina e Fisioterapia. 
Atualmente é estimulado o atendimento holístico do paciente. Este deve compreender as 
diferentes áreas de atenção à saúde. Neste sentido, faz-se mister, a educação do acadêmico em 
uma perspectiva multidisciplinar.     
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A LIGA OFTALMOLOGIA COMO AUXILIO NA GRADUAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA 
 

KAREN LETISSA FRANCISCHETTI GABRIEL  
MARIANA CARVALHO DE OLIVEIRA  

SIMONE SHIRASAKI OROSCO  
 

Ligas acadêmicas de medicina são organizações estudantis que criam oportunidades de atividades 
didáticas, científicas, culturais e sociais, abrangendo uma determinada área da saúde, visando seu 
aprendizado e desenvolvimento. Essas organizações sem fins lucrativos são geridas pelos próprios 
estudantes, mas com orientação de docentes. As atividades proporcionam ao discente a 
possibilidade de ampliar o conhecimento em determinada área, auxiliar o docente nas tarefas 
cotidianas de forma expressiva em todas as etapas do processo didático-pedagógico e a 
desenvolver suas aptidões e habilidades no campo do ensino. Proporcionam ainda o 
aperfeiçoamento e o desenvolvimento de habilidades técnicas do discente. A Liga de Oftalmologia 
da Universidade do Oeste Paulista é formada por acadêmicos da Faculdade de Medicina de vários 
termos. As reuniões da Liga são ministradas pelos docentes e residentes da oftalmologia, é um 
serviço de apoio pedagógico oferecido aos discentes interessados em aprofundar conteúdos, 
conhecer mais sobre a área e também solucionar dificuldades em relação às atividades 
teóricas. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de estudantes de 
medicina nas atividades da liga acadêmica de oftalmologia.    Conclui-se que a Liga de Oftalmologia 
ajuda a desenvolver conhecimentos específicos da oftalmologia, utilizando os recursos 
diagnósticos mais sofisticados como complementares na realização da anamnese e do exame 
físico. Essa atividade profissional é desenvolvida por meio da integração dos conteúdos e do uso 
de metodologias de ensino-aprendizagem alicerçadas na prática médica.     A Liga de Oftalmologia 
oferece aos participantes um contato bastante direto com a rotina dos profissionais da área por 
meio dos Mutirões da Catarata e das Acuidades Visuais realizadas nas caravanas da saúde. As Ligas 
Científicas fazem parte de um dos projetos de extensão do Curso de Medicina e apresentam como 
principais objetivos, difundir conhecimento básico aos acadêmicos da UNOESTE, aliando aulas 
teóricas e práticas. As reuniões da Liga são realizadas mensalmente, com o propósito de reunir 
discentes dos cursos de graduação em Medicina e docentes universitários, residentes e médicos 
sem vínculo com a Universidade, como apoiadores. Tem a finalidade de complementar à formação 
acadêmica específica do campo médico, por meio de atividades que atendam os princípios 
universitários de ensino, pesquisa e extensão. Propicia ao discente a se apropriar mais dos 
assuntos ligados à oftalmologia.    
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ATENÇÃO À SAÚDE E PERFIL DO TRABALHADOR DA ATENÇÃO BASICA DE UMA UNIDADE DE 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 
ISABELLE GOMES DE FIGUEIREDO  

DÉBORA THIEMI HIROMOTO  
THAIANE TOYOKAWA MONTEIRO  

JULIANA CABRERA CRISTOFANO  
CAROLINA ALENCAR CUNHA  
PRISCILA ASSIS GONÇALVES  
MARIANA MACIEL ALGAZAL  
ADRIELLE ANDRADE PUGAS  

ANETTE BOCCHI BACCO  
ANDRE LUIS SILVESTRE  

 
Os trabalhadores da Atenção Básica trabalham para a comunidade e com ela, dedicando-se a 
realizar trabalhos de promoção da saúde das populações a que pertencem. No que tange às 
competências, destacam-se: integração da equipe com a população adscrita; planejamento e 
avaliação das ações em saúde com a equipe; promoção da saúde, prevenção e monitoramento de 
risco ambiental e sanitário; prevenção e monitoramento a grupos específicos e morbidades. O 
presente projeto se justifica em analisar se os profissionais de uma Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) possuem um perfil de hábitos saudáveis, vista que os referidos trabalhadores deixam, muitas 
vezes, de cuidar da sua própria saúde. Este estudo apresenta um relato de experiência dos 
alunos/autores em uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família de Presidente Prudente, onde 
foi analisado o perfil dos trabalhadores da Equipe, objetivando avaliar se os membros da equipe 
são modelos e referência em saúde, qualidade de vida e hábitos saudáveis para a sociedade, uma 
vez que assumem papel de disseminadores de informação e educação em saúde para a população. 
    A partir da coleta e processamentos dos dados, conclui-se que a equipe necessita de 
capacitação para promover a saúde para a população, a partir de mudanças no próprio estilo de 
vida, pois a maioria revelou não ser modelo de referência em saúde e qualidade de vida para a 
população assistida. Além disso, os dados analisados em relação a obstáculos no ambiente 
profissional e problemas de relacionamentos ligados a ele, poderiam ser melhorados a partir de 
reuniões mais atenciosas para o planejamento das ações da ESF e atividades de integração entre 
trabalhadores.     Foram coletadas informações pertinentes ao físico, psicológico, hábitos e vícios, 
patologias e grau de satisfação com a atividade desempenhada dentro de uma Estratégia da Saúde 
da Família de Presidente Prudente. No primeiro momento ocorreu o preenchimento de um 
questionário virtual utilizando a ferramenta EPI INFO - um software de domínio público criado 
pelo CDC (Centers for Disease Controland Prevention, em português Centro para o controle e 
prevenção de doenças) voltado a área da saúde na parte de epidemiologia. Ele, visa a atender uma 
necessidade emergente em todo o planeta: o gerenciamento e a análise de bancos de informações 
individualizados e em constante renovação. Simultaneamente, foram coletadas medidas 
antropométricas, cálculo do IMC, aferição da pressão arterial dos membros da equipe.    
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A VISITA DOMICILIAR FOCADA NAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. O OLHAR DO 
ESTUDANTE DE MEDICINA 

 
ANDRE LUIS SILVESTRE  

ISABELLA BESSEGATTO RODRIGUES  
JOÃO PAULO AMSTALDEN GRANADO  

MARCELLA CARDOSO GONÇALVES  
 

O Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) insere o estudante do Curso de Medicina 
da UNOESTE nas Estratégias Saúde da Família (ESFs), como membro das equipes interdisciplinares, 
nos municípios de Presidente Prudente e Álvares Machado. O aprendiz é colocado em contato 
com a realidade da comunidade desde o 1° termo do curso, por meio de visitas domiciliares e 
reconhecimento das famílias dentro de um território adscrito. A visita domiciliar é um 
"instrumento formado por um conjunto de ações sistematizadas para viabilizar o cuidado a 
pessoas e famílias" (BRASIL, 2003). A partir da eleição de famílias mais vulneráveis, realizada pela 
equipe da ESF, as necessidades de saúde abordadas por Cecílio (2001) tais como: condições de 
vida, autonomia, vínculo equipe-usuário e acesso às tecnologias que prolongam a vida nortearam 
nossas ações no cuidado com nossa família. O objetivo deste relato de experiência é refletir sobre 
as necessidades de saúde das pessoas da comunidade onde nos inserimos, a partir de nossa 
inserção na equipe da ESF e da adoção de uma família assistida pelo nosso grupo de 
estudantes.    Dentre as necessidades de saúde, elencamos maiores fragilidades nas condições de 
vida e autonomia da família. O estímulo ao autocuidado foi a ação escolhida na criação de um bem 
estar biopsicossocial e a formação de vínculos contribuiu para a efetividade de nossa ação na 
promoção e prevenção de saúde.     A família adotada mostrou grande carência em informações e 
recursos financeiros. Em relação às condições socioeconômicas, apresenta apenas 1 provedor e 
recebe doações de voluntários, além de benefícios governamentais, o que resulta em uma 
fragilidade para suprir suas necessidades básicas. Composta de 12 membros vivendo em uma casa 
de apenas 6 cômodos, nos chamou a atenção a falta de higiene tanto dentro quanto fora da 
residência e a quantidade de lixo, roupas sujas e utensílios domésticos espalhados por todo o 
ambiente. Dessa forma, observamos que as condições de vida influenciam o processo saúde-
doença. Responsável por todos os afazeres da casa, uma senhora com 62 anos, cuidava dos netos 
e do marido que apresentava grandes limitações, perdendo assim parte de sua autonomia. Frente 
ao conceito de que a autonomia de cada indivíduo depende de recursos, informações e educação 
em saúde, sentimos a necessidade de melhorar o autocuidado de nossa família e por meio de um 
plano de cuidados, elaborado por nós, abordamos vários assuntos como: realização de exames 
preventivos ginecológicos, problemas do cigarro para a saúde, a importância de recolher o lixo, 
segurança doméstica, uso correto de medicamentos e controle de natalidade. Quanto ao vínculo 
equipe-usuário, a família referiu que é bem acolhida todas as vezes que busca ajuda na ESF, tendo 
os vínculos de respeito, confiança e responsabilização supridos. O acesso às tecnologias que 
prolongam a vida como: exames clínicos e laboratoriais, agendamentos e obtenção dos resultados, 
referiram como satisfatórios.    
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"Beber inicia num ato de liberdade, caminha para o hábito e, finalmente, afunda na necessidade" 
(B. Rush). O alcoolismo é uma doença que afeta a saúde física, o bem estar emocional e o 
comportamento social. Apesar disso, o álcool é amplamente aceito socialmente e conta com 
estímulos diversos que associam seu consumo a situações de prazer, alegria e pertencimento a 
grupos sociais atrativos. A dependência do álcool é uma condição frequente, atingindo cerca de 5 
a 10% da população brasileira (CEBRID, 2014). A epidemiologia indica que o consumo alcoólico é 
preocupante entre adolescentes. A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida 
adulta e representa fase importante do ciclo vital. Para a OMS, cronologicamente adolescência é 
compreendida nas faixas dos 10 aos 19 anos, esse grupo abrange um contingente importante, são 
cerca de 30% da população total (Halbe,2012). Os eventos de ordem física são chamados 
puberdade, enquanto características do desenvolvimento psicológico-emocional foram chamadas, 
por Aberastury e Knobel, de Síndrome da Adolescência Normal. Esta compreende entre outros 
aspectos os comportamentos de risco. Assim é importante reconhecer a vulnerabilidade dos 
adolescentes a ingressar em práticas destrutivas como o abuso do álcool e a dependência. O 
comportamento de assumir riscos começa em média no meio da adolescência à medida que o 
grupo (tendência grupal) se torna a influência social primária (Acosta LD; Marcondes, 2008). 
Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente proíba a venda de bebida alcoólica para menores 
de 18 anos; entre os jovens de 12 a 17 anos a taxa de dependentes é de 7%. O objetivo foi 
identificar o perfil dos adolescentes envolvidos no consumo alcoólico, avaliar motivos do abuso e 
dependência e ressaltar os malefícios que causam a saúde.    Por fim, as políticas educacionais e de 
saúde pública, assim como o marketing deve ser direcionado, no sentido de minimizar ou retardar 
a exposição às bebidas alcoólicas, visto que a dependência é uma doença crônica evitável.     É 
imprescindível que jovens conheçam os prejuízos causados pelo álcool, este pode agir como 
estimulante de início e deixar a pessoa desinibida, mas à medida que as doses aumentam 
começam a surgir os efeitos depressores e seu uso prolongado pode causar alcoolismo, cirrose e 
neoplasias. No comportamento provoca agressividade. Seu consumo pode trazer prejuízos ao 
corpo do adolescente, ainda em formação. E pode aumentar a vulnerabilidade à violência e 
acidentes diversos (Ministério da Saúde, 2014). Em apoio, um estudo verificou que jovens 
apresentam maior chance de uso abusivo (Odds Ratio= 5,28) e dependência (Odds Ratio= 1,65) 
quando comparados aos demais grupos etários. Dentre os fatores relacionados ao elevado 
consumo, estudos evidenciam a grande influência das propagandas na indução do consumo 
precoce em que o apelo do marketing é meticulosamente pensado e direcionado para esse 
público, de modo a formar novos consumidores.    
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Introdução e Justificativa: Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), adolescência é a fase 
compreendida dos 10 aos 19 anos de idade, assim, esse grupo abrange um contingente 
importante, são cerca de 30% da população total. A gravidez na adolescência vem sendo 
considerada, em alguns países, problema de saúde pública, uma vez que pode acarretar 
complicações obstétricas, com repercussões para a mãe e o recém-nascido, bem como problemas 
psicossociais e econômicos. Objetivos: Alertar profissionais da área da saúde sobre a importância 
e impactos gerados pelo tema gravidez na adolescência com o objetivo de motivar a prevenção e 
promoção em saúde.    Conclusões: São consideráveis, os riscos da gestação na adolescência, 
assim como seus impactos psicossociais. O profissional da saúde deve conversar com as jovens, no 
serviço de saúde e em atividades de promoção em saúde, sobre sexualidade e contracepção a fim 
de buscar proteger as adolescentes.     Descrição: A adolescência é uma fase de transição entre a 
infância e a vida adulta, que se caracteriza por profundas transformações somáticas, psicológicas e 
sociais (MARCONDES, 2004). Em muitas situações, as jovens desconhecem a dinâmica do seu 
corpo, seus hormônios e os perigos de uma gestação não planejada. O não planejamento deve-se, 
portanto, à falta de orientação ou de oportunidade de acesso aos métodos contraceptivos, o que 
ocorre comumente com as adolescentes. Por esse motivo, é de extrema importância a 
implementação da realização do planejamento familiar com incentivo à dupla proteção para 
prevenção da gravidez não desejada e DSTs. A respeito das questões médicas, na gravidez da 
adolescência, ocorre maior incidência de: anemia materna, doença hipertensiva específica da 
gravidez, desproporção céfalo-pélvica, infecção urinária, prematuridade, partos cesárea, placenta 
prévia, baixo peso ao nascer, sofrimento fetal agudo intraparto, complicações no parto (lesões no 
canal de parto e hemorragias) e complicações no puerpério (endometrite, infecções, deiscência de 
incisões, dificuldade para amamentar, entre outros (Ribeiro,2000). Por outro lado, existe 
controvérsia entre os autores relacionada ao fato de a gravidez na adolescência aumentar o risco 
de complicações obstétricas, perinatais e neonatais. Alguns destacam que há elevação do risco, 
enquanto outros julgam que o risco dessas complicações não aumenta na adolescente, quando 
comparada à população adulta. Têm sido citados também efeitos negativos na qualidade de vida 
das jovens que engravidam, com prejuízo no seu crescimento pessoal e profissional 
(Michelazzo,2004). Segundo Blum, 95% das adolescentes que não engravidam completam o 
segundo grau, enquanto que, no grupo das adolescentes que engravidam este índice baixa para 
53%. Assim observa-se que a gravidez na adolescência perpetua o ciclo de pobreza, considerando 
que as jovens, em sua maioria, interrompem seus estudos por causa da gestação, o que interfere 
no leque de possibilidades para uma vida futura.    
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A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem tem como finalidade qualificar a saúde 
da população masculina na perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integralidade da 
atenção e está alinhada com a Política Nacional de Atenção Básica e em consonância com os 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecendo ações e serviços em redes e cuidados da 
saúde. A implementação dessa Política ocorre de forma integrada às demais políticas existentes, 
em uma lógica hierarquizada de atenção à saúde, priorizando a atenção primária. Além disso, 
apresenta como princípios a humanização e a qualidade, que implicam na promoção, 
reconhecimento e respeito à ética e aos direitos do homem, obedecendo às suas peculiaridades 
sócio-culturais. A escolha do tema Saúde do Homem apresentou como justificativa os principais 
fatores de morbimortalidade e os determinantes sociais que resultam na vulnerabilidade da 
população masculina aos agravos à saúde, além dos determinantes que levam essa população a 
uma baixa adesão aos serviços de saúde, principalmente as barreiras socioculturais e 
institucionais.  Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo descrever a experiência 
vivenciada por acadêmicos de Medicina junto a uma equipe de Estratégia de Saúde da Família de 
ações de educação em saúde a população masculina de uma comunidade do interior paulista. 
    Conclui-se que a vivência das ações desenvolvidas com a população masculina revelou, por um 
lado, a falta de conhecimento desta população em relação à promoção da saúde e à prevenção de 
agravos e, por outro lado, o grande desafio de implementar ações de educação que visem a 
romper os déficits de auto-cuidado desses indivíduos. Além disso, essas ações auxiliam no 
desenvolvimento da formação ética e humana do acadêmico, buscado a capacitação no nível 
primário com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania.      O projeto foi 
realizado por acadêmicos de Medicina da disciplina Programa de Aproximação Progressiva à 
Prática em conjunto com uma Estratégia de Saúde da Família de um município do interior paulista, 
que a partir da escolha do tema, foram discutidas e elaboradas propostas sobre as necessidades 
de mudança dos paradigmas no que se refere à percepção da população masculina em relação ao 
cuidado com a sua saúde. Assim, no período de outubro de 2013 foi realizada uma palestra que 
teve como abrangência os seguintes temas: HIV/AIDS, Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
Câncer de próstata e Câncer de testículo. A partir desses temas, durante a palestra foram 
abordados a incidência, etiologia e fatores de risco, formas de transmissão, sinais e sintomas 
gerais e específicos, diagnóstico, tratamento e formas de prevenção para cada patologia. Contou-
se com a participação de aproximadamente 30 homens que residem na área de abrangência da 
ESF.    
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ALEX WANDER NENARTAVIS  

 
Trata-se de uma experiência vivenciada pelos alunos do terceiro termo de uma Faculdade de 
Medicina privada de uma cidade do interior Paulista junto ao Centro de Referência ao Idoso 
FelizIdade. De acordo com dados do IBGE, 5,94% da população de Presidente Prudente 
encontram-se acima dos 60 anos. Isso reflete uma realidade que todo o país está vivenciando, o 
envelhecimento da população. Com isso novas medidas devem ser adotadas no âmbito social, 
educacional e da saúde para proporcionar uma melhor qualidade de vida para essa parcela da 
população. Foi elaborada a Politica Nacional de Saúde do Idoso, que tem como foco a promoção 
do envelhecimento saudável e a manutenção da capacidade funcional do individuo que envelhece 
por meio de ações preventivas, assistenciais e de reabilitação.  A presente investigação tem o 
objetivo de relatar uma experiência baseada nas propostas da Politica Nacional de Saúde do Idoso, 
desenvolvida no Centro FelizIdade localizado na cidade de Presidente Prudente.     A partir do 
trabalho desenvolvido foi possível observar que conforme previsto na Politica Nacional de Saúde 
do Idoso, a prevenção e promoção da saúde são possibilidades reais no Centro de Referência ao 
Idoso. Centros como esse são importantes no contexto da Atenção Básica, proporcionando uma 
melhor qualidade de vida à parcela da população que mais cresce nos últimos anos. A visita 
também representa um ganho aos estudantes de medicina pelo contato direto com a população 
idosa e com a politica pública da saúde.     Os alunos da disciplina do Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática III realizaram uma visita ao Centro de Referência para conhecer melhor o 
local e seu funcionamento. Foram observadas as atividades que estavam acontecendo, como a 
aula de ginástica, e uma breve conversa com a gerente da unidade. O Centro FelizIdade foi criado 
em 2010 pela prefeitura de Presidente Prudente e possui, hoje, mais de 400 idosos inseridos no 
projeto. Seu objetivo é prestar atendimento aos idosos que possuem ou não limitações para a 
realização das atividades de vida diária, visando à promoção da saúde e o envelhecimento 
saudável. Consulta médica ambulatorial e domiciliar, psicoterapia, palestras, passeios e 
confraternizações, consulta de enfermagem, realização de curativos e capacitação de cuidadores, 
academia, nutrição e coral são algumas das atividades desenvolvidas por profissionais das diversas 
áreas da saúde e disponíveis aos idosos que residem no município de Presidente Prudente com 
idade igual ou superior a 60 anos, encaminhados pelas UBSs ou ESFs.    
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O estudante de Medicina, desde o início de sua jornada acadêmica, enfrenta desafios 
consideráveis para a formação como profissional da saúde. Enfrenta conteúdos, das mais variadas 
disciplinas na área médica, que vão desde as disciplinas fundantes até as disciplinas com 
especificidades médicas que auxiliará o estudante em sua formação tecnicista, com foco 
generalista. Contudo, faz-se necessária na formação médica disciplinas que aproximem este 
estudante da realidade da saúde pública no Brasil desenvolvendo-o como um médico humanista, 
crítico-reflexivo, consciente e ético. Acreditamos que seja importante a inserção do estudante 
desde os primeiros passos de sua formação, como processo de lapidação, nas práticas da 
Estratégia Saúde da Família. Esse processo não só aproxima o estudante da realidade da saúde 
pública no Brasil, conhecendo seus mecanismos de ação, como permite ao mesmo a possibilidade 
de crescimento como ser, contextual, humano e consciente. Com objetivo de demonstrar essa 
importância na formação dos futuros médicos é que analisaremos os desafios da inserção do 
estudante de Medicina nas práticas da Estratégia Saúde da Família, experiências vivenciadas na 
unidade do Jardim Alvorada, da cidade de Presidente Prudente, como aluno da disciplina 
Programa de Aproximação Progressiva a Prática I, ministrada no curso de graduação em Medicina 
na Universidade do Oeste Paulista.     Os alunos encaminhados a realizar sua prática na ESF do 
Jardim Alvorada, apresentaram algumas dificuldades quanto à relação médico-paciente, 
principalmente na experiência com visita às famílias. Segundo alguns alunos, as experiências 
foram constrangedoras, sem relevância, pois não saberiam dialogar diante dos problemas de 
algumas famílias. Isso porque, poucos compreenderam a importância de entender a comunidade, 
a família, o outro em sua integralidade, não apenas como doente que precisa de cura, mas de um 
ser que requer atenções em toda a amplitude de sua vida. Alguns visitavam rapidamente, devido 
às péssimas condições da moradia, não compreendendo a equidade, encerrando o diálogo, 
tornando a visita mecânica. Dessa forma, a relação é estremecida, pois a família não se sentirá 
acolhida, assistida, cuidada. Enfim, torna-se fundamental a inserção desses alunos, para que haja 
uma tomada de consciência, ultrapassando a apreensão da realidade, para chegarmos a uma 
esfera crítica da realidade, assumindo uma posição, como diz Paulo Freire, elevando-o, de apenas 
um ser adaptado a realidade para um ser integrado.     Para tanto, observamos e relatamos o 
comportamento dos alunos, os discursos proferidos, bem como os relatos das experiências 
pessoais, quando nas visitações às famílias cadastradas, entrevista com os agentes comunitários 
da saúde, debate com o médico responsável da ESF e docente da disciplina, ações comunitárias de 
promoção à saúde e prevenção.    
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LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  

 
O câncer de colo uterino é o terceiro mais frequente na população feminina e a quarta causa de 
óbitos entre mulheres, sendo o HPV sua principal etiologia. A detecção precoce da neoplasia é um 
fator preponderante para que haja sucesso no tratamento, revelando assim a importância do 
exame preventivo que possibilita precocemente tal diagnóstico e permite o rastreamento de toda 
população alvo. A escolha do tema sobre Cobertura de Papanicolau tem como justificativa ir de 
encontro aos programas de prevenção ao câncer de colo de útero preconizados pela rede pública 
e avaliar este índice em cidades interioranas do Oeste de São Paulo. Esse trabalho tem como 
objetivos revelar o índice de cobertura do exame preventivo de municípios da Região do Oeste 
Paulista e descrever a experiência de acadêmicos da medicina junto às comunidades e ás 
diferentes equipes de Estratégia de Saúde da Família na coleta de exames e em ações de educação 
em saúde da mulher, visando aumentar a cobertura de Papanicolau na região agindo em prol da 
promoção e prevenção á saúde.     Conclui - se que os resultados do estudo comparativo não são 
positivos, visto que o índice de cobertura de ambos os municípios não são satisfatórios, pois estão 
muito abaixo da meta de 80% de cobertura do exame Papanicolau nos últimos três anos para se 
conseguir a efetividade do programa de prevenção do câncer, preconizada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Os estudos mostram que a população feminina está extremamente 
susceptível ao desenvolvimento do câncer de colo uterino nas esferas Municipal, Estadual e 
Federal. Assim, para que estas esferas se adequem aos objetivos estimados pela OMS tornam-se 
necessárias ações que visem o esclarecimento da população feminina quanto à necessidade da 
realização do exame, a fim de que se possa atingir os grupos mais vulneráveis.     . Este trabalho 
trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, baseado no atendimento e coleta de 
exame preventivo, realizados por acadêmicos de Medicina da Universidade do Oeste Paulista 
durante o desenvolvimento da disciplina Programa de Aproximação Progressiva à Prática V, no 
primeiro semestre de 2014, em dois municípios do Oeste Paulista. Realizamos palestras educativas 
para mulheres com os temas: planejamento familiar, câncer de mama e autoexame, importância 
do exame preventivo do colo uterino e do teste rápido de HIV e Sífilis. Após estas palestras 
realizamos coleta do Papanicolau e disponibilizamos a realização do teste rápido de HIV e Sífilis a 
livre demanda.    

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
294 

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

 

 

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
 

DIFERENÇA ENTRE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE. 
 

JAIR MUELLER  
FRANCIS GARCIA SEVILLA  

GEYSSA NATANNA DA SILVA FREITAS  
NATÁLIA DESIRHER BASTOS DE ALBUQUERQUE  

 
A diferença entre prevenção e promoção da saúde é radical e, ao mesmo tempo, pequena. Radical 
porque implica mudanças profundas na forma de articular e utilizar o conhecimento na 
formulação e operacionalização das práticas de saúde. Pequena porque as práticas em promoção, 
da mesma forma que as de prevenção, fazem uso do conhecimento científico. Isso pode gerar 
confusão e indiferenciação entre as práticas, em especial porque a radicalidade da diferença entre 
prevenção e promoção raramente é afirmada e/ou exercida de modo explícito" (Czeresnia, 
2003) Elucidar os conceitos, aos acadêmicos e profissionais da Área da Saúde, a fim de torna-los 
claros e práticos, transformando-se desta forma em ferramentas diárias que contribuam para uma 
melhor saúde pública.    Prevenção refere-se à saúde como sendo a ausência de determinadas 
doenças. Enquanto que o termo promoção baseia-se na presença da saúde, ou de pelo menos em 
alguns indicativos. Ou seja, para promoção saúde é ter saúde e não, ser livre de doenças. Desta 
forma o conceito de promoção se aproxima muito do conceito da vida, conceito este com maior 
abrangência do que o de prevenção.    Nenhum A Carta de Otawa redigida na a I Conferência 
Internacional sobre Promoção da Saúde, considera como condições necessárias para a existência 
de saúde: paz, educação, habitação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos 
sustentáveis, justiça social e eqüidade (BUSS, 2000).Pode-se observar que a definição de saúde 
vem se ampliando, incorporando diversas dimensões da vida humana. Se é tão difícil definir saúde 
como definir as diferenças entre prevenção e promoção da saúde? As ações preventivas definem-
se como intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua 
incidência e prevalência nas populações. A prevenção em saúde "exige uma ação antecipada, 
baseada no conhecimento da história natural a fim de tornar improvável o progresso posterior da 
doença" (Leavell & Clarck, 1976). O termo 'prevenir' tem o significado de "preparar; chegar antes 
de; dispor de maneira que evite o dano." (Ferreira, 1986). A base do discurso preventivo é o 
conhecimento epidemiológico moderno; seu objetivo é o controle da transmissão de doenças 
infecciosas e a redução do risco de doenças degenerativas ou outros agravos específicos. 
Promover tem o significado de dar impulso a; fomentar; originar; gerar (Ferreira,1986). Promoção 
da saúde define-se, tradicionalmente, de maneira bem mais ampla que prevenção, pois refere-se a 
medidas que "não se dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas servem para 
aumentar a saúde e o bem-estar gerais" (Leavell & Clarck, 1976: 19). As estratégias de promoção 
enfatizam a transformação das condições de vida e de trabalho que conformam a estrutura 
subjacente aos problemas de saúde, demandando uma abordagem intersetorial (Terris, 1990 apud 
Czeresnia, 2003).    
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Obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal, resultante do 
desequilíbrio energético prolongado que pode ser influenciada por fatores genéticos e ambientais, 
diagnosticada e classificada de acordo com o Índice de Massa Corporal. Fatores ambientais, estilo 
de vida, alimentação saudável e atividade física, incluem fatores de promoção da saúde, 
prevenção e agravos de doenças.A justificativa é de acordo com o diagnóstico situacional da 
Estratégia Saúde da Família (ESF) Maria Maia, no município de Alvares Machado,com uma 
população total de 3507,sendo 138 diabéticos, 516 hipertensos. Os dados foram levantados por 
marcação de consulta e visitas domiciliares, pois apresenta uma população com cerca de 30% de 
sobrepeso e obesidade.Devido ao grande número de obesos, hipertensos e diabéticos percebeu-
se a necessidade de desenvolver um plano de ação educativa, voltado a esse público com o 
objetivo de mostrar a importância de um estilo de vida saudável.  Atenção à saúde, 
proporcionando reeducação alimentar para usuários com foco na prevenção de fatores de risco 
com relação a sobrepeso e obesidade por meio do Planejamento Estratégico Situacional(PES) 
    Evidencia-se que o PES é uma importante ferramenta para o desenvolvimento das ações de 
saúde. O trabalho de reeducação alimentar realizado pelo grupo Dia Feliz pode proporcionar uma 
troca de experiências e uma aproximação com os usuários da ESF que buscaram mudança em seu 
estilo de vida. Nota- se que todos os participantes que aderiram ao grupo melhoraram seus 
hábitos alimentares e estilo de vida. Como resultado verificou-se uma redução de peso, ainda que 
pequena, na maioria dos usuários.      Este é um relato de experiência sobre o desenvolvimento de 
uma ação educativa com usuários da ESF. A ação foi desenvolvida com a abordagem no sobrepeso 
e obesidade, priorizando a mudança de estilo de vida dos usuários, com foco na prevenção dos 
fatores de risco. O tema foi escolhido, por meio da territorialização realizada com as famílias que 
recebem visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde (ACS), revelando a fragilidade da 
comunidade. No planejamento estratégico foram realizadas palestras educativas, aferição de 
pressão arterial, cálculo de IMC e medida de circunferência abdominal. No primeiro encontro a 
população recebeu convites entregues pelos ACS, após cada grupo os participantes eram 
informados das datas dos próximos encontros. Foram 04 reuniões com palestras como: 
alimentação saudável, diferença entre diet e light, rotulagem, orientação sobre a confecção do sal 
de ervas e atividade física e técnicas de relaxamento para ser realizada em casa. De acordo com as 
necessidades de cada usuário foi oferecido um plano alimentar personalizado, sendo 
acompanhado a cada encontro. As discussões abordaram medidas preventivas e de promoção da 
saúde, identificando as fragilidades dos usuários.    
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O câncer no Brasil tem sido tratado como questão de saúde pública devido à sua grande incidência 
e mortalidade. A tendência de antecipação da iniciação sexual acarreta maior preocupação, pois a 
imaturidade dos tecidos genitais é fator predisponente para o Papiloma Vírus Humano. Em 
questão disso, o Ministério da Saúde implantou, esse ano, no calendário de vacinas de 
adolescentes de 11 a 13 anos a vacina contra o Papiloma Vírus Humano.  O objetivo desse relato é 
descrever as práticas educativas que desenvolvemos, enquanto acadêmicos de medicina, 
avaliando um grupo de estudantes em relação ao nível de conhecimento sobre a importância do 
exame preventivo e da aplicação da vacina contra HPV em adolescentes.     Por fim, acreditamos 
que um dos instrumentos mediativos que pode auxiliar a prevenção de doenças são as campanhas 
de vacinação e práticas educativas desenvolvidas nas escolas, que promovem e garantem a 
adolescentes e jovens não só o acesso à saúde, mas também ao conhecimento da importância das 
ações de promoção à saúde. Acabamos concluindo que há uma falha por parte das unidades de 
saúde publica por não ter uma busca ativa dessas adolescentes para o acompanhamento do 
exame preventivo. Portanto, as unidades necessitam atrair essas adolescentes para dentro das 
unidades de saúde para fazer o acompanhamento regular.      Para o desenvolvimento da 
investigação realizamos uma "roda de conversa" com estudantes de uma Escola Fundamental do 
Município de Alvares Machado, que se desenvolveu por meio de um encontro abordando o tema 
HPV e as possíveis lesões causadas pelo Papiloma Vírus Humano.Conversamos um pouco sobre a 
anatomia dos órgãos genitais femininos e masculinos, com auxílio de slides ilustrativos. E na 
sequência mostramos, a pedido das participantes, imagens de alterações na mucosa cervical 
uterina, a partir do ataque do Papiloma Vírus Humano, dando ênfase na importância da vacina e 
na prevenção contra a exposição ao vírus.     
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A vacinação constitui um dos pilares da saúde porque além de atuar para proteção de doenças 
imunopreviníveis, é de baixa complexidade e de baixo custo quando comparado ao que é gasto no 
tratamento destas doenças. Esta prática consiste em adquirir imunidade, ou seja, resistência sobre 
determinado microrganismo ou sua toxina e tem como finalidade abranger grande área populacional. 
Devido a magnitude da vacinação, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Imunização, que é 
responsável por todo curso da imunização, desde a distribuição dos imunobiológicos até apoio financeiro 
para as medidas profiláticas. Sendo assim, este trabalho tem como propósito relatar a experiência dos 
alunos na realização da educação permanente sobre a importância da adesão vacinal de adultos e idosos, 
através do planejamento estratégico situacional(PES)como instrumento de gestão.    O PES elaborado 
contribuiu para evidenciar a necessidade de mudanças contínuas, uma vez que motivou o processo de 
trabalho e estimulou melhor integração entre os setores. A partir da vivência na ESF, foi possível evidenciar 
a relevância do modelo participativo, o qual propiciou maior vínculo e compromisso entre alunos, equipe e 
população possibilitando alternativas para os problemas encontrados.     Por meio das atividades praticadas 
na ESF foi possível o reconhecimento situacional da unidade e da população atendida, identificando assim 
os problemas existentes na ESF e sendo eleito como tema a baixa adesão vacinal de adultos e idosos, 
devido à sua governabilidade (momento explicativo). Esta ação ocorreu por meio da análise de fichas 
cadastro de prontuários e formulários da sala de vacinação, as quais se encontravam, em sua maioria, 
incompletas, além de conversa com os profissionais locais e usuários. Fatos os quais permitiram inferir que 
a falta de orientação à população sobre a importância da vacinação seja uma das principais responsáveis 
por tal cenário (momento normativo). Para solucionar o problema, os acadêmicos se responsabilizaram por 
organizar panfletos informativos e palestras aos agentes comunitários de saúde (ACS) instruindo-os sobre o 
que é vacina, a importância da vacinação, quem deve ser vacinado e quais as principais doenças que podem 
ser evitadas pelas vacinas; criando assim uma educação permanente que tem por objetivo formar um 
vínculo entre a ação dos profissionais de saúde e o fazer cotidiano da população, uma vez que são esses 
quem mantém o contato direto com a população assistida (momento estratégico). Devido ao cronograma 
da disciplina, não foi possível acompanhar e avaliar os resultados obtidos através da ação proposta. Porém, 
pretende-se retornar à unidade para verificar se houve mudança na situação vacinal de adultos e idosos 
(momento tático-operacional).    
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A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença multifatorial que acarreta grave alteração do 
sistema cardiovascular. A VI Diretriz Nacional de Hipertensão trás que mais de 30% da população 
nacional é hipertensa, mostrando a importância e constância dessa doença em uma nação 
moderna que cada vez se alimenta pior e menos se exercita. A Sociedade Brasileira de Hipertensão 
estabelece a abrangência do perigo da Hipertensão Arterial descrevendo que suas ações podem 
alcançar alguém independente de sua faixa etária ou etnia. Esta descrição alerta que qualquer 
pessoa está sujeita a colocar em risco o bom funcionamento de vasos, coração, rins e cérebro 
quando todo o sistema é acometido pela HAS.  A importância de se divulgar a situação das 
localidades nacionais quanto a HAS é devido a esta levar a um conhecimento para os profissionais 
da saúde sobre a condição das regiões e assim mapear onde intervir.    O diagnóstico da situação 
de cada local é uma ferramenta de extrema importância servindo como medidor de quão 
essencial e urgente é orientar aquela população. Devido a isto, são necessários maiores estudos e 
publicações na área com o intuito do constante crescimento científico sobre o desvendamento dos 
fatores que levam a doença e principalmente métodos de carregar esse conhecimento a toda 
população. Para evidenciar a falta de conhecimento dos fatores de risco para doenças cardíacas 
com o modo de vida da população, Borges et. al (2009), classificam como um aspecto importante 
o aumento da capacidade de entender fenômenos ligados a sua saúde, logo, maiores informações 
para população levariam a ter maiores cuidados. Diante disto, construir dados no intuito de 
desenhar as situações das sociedades mais vulneráveis a ocorrência de HAS aparece como uma 
ferramenta indispensável, resolvendo a necessidade de encontrar as localidades mais ou menos 
necessitadas, intervindo com programas sobre elas, perfazendo assim a política de equidade 
desenhada como um dos cinco pilares básicos da seção da saúde na Constituição Federal 
Brasileira.     Este estudo busca realizar uma comparação da porcentagem da população acometida 
pela HAS, baseando-se em dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), em âmbito 
de ESF, município, estado e país.     
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O Sistema Único de Saúde (SUS) ampliou o acesso da atenção básica por meio da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), criada em 1994 e que vem se expandindo desde então. Tal expansão se 
tornou fundamental à garantia do acesso a partir da atenção básica, assumindo esta a função de 
porta de entrada do SUS. Sob esta visão são desenvolvidas ações durante as atividades 
acadêmicas da disciplina do Programa de Aproximação à Prática Médica (PAPP) no V termo do 
curso, que tem como objetivo intervir e promover a saúde da comunidade durante a formação dos 
estudantes no campo de estágio. Neste cenário de aprendizagem e durante as visitas domiciliárias, 
os cuidadores de usuários adstritos ao lar passaram a ser foco de atenção dos estudantes pela 
singularidade do cuidado desvelado ao sujeito necessitado. Mesmo sendo considerado um ser 
humano de qualidades especiais, expressas pelo forte traço de solidariedade e de doação, é 
primordial que esteja preparado para exercer as funções com responsabilidade e resolutividade, 
sendo necessário que seja submetido à orientação e acompanhamento constante, uma vez que a 
função do cuidador é também, além de acompanhar, auxiliar e promover que o paciente 
desenvolva o auto cuidado alcançando a autonomia.  Frente a estes pressupostos, pretende-se 
relatar a experiência de estudantes de medicina durante o desenvolvimento do "Grupo de 
cuidadores", que visa por meio da troca de experiências e informações, capacitar os cuidadores e 
estimular a autoestima e a promoção da autonomia dos sujeitos cuidados pelos 
mesmos.    Concluímos que novas estratégias devem ser repensadas, uma vez que observamos 
baixa adesão dos cuidadores aos grupos neste semestre e no anterior, tornando fator limitante o 
trabalho em grupo nesta comunidade, possivelmente pela dificuldade de deixar o doente em casa, 
desânimo do cuidador, falta de vínculo com os estudantes e equipe. Se implantado com sucesso, 
os integrantes poderiam compartilhar experiências e adquirir conhecimentos para melhorar a 
qualidade do cuidado, assim como orientações para o seu auto cuidado.      Durante as visitas 
domiciliares foram aplicados questionários com o objetivo de identificar o perfil dos cuidadores e 
as suas necessidades. Amparados por estas informações foram planejadas estratégias de 
intervenções no formato de "grupos", com discussões de temas pertinentes aos resultados 
obtidos dos questionários aplicados anteriormente durante as visitas domiciliárias.     
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Segundo proposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Medicina, o 
médico generalista deve ter uma visão humanística, crítica e reflexiva, sendo capaz de atuar em 
ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde. No conteúdo curricular do 
curso de Medicina é exigido que o médico seja capaz de realizar técnicas da propedêutica médica 
como: anamnese e exame físico. Mas, também tenha conhecimento sobre a fisiopatologia dos 
sinais e sintomas clínicos, compreensão ética, psicológica e humanística da relação médico-
paciente. Dessa forma, faz-se necessário a inclusão do graduando desde o início do curso em 
programas que aproximem seus conhecimentos teóricos à práticas relevantes para sua vida 
profissional futura e assim, proporcione ao aluno situações reais que o leve a refletir sobre sua 
crescente responsabilidade quanto agente prestador de cuidado em saúde. Relatar a experiência 
de acadêmicos de Medicina da UNOESTE na disciplina Fundamentos do Diagnóstico 
Médico.    Conclui-se que a inserção do acadêmico de medicina nos centros de saúde e 
laboratórios de habilidades práticas desde o início do curso proporciona uma formação mais sólida 
sobre os conhecimentos básicos e habilidades para o exercício íntegro da medicina.     A Faculdade 
de Medicina da UNOESTE Presidente Prudente - SP tem sua grade curricular montada segundo às 
diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Educação. Por isso, a matéria Fundamentos do 
Diagnóstico Médico foi instituída com o objetivo de capacitar o estudante para o desenvolvimento 
do relacionamento médico-paciente adequado e para a elaboração do raciocínio clínico, nas 
técnicas de anamnese e exame físico geral e específico, desde o primeiro semestre de curso. As 
aulas incluem iniciação ao raciocínio clínico, exame físico, fisiopatologia dos sinais e sintomas das 
doenças mais comuns, práticas no Hospital Regional e no moderno Laboratório de Habilidades e 
Simulação. Parte das práticas é feita através do OSCE (Objective Structured Clinical Examination). 
Esse sistema permite a avaliação dos estudantes através de cabines dispostas no Laboratório de 
Habilidades, onde o acadêmico, individualmente, é assistido enquanto desenvolve alguma função. 
A vivência das práticas médicas, tanto no hospital como no laboratório é de suma importância, 
tendo em vista a necessidade do exímio conhecimento clínico para que exista um bom 
atendimento e diagnóstico médico. Isso faz com que haja uma construção mais sólida do 
conhecimento, permitindo que o acadêmico chegue ao internato com noções básicas da clínica 
médica.    
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Segundo o artigo 196 da Constituição Federal de 88, a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantindo mediante políticas sociais e econômicas redução do risco de doenças e de outros 
agravos à saúde além de promover acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
promoção, proteção e recuperação da mesma. As diretrizes do SUS também pregam a melhoria da 
saúde publica por meio da universalidade, da integralidade e da equidade. A partir disto, 
percebemos por meio das visitas domiciliares promovidas pelo Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática ll, que muito está sendo cumprido e há muitas melhorias a serem feitas para 
aprimorar ainda mais o SUS. Por meio desses princípios básicos, buscamos atingir os objetivos de 
construir um modelo mais justo, equânime, democrático, participativo e solidário de atenção à 
saúde. Relatar situações vivenciadas a partir de experiências obtidas durante as visitas domiciliares 
em uma família residente de uma cidade do Oeste Paulista, considerada risco máximo (R3) 
segundo a Escala de Savassi e Coelho e que tem como agravantes principais quadros de diabetes, 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) evoluída para 
estado terminal.    Por meio da experiência que tivemos, pudemos aprender mais sobre o SUS e a 
sermos mais humanos como futuros médicos. Aprimoramos nossos conhecimentos sobre a 
importância de implantar uma atenção a saúde qualificada e humanizada além da promoção de 
meios curativos e preventivos. Contudo, o maior ensinamento que tivemos, foi o cuidar do 
próximo em uma esfera bio-psico-social, promovendo melhor qualidade de vida aos usuários por 
meio dos cuidados essenciais e paliativos.     A experiência vivenciada nos proporcionou maior 
aproximação com o usuário além de nos tornar mais humanizados. A família visitada é composta 
por 3 pessoas, um casal de idosos e sua filha. A matriarca possui um quadro de HAS que está 
sendo tratado, orientamos que participasse do grupo de apoio de sua comunidade, além disso é 
diabética e desenvolveu depressão depois que seu marido ficou acamado. Na primeira visita ela 
estava muito debilitada, orientamos que procurasse seu médico para melhor dosagem de suas 
medicações e que passasse a fazer caminhadas, atividades prazerosas. O patriarca sofre de DPOC, 
em seu histórico médico resgatamos casos anteriores de tuberculose e câncer nas cordas vocais, e 
atualmente apresenta um agravado quadro de desnutrição, desmielinização dos nervos da perna 
esquerda, pouca mobilidade (acamado), afonia e escaras (orientamos à família que providenciasse 
o colchão piramidal e que realizasse exercícios de fisioterapia com ele). A filha do casal os ajuda e 
não apresenta nenhum tipo de problema de saúde. Durante a última visita constatamos uma 
grande melhora física e psicológica na matriarca. Elaboramos vários planos de ação para família a 
cada visita para proporcionarmos melhor qualidade de vida, principalmente ao patriarca que está 
em estado terminal.    

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
302 

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

 

 
 

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
 

INTERDISCIPLINARIDADE COMO FERRAMENTA PARA O CUIDADO INTEGRAL NA FORMAÇÃO DE 
DIFERENTES ÁREAS DA SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA  

EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS  
 

Mudanças paradigmáticas nos modelos de atenção biomédico, flexneriano tem repercussões ao 
nível de conhecimento, formação, profissionalidade e educação exigindo um processo onde o 
conhecimento seja dinâmico, contextualizado, historicamente construído e interligado. Nesta 
perspectiva integradora, não é possível compartimentalizar o conhecimento em disciplinas 
exclusivas de cada profissão, por isso, se faz tão relevante o pensamento e formação 
interdisciplinar. O projeto de extensão Laboratório de Prática Interdisciplinar (LPSI) faz parte do 
auxílio formativo do discente no que diz respeito ao cuidado interdisciplinar na perspectiva da 
integralidade. É um serviço oferecido com a finalidade de aprofundar conhecimentos, através de 
uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, a partir de situações problemas, possibilitando 
ao estudante reconhecer possibilidades de soluções que estejam em acordo com a realidade e 
atrelado com a teoria. A proposta de extensão está pautada na necessidade de ajudar os membros 
do grupo a desenvolverem a capacidade de raciocínio clínico, utilizando, crítica e judiciosamente, 
os recursos de diagnósticos por meio da integração dos conteúdos e do uso de metodologias de 
ensino-aprendizagem alicerçadas na prática, comprometida com o bem-estar integral do homem. 
Uma atenção integral compreende as necessidades de saúde do sujeito que ultrapassam as 
relações biopsicossociais, mas também considerando o acesso que tem as tecnologias de saúde, 
vínculo com os serviços e a sua autonomia.  Relatar a vivência interdisciplinar entre o estudante de 
medicina e outras áreas da saúde através do LPSI.     As atividades proporcionaram ao discente a 
possibilidade de ampliar os recursos cognitivos, afetivos e psicomotores, voltando o foco das 
práticas de saúde para um atendimento interdisciplinar e norteando mudanças na percepção da 
graduação dos novos profissionais.     Os encontros do projeto de extensão foram realizados 
semanalmente, com discentes dos cursos de graduação em medicina, enfermagem, nutrição e 
residentes multiprofissionais que além das áreas citadas anteriormente era composta por 
farmacêutica e fisioterapeuta. Os encontros foram compostos por simulações, rodas de discussão 
e Planejamento Terapêutico Singular.     
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INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
MARINA DE SOUZA BASTOS  

JULIANNE BARROSO LIMA  
KATALINE DE SOUZA MUNHOZ  

LETÍCIA MORAES LIRA  
THAYANA AMARAL DE MENEZES  

LYARA MEIRA MARINHO QUEIRÓZ  
GLÁUCIA DELLAQUA CREPALDI  

MAYCON RODRIGO TOMÉ  
RAFAEL DE OLIVEIRA PENA NETO  

FERNANDO SALA MARIN  
ELENICE MORINI DUARTE  

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
 

O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi criado em 1998 pelo Departamento da 
Atenção Básica/Secretaria da Atenção à Saúde, em conjunto com o Departamento de Informática 
e Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Tal sistema é alimentado por dados gerados 
dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais da equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
tanto no âmbito domiciliar, como na unidade básica. Todos os dados, recolhidos por meio de 
fichas de cadastramento e analisados com base em relatórios específicos, fazem referência à uma 
área delimitada, possibilitando a construção de indicadores populacionais que irão auxiliar o 
trabalho de gestão, orientação, planejamento e controle das atividades desempenhadas, além de 
permitir a caracterização da situação socioeconômica, demográfica, sanitária e epidemiológica 
destas áreas cobertas pela ESF. Sendo o SIAB a ferramenta para a utilização oportuna da 
informação para o planejamento em saúde das equipes da ESF, é primordial que na formação do 
médico, o mesmo tenha o primeiro contato com tais informações, que vão nortear a tomada de 
decisão em saúde.  Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência 
vivenciada por acadêmicos do Programa de Aproximação à Prática Progressiva da Faculdade de 
Medicina de Presidente Prudente quanto ao uso das informações geradas pelo SIAB da ESF Padre 
Nivaldo Vitorino da cidade de Álvares Machado-SP.     Conclui-se que a vivência no final do estágio, 
os estudantes compreenderam que o uso do SIAB é de grande valia na atenção básica, uma vez 
que suas informações trazem o diagnóstico local em saúde e orienta o planejamento de ações, 
visando a organização de acordo com as necessidades de saúde da população.     No primeiro 
semestre de 2014, os estudantes tiveram a oportunidade de analisar criticamente relatórios 
mensais gerados pelo SIAB: dados demográficos, como número de pessoas cadastradas na ESF, 
tendo a subdivisão por sexo e faixa etária; perfil socioeconômico, como pessoas que possuem 
plano de saúde, tipo de casa, se possui energia elétrica, como é feito o tratamento da água, 
número de alfabetizados e, por fim, o perfil epidemiológico, como prevalência de hipertensão, 
diabetes, alcoolismo, deficiência física, chagas, tuberculose, entre outros. Após avaliar o perfil da 
população abrangida por esta ESF os alunos tiveram embasamento para planejar e concluir 
efetivamente as ações de promoção e prevenção com o tema Educação em Saúde para os Agentes 
Comunitários e usuários.     
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MEDIDAS PRESSÓRICAS NA EMPRESA PETROBRAS 
 

MATEUS HENRIQUE DE SOUZA ZAUPA  
MARIELE REDIVO ALJONAS  

MARIANE REDIVO ALJONAS  
FLAVIA ARAUJO MARQUES  

EMMANUELLA DE JESUS D´ELIA  
PAULA NATANNA BASAGLIA  

MARÍLIA SPOLADOR MARRAFÃO  
MARIANA PEREIRA CARNIEL  

CANDIDA MEDEIROS DE SOUZA  
DANIEL PRADO BERALDO  

 
A extensão feita na Petrobras de Presidente Prudente que abrangeu o tema PRESSÃO ARTERIAL 
teve como foco aferir a PA de todos os funcionários. A pressão arterial é a consequência da força 
que o sangue exerce contra as paredes das artérias para conseguir circular pelo corpo. Possuímos 
uma pressão máxima chamada de diastólica que acontece quando o miocárdio se contrai 
impulsionando o sangue aos vasos, e uma pressão mínima chamada de sistólica que é quando o 
músculo cardíaco se relaxa afim de permitir que suas cavidades voltem a se encher sendo 
estipulado o valor de referência de 120/80. Algumas condições como obesidade, sedentarismo, 
tabagismo, fator idade podem causar alterações nessas pressões, fazendo a pessoa passar a 
desenvolver uma hipotensão ou hipertensão, sendo esta a mais perigosa, que por ser silenciosa 
pode levar a problemas sérios como infarto e AVE. O objetivo do seguinte trabalho foi aferir a 
pressão arterial dos funcionários a fim de identificar distúrbios na PA desses pacientes e orientá-
los melhor dos problemas causados pela hipertensão.     Baseado nessas condições, resolvemos 
desenvolver esse trabalho na empresa com o intuito de orientar os funcionários a maneira correta 
de monitorar e cuidar de sua PA, e quais os fatores de riscos para desenvolver a hipertensão. 
Acreditamos que tenha sido um trabalho de grande relevância na saúde daquelas pessoas, pois de 
maneira simples e objetiva foi possível alertá-los do perigo dessa anomalia.     FAMEPP  No 
momento em que o paciente vinha aferir a sua PA, era preenchido uma ficha com algumas 
informações como fator genético, se havia feito algum esforço físico e se alimentado nos últimos 
30 min pois isso é capaz de alterar a PA e levar a um quadro que imite a hipertensão. Após feita a 
aferição quando necessário orientávamos os a procurar um especialista Cardiologista para fazer 
uma pesquisa mais aprofundada e poder dar o diagnóstico correto. Os resultados obtidos foram os 
seguintes: Das 19 pessoas entrevistada apenas 4 eram hipertensos, faziam acompanhamento com 
o médico e tomavam medicamento para hipertensão. A pressão arterial deles aferida no 
momento estava numa média 120/80. Dos demais entrevistados tivemos diversos valores de PA: 
120/80, 130/80, 140/80, 140/90, 110/70; algumas encontraram-se um pouco alteradas no 
momento da aferição: 150/110, 150/80, esses foram então orientados a procurarem o posto de 
saúde mais próximo para o médico poder acompanhar a PA e encaminhá-lo para um especialista. 
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O ACESSO À INFORMAÇÃO UTILIZADO COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO PARA A DENGUE. O 

OLHAR DO ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA 
 

ANA CAROLINA DE ANDRADE  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

GABRIELA GASPARIN  
LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
MARIA ALICE DOS REIS MACIEL SANCHEZ  

 
O trabalho de mobilização social para a prevenção e o controle de doenças endêmicas é por 
natureza complexo e interdisciplinar.Assim,a vigilância Epidemiológica e O Sistema Único de Saúde 
em parceria com as escolas se inter-relacionam para concretizar a política de prevenção da 
Dengue como ocorrera na escola Governador Mário Covas onde alunas do curso de medicina de 
uma instituição de ensino superior da região oeste paulista participaram de uma ação em 
conjunto com os professores e funcionários da equipe da Vigilância Epidemiológica,com objetivo 
de propiciar acesso à informação como estratégia para prevenção à Dengue.Foi realizada uma 
palestra com enfoque na profilaxia que é considerada uma medida de promoção a saúde na 
comunidade. Por meio deste relato espera-se compartilhar a experiência relacionada à 
participação na palestra de prevenção à Dengue, com objetivo de demonstrar a importância do 
acesso à informação na Promoção à Saúde e na Prevenção de Doenças.    Conclui-se que a 
informação é relevante a nível de saúde comunitária, pois existem grandes chances de eliminar-se 
o vetor e, por conseguinte a doença, com atitudes simples que dependem do acesso à 
informação.A ação obteve resultados: a informação fora propagada.A Promoção à Saúde aposta 
no acesso à informação como alicerce para a criação de ambientes saudáveis para as comunidades 
adscritas à Estratégia Saúde da Família.     Em maio de 2014 visitaram essa escola de Álvares 
Machado e divulgaram para crianças do ensino fundamental, informações sobre a prevenção, 
transmissão, sintomas da dengue, doença que tem causado problemas importantes à população 
local. Apresentaram de maneira didática o agente transmissor em suas duas variações: mosquito e 
larva. Em relação à prevenção, abordaram a higiene e cuidados rotineiros com objetos presentes 
no ambiente das crianças, que possam acumular água parada.As informações oferecidas aos 
estudantes se concentraram em: evitar a proliferação do inseto, eliminando os focos de acúmulo 
de água. Sobre a transmissão alertaram que a solução é combater o vetor, o mosquito (Aedes 
aegypti). Esclareceram que ao reconhecer sintomas como: dor de cabeça, febre, tontura em seus 
familiares e vizinhos,devem aconselha-los procurar imediatamente o médico e evitar a 
automedicação.Explicaram como é o ciclo reprodutivo do inseto,ilustraram com amostras de 
larvas mortas e vivas, com vídeos e imagens a morfologia do mosquito responsável pela 
transmissão do vírus da dengue, enfatizando suas cores e seu tamanho, para seu possível 
reconhecimento.Durante a exposição os pequenos estudantes agiram de maneira interativa e se 
interessaram pelo assunto, fazendo várias perguntas relacionadas ao tema abordado. As alunas 
otimistas acreditam ter alcançado o objetivo de prover acesso à informação relacionada à 
importância do combate à doença,pois buscaram contribuir com a criação de ambientes saudáveis 
na comunidade adscrita ao território da Estratégia Saúde da Família,onde atuam como membros 
da equipe.    
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O HUMANIZASUS E AS PRÁTICAS NAS ESFS EM UMA CIDADE DO INTERIOR PAULISTA. O OLHAR DO 
ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA 

 
MARIA CAROLINA PAYÃO DE ALMEIDA  

ADRIANE SILVA GUERREIRO  
MARIA LUIZA DE BIASI ALVES  

VITÓRIA DE MELLO DOS SANTOS  
 

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição de 1988, configura-se como um 
conjunto de ações e serviços prestados aos seus usuários, incentivando a promoção, vigilância e 
atenção à saúde. O sistema integra as práticas de saúde nas três esferas de governo. O SUS não se 
limita apenas à prestação de serviços assistenciais, mas seu caráter se estende na 
responsabilidade de articular as ações de promoção e prevenção em saúde com as de tratamento 
e reabilitação. Para garantir a legitimação de seu ideário, o SUS elenca três princípios doutrinários: 
Universalidade, Integralidade e Equidade, guiando as práticas de saúde. Consonante com esses 
ideais, a Estratégia Saúde da Família (ESF) vem sendo implantada desde a década de 90, a partir da 
necessidade de reorganização do SUS, com vistas a alcançar Universalidade de acesso, 
Integralidade de atenção à saúde e Equidade nos serviços prestados à população. Aliada a essa 
tentativa de consolidação das políticas públicas, surge a Política Nacional de Humanização (PNH), 
em razão da necessidade de aperfeiçoamento do SUS e de mudanças estratégicas, em meio às 
desigualdades socioeconômicas existentes no Brasil. O acesso e o acompanhamento singular dos 
usuários ainda apresentam fragilidades. O presente estudo tem por objetivo divulgar a aplicação 
das diretrizes da PNH, no contexto da ESF e do SUS, por meio de nosso primeiro contato e demais 
vivências proporcionadas pela disciplina Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE).    A partir de nossas visitas à ESF, entendemos serem 
fundamentais as atitudes de humanização no atendimento aos usuários do SUS, uma vez que a 
valorização da dimensão subjetiva e social, na esfera de atenção e gestão no SUS fortalecem 
nossos compromissos, enquanto futuros médicos, com os direitos do cidadão, abarcando ainda o 
estabelecimento de vínculos solidários, de respeito, confiança e responsabilização.     Assistindo às 
aulas práticas do PAPP, desde o início do Curso de Medicina, observamos a relevância do 
HUMANIZASUS na dinâmica das ESFs, na gestão dos serviços e na compreensão holística do 
processo saúde/doença. A partir da abordagem humanística das relações entre as equipes das 
ESFs e usuários SUS, incorporamos no nosso quotidiano de ações em saúde, conceitos abordados 
pela PNH. São eles: ambiência, relacionada ao espaço físico e social para as relações interpessoais; 
acolhimento das pessoas; clínica ampliada, vinculada ao trabalho que aborda a pessoa inserida na 
família e no seu contexto social e equipe multiprofissional, com participação coletiva e co-
responsabilidade entre os profissionais responsáveis pelas ações de saúde. Esses conceitos são 
essenciais para o cotidiano de promoção à saúde.    
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O PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO PROGRESSIVA À PRÁTICA IV: COMPLEMENTO NA FORMAÇÃO 
DO FUTURO PROFISSIONAL 

 
LARISSA PELEGRIM HERNANDES  

RAFAEL TSUJIGUCHI QUIRINO  
MAGDA LUZIA NEVES  

SIMONE SHIRASAKI OROSCO  
 

Para que a formação médica seja completa, são necessárias amplas atividades teóricas e práticas. 
Dentre as práticas, conhecer o trabalho de outros profissionais que integram o ambiente 
hospitalar e pré-hospitalar é de suma importância. O correto atendimento pré-hospitalar garante 
que a sobrevida aumente, preservando as condições vitais para transportar a vítima sem causar 
traumas iatrogênicos durante sua abordagem. O socorrista deve ter como princípio básico evitar o 
agravamento das lesões e procurar estabilizar as funções ventilatórias e hemodinâmicas do 
paciente até a assistência médica intra-hospitalar. Com o objetivo de demonstrar a importância 
desta prática profissional, o PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO PROGRESSIVA À PRÁTICA IV (PAPP) do 
curso de Medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) está inserido no currículo para 
garantir que o discente tenha este contato.  Assim, este trabalho tem como objetivo relatar a 
experiência de estudantes de medicina durante as atividades do programa.     Em suma, a 
importância deste tipo de vivência, trouxe ao estudante a possibilidade de levar para fora do 
ambiente especializado, o aprendizado de lidar com situações emergenciais, permitindo entender 
o que foi realizado no atendimento inicial ou até mesmo ao presenciá-lo, fazendo o papel de 
profissional da saúde para garantir ganhos de dias de vida ao que necessita. Ainda, possibilitou a 
aquisição de conhecimento, atitudes e habilidades para o desempenho de atividades com maior 
segurança.     Neste momento, o PAPP IV traz uma proposta de inserir o aluno na rotina do 
Atendimento Pré-Hospitalar realizado por equipes especializadas como o SAMU e equipe de 
bombeiros ou profissional da área da saúde informado para atender uma vítima de mal súbito ou 
trauma e até mesmo próprios familiares, garantindo que seja capaz de atender o paciente fora do 
ambiente hospitalar por meio do Suporte Básico de Vida. As aulas contam com embasamento 
teórico e em seguida a prática, realizada em bonecos simuladores. Dentre elas estão incluídas a 
avaliação primária e secundária do atendimento pré-hospitalar, suporte básico de vida, suporte 
avançado de vida, parada cardiorrespiratória, como lidar com pacientes adultos, crianças e bebês 
engasgados, administração de medicamentos, curativos, bandagem, inserção de sondas gástrica e 
vesical. As aulas são ministradas por professores da Instituição e por profissionais Bombeiros para 
que possamos ter a real visão da formação do trabalho realizado. No início das atividades os 
estudantes apresentaram certa insegurança, mas como o decorrer do semestre, percebe-se que 
muitas habilidades foram desenvolvidas e conhecimentos adquiridos. As simulações e atividades 
práticas permitiram aos estudantes vivenciar situações que necessitam de tomada de decisão e 
habilidades, proporcionando a associação entre teoria e prática.     
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LUÍS FERNANDO YOKOSAWA DE FARIAS  
MAGDA LUZIA NEVES  

SIMONE SHIRASAKI OROSCO  
 

O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi criado em 1998 pelo Departamento da 
Atenção Básica em substituição ao Sistema de informação do Programa Agente Comunitário de 
Saúde. Essa ferramenta foi desenvolvida como um instrumento de apoio às equipes de saúde da 
família com o objetivo de identificar problemas individuais e da população adscrita de uma ESF, 
propiciando elementos para a análise da situação social, sanitária e demográfica. Através do SIAB 
é possível obter informações referentes ao total da população por faixa etária pré-definida, 
cadastro de famílias, condições de moradia e saneamento, produção e composição das equipes de 
saúde. Sabe-se que a alimentação do seu banco de dados, com informação das famílias 
cadastradas e o preenchimento dos relatórios, faz parte do trabalho diário dos profissionais dos 
serviços, e que o não preenchimento dessas fichas e dos relatórios prejudicam a avaliação de suas 
atividades, podendo levar ao descredenciamento da equipe e ao corte dos repasses/verbas junto 
ao Ministério da Saúde. Assim, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência dos 
estudantes do 3º Termo de Medicina na análise de algumas fichas que compõem este 
sistema.    Ao conhecer algumas fichas e relatórios que compõem o SIAB, conclui-se que a 
avaliação constante dos dados se faz necessário para o planejamento de ações nas unidades. 
Ainda, seria necessário o acréscimo de algumas doenças e condições para que ações sejam 
desenvolvidas que forma integral, além do acompanhamento adequado por parte dos ACS e 
profissionais da saúde.     As principais fichas analisadas foram a ficha A e o relatório de 
consolidação de famílias cadastradas. Com esse material em mãos foi proposto um reflexão aos 
estudantes sobre como poderiam diagnosticar os problemas, buscar a prevenção e apontar suas 
deficiências. A ficha A é muito utilizada pelos ACS durante suas visitas domiciliares e para os 
estudantes foi de grande importância, pois com ela foi possível colher informações das famílias 
acompanhadas. As dificuldades encontradas em relação a essa ficha foram referentes ao campo 
alfabetização, onde poderia destacar o nível de escolaridade. Em relação às doenças referidas, 
tiveram dificuldades em listar as doenças ou condições que, na visão do grupo, seriam de extrema 
importância em registrar como, por exemplo, a condição de tabagismo, obesidade, depressão e 
sedentarismo. Já os relatórios de consolidação de Famílias totalizam todas as informações 
relacionadas ao número de pessoas por faixa etária e sexo, algumas doenças referidas, e 
condições de moradia e saneamento básico. Ao verificar esses dados, identificou-se que o 
Diabetes e a Hipertensão Arterial Sistêmica são as doenças crônicas de maior prevalência. Diante 
disso, foi desenvolvida uma palestra educativa para ambos no salão comunitário.    
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OSCE (OBJECTIVE STRUCTURAL CLINICAL EXAMINATION) NO ESTÁGIO DE EMERGÊNCIA PARA 
ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
MARCO AURÉLIO MARANGONI  

MILENA COLONHESE CAMARGO  
 

A educação médica vem sofrendo uma série de mudanças, em relação ao ensino-aprendizagem, 
incorporando o uso de metodologias ativas, em que o aluno é protagonista do seu processo de 
formação. Neste contexto, a avaliação adquire um novo significado, visando verificar se os 
objetivos educacionais foram atingidos e se estão em acordo com as competências necessárias ao 
bom desempenho profissional. Avaliações puramente cognitivas mostram-se inadequadas em 
acessar competências e a incorporação de métodos avaliativos que possam mimetizar a 
performance durante a futura atuação profissional tem demonstrado ser de grande valia. Com 
este intuito surgiram as avaliações clínicas estruturadas, baseadas na observação "do demonstrar 
como se faz". O OSCE (Objective Structural Clinical Examination) é um método avaliativo através 
da execução de tarefas em ambiente simulado e padronizado. O estudante passa sucessivamente 
ao longo de estações, com tempo pré-estabelecido, para realizar procedimentos. Podem ser 
utilizados pacientes reais, pacientes atores padronizados ou manequins simuladores, com o 
propósito de recriar as condições que os discentes encontrarão durante a sua vida 
profissional Relatar a experiência da realização do OSCE no estágio de emergência dos alunos do 
11° e 12° termos do curso de medicina.    A utilização do OSCE como método avaliativo em 
estágios na área de saúde, permite o acesso a diferentes aspectos da competência profissional e 
pode compor a avaliação dos discentes com o intuito de aumentar a fidedignidade do processo 
avaliativo neste momento de inserção do futuro profissional nas atividades assistenciais.    Não se 
aplica : Os alunos do 11° e 12° termo do curso de medicina, durante o estágio de emergência, são 
treinados no laboratório de habilidades e simulação da universidade para a realização de diversos 
procedimentos e para o atendimento de pacientes em diversas condições críticas. Ao final do 
estágio, são avaliados com a utilização do OSCE, composto por cinco estações, mediante o uso de 
um checklist específico a cada uma delas. Os alunos são encaminhados às estações e recebem as 
orientações sobre o que eles terão que realizar em cada estação. Quando autorizados, entram na 
sala de avaliação, especificamente construída para este fim, e são observados pelos avaliadores 
através de vidros com visão unidirecional, de forma que os avaliadores podem vê-los, mas não 
podem ser vistos. Os avaliadores podem ouvir tudo o que o discente fala e podem interagir com o 
discente, se necessário. Ao final da avaliação os discentes recebem um feedback sobre sua 
atuação, buscando orientá-lo a corrigir possíveis erros de performance durante o seu futuro 
exercício profissional. A nota final do estágio é composta pela nota do OSCE ponderada com as 
notas da avaliação cognitiva e com a nota de conceito de participação nas atividades durante o 
estágio.    
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MAYARA SILVA LOURENCETTI  
SIMONE SHIRASAKI OROSCO  

 
Em 2007, foi decretado no âmbito do Ministério da Educação e da Saúde, o Programa Saúde na 
Escola (PSE), com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede 
pública de educação por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Sob esta 
visão foi desenvolvida uma ação no Programa de Aproximação Progressiva à Prática III (PAPP), que 
teve como foco as intervenções de promoção à saúde na comunidade por meio da comunicação 
entre escola, unidade de saúde e os estudantes de Medicina. Identificou-se a pediculose como 
uma doença recorrente no ambiente escolar, sendo escolhida para o desenvolvimento da ação. A 
pediculose, conhecida popularmente como "piolho", é causada por ectoparasita hematófago, o 
Pediculus humanis capitis, o qual desenvolve todo o seu ciclo de vida no ser humano. Ela continua 
sendo considerada um problema de saúde pública, principalmente nos aglomerados populacionais 
como nos Centros de Educação Infantil e por isso, torna-se importante investir em ações 
educativas para conscientização desta população. Assim, este trabalho tem como objetivo relatar 
a experiência dos estudantes do PAPP na realização de ações de prevenção e promoção da saúde 
em uma pré-escola do interior paulista.    Este trabalho permite concluir que a pediculose pode ser 
evitada com medidas simples. Observou-se na prática o quanto é fundamental a comunicação 
entre as equipes de saúde, escolas e comunidade. O vínculo entre profissional e cidadão e ações 
de prevenção e promoção à saúde permitem o desenvolvimento de autonomia para que a 
população possa conduzir a sua própria vida.     Primeiramente, foi feito um levantamento na 
escola do principal problema em relação à saúde e foi constatado um índice elevado de 
recorrências de pediculose nesse ambiente escolar. Em conversa com a diretora, foram 
organizados 3 dias de ações de promoção a saúde direcionados a 5 turmas da pré-escola. O 
trabalho foi desenvolvido em 5 etapas: diálogo com as crianças explicando sobre a doença e seus 
sintomas; encenação interativa com as crianças sobre as formas de contaminação e qual deveria 
ser a correta conduta de prevenção; música que tinha como tema o piolho, sendo desenvolvida 
uma interação dos discentes com as crianças; orientado sobre cuidados com os cabelos, 
principalmente das meninas como uma medida preventiva e entrega aos alunos de desenhos para 
colorir e panfletos que deveriam ser destinados aos pais para que estes também tenham 
conhecimento da doença e assim preveni-las.    
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Para um acadêmico se tornar um bom profissional, necessita não somente do conhecimento teórico, mas 
de uma boa iniciação ao exercício da prática. Assim, o Programa de Aproximação Progressiva à Prática 
propôs o desenvolvimento de um Planejamento Estratégico Situacional (PES) que viesse a suprir as 
necessidades encontradas na ESF que o aluno estava inserido. Nesse sentido, atuamos na ESF Mariana da 
Silva no município de Presidente Prudente juntamente com a equipe de saúde, sob supervisão das 
professoras. O objetivo do planejamento desenvolvido foi analisar a adesão dos pacientes hipertensos aos 
programas da ESF destinados a promoção e prevenção da Hipertensão Arterial na população adscrita, visto 
que é o problema de saúde mais prevalente no território.  Este trabalho tem como objetivo relatar a 
experiência dos acadêmicos de Medicina na elaboração do PES para o desenvolvimento de ações que 
auxiliem na adesão dos pacientes hipertensos aos programas da ESF destinados a promoção e prevenção 
da Hipertensão Arterial na população adscrita.     O Planejamento foi visto como importante ferramenta 
para o desenvolvimento de ações em saúde, visando à promoção da saúde, prevenção e recuperação de 
doenças. Espera-se que o planejamento estratégico situacional proposto possa ser realmente efetivado em 
conjunto com a equipe de saúde, estudantes de medicina e principalmente com a participação da 
comunidade, proporcionando redução das complicações hipertensivas e melhora na qualidade de vida. 
     Inicialmente, foi analisado que aproximadamente a metade dos hipertensos não participa dos grupos 
por motivos relacionados à falta de disponibilidade de tempo e de interesse. Ainda, a maioria deles diz que 
só usam medicamentos em momentos de crise, ou seja, quando relatam sintomatologia que relacionam 
com de pressão elevada (Momento explicativo). Através destes dados elaborou-se um plano de ação 
baseado nos nós críticos detectados (falta de disponibilidade de tempo e interesse do usuário). Os 
profissionais das equipes de saúde da família foram questionados sobre a viabilidade de abordagem do 
tema, sendo a proposta aprovada em reunião de equipe (Momento Normativo). Assim o planejamento 
incluiu grupos multidisciplinares de acompanhamento com o envolvimento da equipe de saúde, 
profissionais do NASF e dos alunos do curso de medicina para gerar um melhor acolhimento e atração 
desta porção da população da ESF (Momento Estratégico). A proposta inclui grupos que ocorrerão 
semestralmente em horários alternativos que consigam englobar o maior número de usuários possíveis, 
para desenvolvimento de atividades como caminhada, orientação nutricional, sobre hábitos e estilo de 
vida, aferição da pressão arterial e uso correto de medicamentos. Todos os dados obtidos individualmente 
de cada paciente serão registrados semestralmente e comparado com o semestre anterior com o propósito 
de verificar o desempenho do projeto (Momento Tático-Operacional).     
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PROCESSO EDUCATIVO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

ELENICE MORINI DUARTE  
MARCELE LIMA CUNHA  

MARINA BOFF  
CAMILA PERLI PINTO  

LUCIANA XAVIER SILVA RIBEIRO  
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ANA LÍVIA DE GODOI PADILHA  
DIOGO HIRANO  

 
A adolescência é uma das etapas do desenvolvimento humano caracterizada por alterações físicas, 
psíquicas, sociais, e requer que os adolescentes estejam preparados para percebê-las e vivenciá-
las como naturais e inerentes ao seu processo de crescimento de forma saudável. Esses 
adolescentes são alvos de conflitos internos e externos, os quais necessitam de esclarecimentos. 
Suas principais dúvidas são a respeito das transformações corporais, porém não possuem acesso a 
fontes confiáveis para saná-las. No que diz respeito à saúde, o risco de contrair uma doença 
sexualmente transmissível é a questão mais relevante e que gera muitos questionamentos e 
preocupações, além da gravidez indesejada na adolescência que merece um cuidado especial 
pelos profissionais de saúde.  : Relatar a experiência vivenciada por estudantes de medicina na 
promoção da saúde de adolescentes por meio de palestras educativas na escola.     A palestra 
obteve o resultado esperado visto que se observou grande interesse por parte dos alunos nos 
assuntos abordados. Os alunos interagiram fazendo questionamentos, esclarecidos pelos 
estudantes de medicina e pela professora orientadora. O debate foi um incentivo para que as 
adolescentes se vacinem e divulguem o aprendizado. A necessidade de desenvolvimento de ações 
direcionadas a saúde dos adolescentes tornou-se imperativa diante da expressividade desta faixa 
etária em relação ao contingente populacional, assim como sua significância em termos de 
geração futura.      Este relato de experiência constou com duas fases em que, inicialmente, foi 
feito um levantamento das necessidades dos escolares. Depois foram estudadas e organizadas as 
temáticas sugeridas. A palestra foi realizada na Escola Estadual Angélica de Oliveira na cidade de 
Álvares Machado com participação de 80 alunos entre 14 e 16 anos, de ambos os sexos. Eles 
foram divididos em três grupos para que pudessem ter uma maior liberdade para tirar suas 
duvidas. Os temas abordados foram a vacinação contra HPV e DST-AIDS. Foram usados cartazes 
com figuras e projetor, por meio dos quais os adolescentes puderam ver o desenvolvimento da 
doença no organismo e as diferentes manifestações. A palestra foi promovida devido ao período 
de implantação da vacina contra o vírus HPV no SUS, uma vez que é a única forma de prevenção 
da doença. O que deixou os alunos impactados foi que a doença, além de causar os sintomas 
aparentes pode evoluir para câncer de colo de útero, sendo este o único tipo de câncer que pode 
ser prevenido por meio de vacinação.     
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-ACUIDADE VISUAL-RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

ANA CAROLINA DE ANDRADE  
LARISSA FABIANA COSTA MATHEUS  

ANA CLAUDIA MARTINS VIEL  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

 
O Programa Saúde na Escola (PSE), surgiu como uma política inter-setorial entre os Ministérios da 
Saúde e da Educação, na perspectiva da atenção integral (prevenção, promoção, atenção e 
formação) à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino público. A escola é espaço de 
grande relevância para promoção da saúde, principalmente quando exerce papel fundamental na 
formação do cidadão crítico, estimulando a autonomia, o exercício de direitos e deveres, o 
controle das condições de saúde e qualidade de vida, com opção por atitudes mais saudáveis. Este 
trabalho visa relatar a experiência de quatro estudantes do segundo termo do Curso de Medicina 
em uma das ações do Programa Saúde na Escola (PSE), a Acuidade Visual. A investigação aborda a 
importância do PSE da atenção integral à saúde do escolar e a necessidade da 
intersetorialidade. Nosso objetivo, é expor a relevância da acuidade visual para os jovens 
estudantes, uma vez que essa ação promove saúde e qualidade de vida para os escolares, o que 
pode ser potencializado no Brasil pela participação ativa das equipes de Saúde da Família, em 
associação com as equipes de Educação das Escolas Estaduais em nosso país.    Concluímos que a 
partir da compreensão de que uma ação interdisciplinar, uma parceria, existe na medida em que 
"ambas as partes envolvidas trabalham juntas para atingir um objetivo comum, resultando em 
benefícios para todos", entendemos, utilizando o Arco de Maguerez (Ação-Reflexão-Nova Ação), 
que os sistemas de saúde e educação, em nosso município, somam esforços no exercício da 
intersetorialidade.     Os estudantes do Curso de Medicina, por meio do Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática, são estimulados a realizar atividades práticas em escolas da rede de 
abrangência no território da Estratégia Saúde da Família, onde se inserem como membros das 
equipes de Saúde. A ação desenvolvida foi a Acuidade Visual com crianças de diferentes idades e 
ficamos responsáveis pela realização dos testes com a Tabela de Snellen e em seguida pelo teste 
de cores de Ishihara.Não identificamos caso grave de problemas com a visão em nenhum dos 
alunos, mas para nossa surpresa no teste para Daltonismo, uma aluna não conseguiu visualizar um 
dos números entre os círculos. Como não temos conhecimento abrangente na área de 
oftalmologia, não pudemos analisar as informações referentes ao teste, e encaminhamos esse 
caso ao médico responsável pela atividade. Os exames realizados demonstraram alterações 
oftalmológicas nos escolares e foi uma oportunidade para que vários alunos fossem avaliados 
quanto à sua saúde ocular. A atividade prática possibilitou evidenciar que ações de prevenção e 
promoção à saúde devem ser estimuladas nas escolas, onde professores e profissionais de saúde 
possam desenvolver atividades multidisciplinares, no intuito de corroborar para uma adequada 
assistência à saúde dos escolares. Para isso, essas ações precisam ser incorporadas à rotina dos 
serviços de saúde em integração com as metas da educação.    
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MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI  

 
O Programa Saúde na Escola (PSE) é um projeto criado pelo Ministério da Educação que visa à 
integração e articulação permanente da educação e da saúde, ao proporcionar melhoria da 
qualidade de vida da população brasileira e contribuir para a formação integral dos estudantes por 
meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das 
vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública 
de ensino. O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica, gestores e 
profissionais de educação e saúde, comunidade escolar. As atividades de educação e saúde do PSE 
ocorrerão nos Territórios definidos segundo a área de abrangência da Estratégia Saúde da Família. 
A Escola é a área institucional privilegiada deste encontro da educação e da saúde. Desta maneira, 
objetivo deste relato é expor as experiências acadêmicos de medicina da Unoeste ao palestrar 
sobre assuntos considerados de suma importância para turmas de ensino fundamental em uma 
escola do interior paulista, as quais previamente foram separadas por sexo.    Ao término das 
atividades, os alunos cumpriram a missão de médicos que é orientar e prevenir sobre doenças e 
promover a saúde da população. Acredita-se que os jovens participantes terão um entendimento 
melhor sobre as DST's e métodos anticoncepcionais. Para os palestrantes, foi um misto de 
surpresa e satisfação ao perceber a aceitação do público e poder colaborar com uma pequena, 
porém importante, parte da sociedade.     O projeto foi realizado por dez acadêmicos de medicina 
da disciplina Programa de Aproximação Progressiva à Prática, que a partir da seleção de temas 
pertinentes realizaram palestras com adolescentes de 11 a 13 anos. Em virtude da pré-separação 
dos sexos, as palestras foram apresentadas em momentos diferentes, a fim de evitar qualquer tipo 
de desconforto que porventura pudesse ocorrer em ambas as partes. Para as cem meninas, 
divididas em dois grupos, o assunto foi relacionado à vacina contra o vírus papiloma humano 
(HPV)_vírus genital que pode evoluir para condiloma vaginal e câncer do colo de útero_ e seus 
benefícios, disponibilizada pelo governo federal, para explicá-las sobre meios de contágio e riscos 
devido a sua falta, e às vantagens dos métodos anticoncepcionais. Os dois grupos de quarenta e 
cinco meninos foram orientados sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST), tais como sífilis 
e gonorreia, e sexologia. As duas palestras foram bem aceitas pelos contemplados que diante dos 
temas expostos sentiram-se a vontade para participar, esclarecendo suas dúvidas e algumas das 
curiosidades típicas da faixa etária.    
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LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
 

INTRODUÇÃO: A Política Nacional da Atenção Básica é fundamentada segundo princípios de 
universalidade, acessibilidade, vínculo e equidade. As Estratégias de Saúde da Família 
desenvolvem ações baseadas nesses princípios na atenção primária, possibilitando uma 
aproximação da comunidade à assistência em saúde, principalmente, da população que se mostra 
em maior vulnerabilidade. A saúde mental exige considerar questões sobre marginalização, 
pobreza, mudança nos papéis de homens e mulheres,envelhecimento e violência como aspectos 
políticos das relações sociais. Uma fração que se mostra em risco são as mulheres. Na 
contemporaneidade, elas têm mostrado uma diversidade de papéis, resultado de seu processo 
emancipatório. Contudo, essa evolução não tem sido acompanhada por políticas públicas 
eficientes, principalmente, em relação a saúde mental, onde nota-se mulheres com altos níveis de 
stress e baixa autoestima.   OBJETIVO:Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de 
Medicina da UNOESTE na disciplina Programa de Aproximação Progressiva à Prática durante uma 
visita domiciliar a uma usuária que faz uso abusivo de bebida alcoólica.     CONCLUSÃO: 
Concluímos que se faz necessário à melhora na qualidade de vida dessa usuária, desempenhando 
assim um dos papeis que o médico tem na sociedade que é proporcionar o bem estar das pessoas 
e que se for dada uma atenção integral a usuária,torna-se mais fácil o vinculo e a promoção a 
saúde.      DESCRIÇÃO: Foram realizadas visitas domiciliares à usuária adscrita na Estratégia de 
Saúde da Família Morada do Sol de Presidente Prudente: A mesma apresentava um quadro de 
anorexia, inapetência, confusão mental, baixa autoestima. e sinais críticos de falta de higiene 
pessoal A equipe da ESF se preocupava com sua saúde mental, pois a mesma não comparecia as 
consultas agendadas, em momentos de reconvocação a mesma recusava avisita do agente 
comunitário de saúde, não fazia uso dos medicamentos deforma correta e também não podia 
contar com sua família, que era bastante desestruturada, o que resultava em uma mulher 
deprimida e sem muita perspectiva de vida. Em uma das visitas, levamos material de higiene 
pessoal e estética, passando o período desenvolvendo atividades que pudessemmelhorar seu bem 
estar. A mesma relatou uma satisfação indescritível e a promessa que iria tentar melhorar e seguir 
seu tratamento para que todo o dias e sentisse bonita do que jeito que estava.    
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PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE POR MEIO DO VÍNCULO ENTRE O 
ACADÊMICO DE MEDICINA E A COMUNIDADE. 

 
JULIANA LOIARA ROXINOL  

GABRIELLA VELOSO SANTANA  
 

Os acadêmicos do segundo ano do curso de Medicina da Universidade do Oeste Paulista possuem 
a oportunidade de realizar atividades com a comunidade por meio de visitas a asilos, creches e 
escolas, com o apoio da disciplina Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP), na 
tentativa de aplicar a promoção, prevenção e recuperação à saúde. Esse contato durante as 
atividades propicia a criação de um pensamento crítico-reflexivo para que o próprio estudante 
possa desenvolver comportamentos que venham a colaborar com a Estratégia de Saúde da 
Família(ESF)através de um trabalho interdisciplinar.A comunidade que vivencia os preceitos de 
bem estar biopsicossocial por meio de alternativas como promoção, prevenção e recuperação 
torna-se um grupo de indivíduos com maior expectativa de vida visto que, uma sociedade que viva 
sob condições de estresse oferecidas pela vida moderna, é mais suscetível a problemas de 
saúde. Refletir a respeito do processo de promoção, prevenção e recuperação à saúde através do 
contato direto ou indireto dos profissionais e acadêmicos com a comunidade, que visa assim a 
melhoria da qualidade de vida dos usuários das ESF's.    Portanto, o vínculo dos acadêmicos de 
medicina com a comunidade é fundamental para viabilizar a troca de saberes, o cuidado 
interpessoal e o estímulo para a melhoria dos determinantes sociais da saúde, buscando assim o 
aprimoramento e a qualidade das Estratégias de Saúde da família e a oferta de saúde para a 
população.     A Promoção da Saúde é definida como a capacitação das pessoas e comunidades 
para modificarem os determinantes da saúde em benefício da própria qualidade de vida, segundo 
a Carta de Ottawa (1986). A definição chama atenção para o almejado protagonismo das pessoas 
e a necessidade de que desenvolvam a habilidade e o poder de atuar em benefício da própria 
qualidade de vida enquanto comunidades ativas. A ação dos acadêmicos é um fomento para as 
equipes de profissionais da saúde na busca de estímulo a esses determinantes visto que, com uma 
educação de qualidade, ambiente de trabalho propício e acesso aos serviços de água e esgoto, 
descritos no modelo de Dahlgren e Whitehead, torna-se possível uma comunidade que vivencie o 
bem estar biopsicossocial. Além disso, ensinos através da disciplina PAPP como: aplicação de 
vacinas, coleta de Papanicolaou e técnicas para o auto-exame de mama são métodos adicionais 
para a prevenção. Com isso, sabe-se que o prevenir e o promover são duas palavras que se 
completam visto que o primeiro tem o significado de preparar; chegar antes de; dispor de maneira 
que evite (dano, mal); impedir que se realize (Ferreira, 1986), ou seja, se refere ao fato de evitar 
que o indivíduo seja acometido por uma enfermidade, enquanto o segundo significa dar impulso 
a; fomentar; originar; gerar (Ferreira, 1986),enfatizando a transformação no estilo de vida para 
uma melhor saúde.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE OFICINAS PEDAGÓGICAS DE SEXUALIDADE REALIZADAS POR 
ACADÊMICAS DE MEDICINA EM UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO INTERIOR DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
 

CARLA CAROLINE DINIZ DIAS FERNANDES  
BÁRBARA MARINELLI DA SILVA  

BRUNA PEREIRA BONFIM  
BRUNA ELISA ARSEGO  

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
 

As modificações que ocorrem no adolescente faz com que ele naturalmente passe a experimentar 
comportamentos que o deixe mais vulnerável aos riscos para a sua saúde, inclusive no aspecto da 
sexualidade. Considerando que as relações sexuais estão começando cada vez mais cedo, surgiu a 
necessidade de práticas educativas inovadoras no ambiente escolar a fim de dissipar a errônea 
concepção de que a sexualidade é extremamente fisiológica, quando se analisa as inúmeras 
dúvidas apresentadas pelos adolescentes acerca deste tema.  O objetivo deste estudo é relatar a 
experiência de Acadêmicas de Medicina com um grupo de adolescentes através de oficinas de 
educação sexual.     Conclui-se que nos dias atuais, com o aumento da incidência de DST's, 
principalmente AIDS e de adolescentes grávidas, os pais e a escola munem o adolescente com 
informações negativas no âmbito da sexualidade. As redes sociais e a mídia por sua vez, já 
mostram o lado oposto. O erro encontra-se na maneira como o tema é abordado, haja visto que 
normalmente os interlocutores possuem seus próprios valores e dogmas e de certa forma os 
transmitem através do diálogo ou do ensino sobre a sexualidade. Os jovens devem se sentir 
cômodos para exporem suas dúvidas, e é necessário um ambiente de descontração onde eles se 
sintam à vontade para perguntas e discussões com sinceridade. A abordagem sobre o tema 
sexualidade na escola foi escolhido, pois, nesse ambiente o aluno de certa forma, assume uma 
autonomia que não existe no ambiente familiar, assim, ele é capaz de refletir sobre si próprio com 
mais confiança e liberdade, qualidades importantes para o processo de aprendizagem. Lembrando 
que somente informações sobre anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor, embora sejam 
necessárias, não são suficientes para que se possa introduzí-los ao amplo conceito de sexualidade. 
Tudo leva a crer que quanto mais conhecermos e compreendermos sobre esse tema, maior será a 
capacidade de ampliar o seu sentido e, ao mesmo tempo, aumentar a amplitude do "livre 
arbítrio", para tomadas de decisões.      Realizamos três encontros semanais com alunos do 5º ano 
do ensino fundamental em uma escola estadual do interior de São Paulo, cuja idade varia entre 10 
a 13 anos. Na primeira semana, levamos para a escola duas caixas nas quais os alunos pudessem 
depositar filipetas com suas dúvidas, sem a necessidade de se identificare, após dois dias essas 
caixas foram recolhidas. Analisamos as dúvidas levantadas e desenvolvemos as oficinas educativas 
com os temas: gravidez, métodos contraceptivos, menstruação, doenças sexualmente 
transmissíveis, sexualidade e puberdade.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA VIVENCIADA PELOS ACADÊMICOS DE MEDICINA EM UMA VISITA 
DOMICILIAR DO OESTE PAULISTA 

 
ELOYSA CRISTINA NICOLETE RAMPAZZIO  

AMANDA BERALDO BUENO FONSECA  
ANA ELIZA GARCIA  

RAFAELA FURUYA DE BARROS  
ANDRE LUIS SILVESTRE  

 
São muitas as dificuldades apresentadas pelas famílias cadastradas no Programa Saúde da Família 
(PSF), em nossas visitas, além desse fato, nos deparamos com um caso pouco comum que nos 
chamou a atenção: um dos moradores é estrangeiro e reside de forma ilegal em nosso país. Frente 
a isso, fica difícil o acesso à tratamentos médicos e odontológicos que necessita no momento, 
recebendo apenas cuidados paliativos. Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de 
medicina durante as visitas domiciliares em uma família com sete (7) integrantes, sendo um 
estrangeiro, com baixa renda e classificada pela Escala de Coelho (2002) como uma família de 
baixo risco.    Com a história dessa família, podemos perceber a dificuldade encontrada em 
milhares de outras pessoas com situação similar. Como futuras profissionais da saúde nos 
sentimos incapacitadas na resolução de alguns problemas, porém ter contato direto com essa 
distinta realidade nos trouxe um imensurável aprendizado. Diante de todo esse trabalho realizado, 
conseguimos realçar ainda mais a importância da humanização no atendimento e tratamento das 
pessoas, que segundo Cecilio (2000) é de grande importância para o funcionamento plena dos 
nossos serviços de saúde.     Em comparação com outras famílias visitadas, este caso nos chamou 
atenção pelo fato de apresentar características incomuns. Em nossa primeira visita domiciliar, 
conhecemos um senhor de 52 anos, com sequela de poliomielite, vindo de um país vizinho e sem 
domínio de nossa língua portuguesa. Sua comunicação se restringe apenas ao sobrinho, único que 
entende seu dialeto. Essa foi nossa maior dificuldade enfrentada. A casa da família apresenta-se 
em boas condições de estrutura e higiene, porém, o estrangeiro reside em uma edícula, 
construída de forma emergencial por isso as paredes estão sem reboque e com ventilação 
inadequada. O morador não tem doença crônica, entretanto apresenta sério problema 
odontológico, fato que dificulta uma boa nutrição, que pode desencadear risco à saúde. A 
ausência de cidadania brasileira dificulta seu acesso aos serviços de saúde, mantidos pelo Estado, 
por isso recebe condutas paliativas. Nosso objetivo, como acadêmicos de medicina, consistiu em 
levar orientações sobre alimentos que evitem engasgamento e de fácil deglutição, banho de sol 
diário, higiene pessoal adequada e inclusão social. Para os outros membros da família, 
informamos os benefícios da caminhada, alimentos com baixo teor de sódio e aumento do 
consumo de água. Assim, as necessidades de saúde como conceito estruturante na luta pela 
integralidade e equidade na atenção em saúde, que segundo Cecillio (2000) é de grande 
importância, foram discutidas e repassadas a ESF.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: TRABALHO DE GRUPO CONTRA A DEPRESSÃO E OUTROS MALES 
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DOUGLAS BUENO DE SOUZA MATOS  

ANDRE LUIS SILVESTRE  
 

As equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) estabelecem vínculo com a população, possibilitando o 
compromisso e a corresponsabilidade destes profissionais com os usuários e a comunidade. Seu desafio é o 
de ampliar suas fronteiras de atuação visando uma maior resolubilidade da atenção, onde a Saúde da 
Família é compreendida como a estratégia principal para mudança deste modelo, que deverá sempre se 
integrar a todo o contexto de reorganização do sistema de saúde. De acordo com o órgão da Organização 
das Nações Unidas (ONU), no Brasil, a estimativa é de que 23 milhões de pessoas passem por problemas 
com doenças e transtornos mentais, sendo ao menos 5 milhões em níveis de moderado a grave. O uso 
prolongado de medicamentos controlados para saúde mental pode levar ao desenvolvimento de 
tolerância, abstinência e dependência, portanto é interessante a redução do uso ou até mesmo sua 
retirada quando necessário.  Ministrar palestra sobre sugestões não farmacológicas para auxílio ou opção 
no tratamento de transtornos mentais de usuários de medicações como antidepressivos, ansiolíticos e 
benzodiazepínicos da ESF Alvorada III, objetivando a diminuição do uso, pois não existe na literatura 
nenhuma indicação para o uso crônico desse tipo de medicamentos. E, também falamos sobre alimentação 
no auxílio de combate à depressão já que a maioria dos pacientes entrevistados sofria deste mal.     De 
acordo com o observado, o principal transtorno que acomete tais usuários é a depressão. Durante as visitas 
realizadas foi perceptível o interesse dos usuários em redução da dose ou suspensão do tratamento. Após a 
realização da palestra, os usuários se sentiram satisfeitos e puderam adquirir novos conhecimentos para 
melhora da qualidade de vida. E o trabalho terá continuidade, pois foi instituído um grupo de saúde mental 
ESF devido a esta iniciativa que realizamos.     Em reunião com o médico e os funcionários da ESF Alvorada 
III, decidimos realizar um trabalho sobre redução do uso de medicamentos para tratamento de depressão e 
outros males, vendo que existem outros meios não medicamentosos para o tratamento de tais doenças. Os 
agentes de saúde da ESF fizeram uma listagem prévia dos pacientes que faziam uso crônico de 
benzodiazepínicos e outros medicamentos para que pudéssemos realizar uma visita domiciliar. Nesta visita 
realizávamos três perguntas: "Qual medicamento você usa?" "Por que você toma tal medicamento?" "Você 
tem vontade de parar ou diminuir a dose do medicamento?" - Estes dados nos ajudaram a entender a 
situação do bairro em que estávamos realizando o trabalho. Além das perguntas, também convidamos os 
pacientes para uma palestra realizada na ESF com o proposito de ajuda-los a realizar atividades que 
melhorem seu estado de saúde mental e até mesmo alimentação diferenciada que ajude a aliviar os 
sintomas de suas doenças. A palestra foi multidisciplinar, com participação de enfermeiros, fisioterapeutas, 
médicos e acadêmicos.    
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RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR: EDUCAÇÃO PERMANENTE DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO 

BÁSICA 
 

THAÍS STABILE MARTINS  
LÍVIA TAMIE TANAKA SASSAKI  

MILENA MENEZES MESCOLOTTE  
MARIANE MARTINHON MARTINS  

MARIA CAROLINA DAL PONTE  
GIOVANA GROSSO ARROIO  

SIMONE SHIRASAKI OROSCO  
 

Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes no 
Brasil, representando em média 36,62% delas, sendo a parada cardiorrespiratória (PCR) o 
desfecho predominante. A Sociedade Brasileira de Cardiologia afirma que ocorrem cerca de 
200.000 PCRs anualmente no país, das quais metade ocorre em ambiente extra-hospitalar. A 
ressuscitação cardiopulmonar (RCP), inserida no Suporte Básico de Vida (SBV), apresenta como 
principal finalidade a promoção de circulação artificial de sangue oxigenado pelo organismo, 
especialmente para cérebro e coração, até as funções vitais retornarem espontaneamente. Neste 
contexto, a realização imediata de RCP contribui decisivamente para a elevação das taxas de 
sobrevivência, mesmo que haja apenas compressões torácicas. A PCR permanece como um 
problema mundial de saúde pública, apesar dos avanços alcançados em relação à prevenção e ao 
tratamento. O maior desafio, sobretudo no Brasil, é ampliar o acesso ao ensino de RCP. É evidente 
que por mais adequado e eficiente que seja um suporte avançado, se as ações do suporte básico 
não forem realizadas de maneira adequada, será extremamente reduzida a possibilidade de 
sobrevivência de uma vítima de PCR. Diante disso, os estudantes de Medicina da disciplina 
Programa de Aproximação Progressiva à Prática realizaram ações para contribuir com a educação 
permanente dos profissionais da Estratégia Saúde da Família.  Relatar a experiência no 
desenvolvimento de um plano de ação baseado na capacitação de profissionais da Atenção Básica 
quanto à realização efetiva de ressuscitação cardiopulmonar.    Conclui-se que a educação 
permanente nos serviços de saúde deve ter como estratégia central o próprio desenvolvimento de 
recursos humanos, no contexto das transformações dos serviços de saúde. Após a intervenção 
teórico-prática, os profissionais, entretanto, mostraram-se seguros e aptos a agir corretamente 
em uma situação de parada cardiorrespiratória. Ao porvir, almeja-se a ampliação destas ações a 
outras unidades de saúde, alcançando, além dos profissionais da Atenção Básica, a população 
adscrita.     Inicialmente, aplicou-se o pré-questionário objetivando avaliar o conhecimento dos 
funcionários em relação à realização da manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Tal 
questionário apresentava questões de múltipla escolha e os dados foram organizados por 
frequência simples e percentual. Posteriormente, foram realizadas atividades teórico-práticas na 
própria unidade de saúde, a fim de capacitar e treinar os profissionais na realização de 
ressuscitação cardiopulmonar. Como métodos de apoio, utilizou-se de panfletos autoexplicativos 
aliados à execução coletiva e individual da manobra de ressuscitação cardiopulmonar por todos os 
presentes em boneco simulador. Ao término do treinamento, aplicou-se o pós-questionário, o 
qual continha apenas uma questão alternativa, de modo a avaliar a efetividade da ação 
desenvolvida.    
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"SAÚDE MENTAL, UM DESAFIO DA ATENÇÃO BÁSICA, COMO AÇÃO DE INTERVENÇÃO NA 
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FELIPE BIROCA VIANNA RODRIGUES  
IGOR HAJIME KASHIURA BORBA  

JOAO PAULO NICODEMO GOMES  
 

Saúde mental é um termo mais amplo do que ausência de transtornos mentais. É um equilíbrio 
emocional entre as obrigações e as exigências da vida. Antigamente, o tratamento de pessoas com 
transtornos mentais baseava-se principalmente em agressões físicas e maus tratos. Nesse 
momento iniciam-se os movimentos contra os manicômios, que surgem principalmente em defesa 
dos direitos humanos e encontram apoio em psiquiatras, psicólogos e profissionais da saúde. Essa 
nova ideologia resultou na Reforma Psiquiátrica, que ganhou força em Abril de 2001, quando a lei 
número 10.216, chamada Lei Federal de Saúde Mental foi aprovada. De acordo com o diagnostico 
situacional da Estratégia Saúde da Família (ESF) percebeu-se a necessidade de desenvolver um 
plano de ação voltado aos pacientes com transtorno mental, que compareciam mensalmente à 
unidade apenas para a retirada de receitas sem o acompanhamento clinico regular, com o objetivo 
de mostrar a importância da mudança no estilo de vida.  Desenvolver educação em saúde com 
grupo de Saúde mental por meio do planejamento estratégico, acolher e esclarecer duvidas dos 
usuários da ESF.     Concluímos que a saúde mental ainda é um desafio na atenção primária, 
necessitando de ações preventivas. A aderência do grupo foi satisfatória, com significativa 
porcentagem de usuários com depressão moderada ou severa, que demonstrou a importância da 
educação permanente e foco ao tratamento, com acolhimento desses pacientes.     O plano de 
ação teve como objetivo o desenvolvimento de um grupo sobre saúde mental na ESF, visto que o 
número de usuários com distúrbio e/ou doença mental é significativo, onde o intuito foi à 
mudança no estilo de vida, incluindo a pratica de atividade física. No planejamento estratégico 
foram realizadas palestras educativas, apresentação de vídeos e execução de dinâmicas, 
mostrando que o tratamento para distúrbios mentais pode ir além de medicamentos. Para o 
primeiro encontro a população recebeu convites individuais, entregues por meio de visitas 
domiciliares pelos acadêmicos. Para o segundo encontro, a população recebeu novamente 
convites individuais, entregues por meio de visitas domiciliares pelos acadêmicos e pelos agentes 
comunitários de saúde, além de ser uma data prevista para a retirada de receita de medicamento. 
Foi aplicado um inventário de depressão de Beck para classificar o grau de depressão do paciente 
e fazer um diagnóstico situacional dos usuários. O grupo criado recebeu o nome de "Bem Estar", 
visando não causar impacto negativo com alguma denominação pejorativa que provocasse 
constrangimento aos usuários participantes, afim de que a adesão ao grupo fosse satisfatória e 
que as reuniões frequentes pudessem criar vínculos de afinidade.     
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UMA EXPERIÊNCIA ACADÊMICA COMO ALUNO-MONITOR DA DISCIPLINA DE ANATOMIA: UM 
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INTRODUÇÃO: A monitoria é um serviço de apoio pedagógico oferecido aos alunos interessados 
em aprofundar conteúdos, bem como solucionar dificuldades em relação à matéria trabalhada em 
aula. Os professores incentivam a participação dos alunos nesta atividade, já que o tempo durante 
as aulas é restrito para fixação de todos os conteúdos. A prática é uma atividade essencial, capaz 
de contribuir para a formação do estudante a partir da rotina das disciplinas dos cursos de 
graduação. As dificuldades devem ser suprimidas em todas as fases curriculares, independente do 
nível de ensino, com destaque para a escolaridade superior, para que se tenha uma formação mais 
eficiente, atendendo, dessa forma, às novas exigências profissionais que a sociedade impõe. 
Sendo assim torna-se fundamental o desenvolvimento da monitoria, que é uma atividade em que 
o aluno-monitor aprimora seu aprendizado, sua experiência e tem a oportunidade de ser inserido 
na rotina da vida acadêmica.  OBJETIVO: Relatar uma experiência acadêmica como aluno-monitor 
na disciplina de anatomia da UNOESTE.     CONCLUSÃO: De acordo com Friedlander (1984), aluno-
monitor é o estudante que, por interesse próprio, se aproxima de uma disciplina e ajuda o 
professor no ensino aos aprendizes, desenvolvendo trabalhos ou pequenas tarefas. Como 
monitor, destaco a importância dessa atividade para o desenvolvimento de habilidades técnicas, a 
oportunidade de obter um contato mais próximo com a docência, a possibilidade de rever os 
conteúdos anteriormente aprendidos e de relacionamento com outros estudantes. Outro aspecto 
a salientar, é que os aprendizes sempre são estimulados a fazer quaisquer questionamentos ao 
monitor, que deve servir de intermediário entre o professor e os estudantes.     DESCRIÇÃO: O 
Departamento de Anatomia da UNOESTE fez uma seleção de acadêmicos do Curso de Medicina 
para monitorar os alunos do segundo termo do curso de nutrição, com vistas ao 
multiprofissionalismo. Uma vez por semana eram realizadas as aulas no laboratório de anatomia. 
A aula era baseada em um roteiro disponibilizado pela professora responsável de acordo com a 
aula dada durante a semana. Com a relação de estruturas anatômicas a serem estudadas, foi 
possível rever os conteúdos anteriormente aprendidos em aula para um desenvolvimento mais 
eficaz da monitoria. Entre os temas abordados estavam estruturas do sistema renal, circulatório, 
nervoso e digestório. Como material de apoio foi usado o livro Netter, Frank H. - Atlas de 
Anatomia Humana. Eram poucos alunos que frequentavam a aula, em média dois alunos para 
cada monitor, o número reduzido de alunos nos possibilitou trabalhar de forma individualizada, o 
que facilitou o aprendizado e solidificou o conhecimento previamente adquirido da matéria de 
anatomia    
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O Centro de Referência do Idoso (CRI) do município de Presidente Prudente abarca o Serviço de 
Atendimento Universal Domiciliar do Idoso (SAUDI), responsável pelo planejamento da assistência e 
capacitação de cuidadores de idosos em situação de internação domiciliar. Durante a intervenção do 
projeto de extensão: Serviço de Atendimento Universal Domiciliar do Idoso: um olhar para o cuidador, 
estudantes de medicina aplicaram durante a visita domiciliária o exame do estado mental (MiniMental) aos 
cuidadores de idosos inseridos no projeto. O instrumento elaborado por Folsten em 1975, utiliza escore 
que varia de 0 a 30 para avaliar funções cognitivas relacionadas à orientação espacial e temporal, 
capacidade de fixação e de evocação, atenção, cálculo, linguagem e capacidade construtiva visual. A 
aplicação do instrumento é geralmente critério de inclusão para participantes de pesquisa, uma vez que 
resultados maiores que 25 pontos indicam capacidade cognitiva preservada; determinando o 
prosseguimento da coleta de dados. No advento de resultado igual ou inferior a 24 o candidato é excluído 
da amostra do estudo, pois este escore classifica-o como portador de demência mental. Frente a estes 
pressupostos o estudo objetiva desvelar a impressão crítico-reflexiva de estudantes do curso de medicina 
da UNOESTE acerca da aplicação do teste Mini Mental em cuidadores de idosos cadastrados no SAUDI na 
cidade de Presidente Prudente-SP. Mediante as experiências proporcionadas pelo projeto, pôde-se 
depreender a fundamental importância da avaliação do estado mental em indivíduos que exercem a função 
de cuidar de idosos, em sua maioria acamados, haja vista que a qualidade do zelo ao próximo é reflexo da 
própria estabilidade mental. Identificamos na pequena amostra abordada que grande parte dos cuidadores 
tem a condição mental preservada estando, sob o ponto de vista deste exame, aptos aos cuidados dos 
idosos. Observamos que a situação de saúde dos cuidadores de idosos apontou a existência de um grupo 
social negligenciado pelas políticas públicas e pelas redes de assistência. A vivência e reflexão destas 
circunstâncias contribuíram para a reeducação e reflexão sobre a importância da humanização do 
atendimento. Assim, para além dos conhecimentos teóricos obtidos durante a realização do teste 
Minimental, obtivemos experiências nas relações humanas cujo legado colaborará para a nossa formação e 
aprimoramento profissional e pessoal. Os estudantes realizaram as visitas em duplas e após abordagem, 
identificação e consentimento dos cuidadores de idosos cadastrados no SAUDI, foi aplicado o MiniMental, 
sendo que o resultado apontava a continuidade ou não do respondente ao estudo. Posteriormente foi 
aplicado instrumento para identificação de depressão em cuidadores de idosos, cuja frequência apontaria a 
necessidade de intervenções a fim de promover a saúde do cuidador.    
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       O presente trabalho tem como objetivo aferir os níveis de ruídos encontrados no setor de 
Radiodiagnóstico do Hospital Regional de Presidente Prudente durante a realização de exames de 
Ressônância Magnética verificando também se estão dentro dos limites aceitáveis estabelecidos 
por lei para prática profissional desta modalidade de radiodiagnóstico. A análise dos resultados foi 
realizada através de comparações diretas das aferições obtidas durante e sem a realização de 
exames visando evidenciar possíveis aumentos nos níveis de pressão sonora durante as práticas 
de exames. Para realização das aferições utilizou-se aparelho medidor de nível de pressão sonora, 
marca MINIPA, modelo MSL-1325, ponderado em A de 40 dB à 130 dB, SLOW, com frequência 
analisada de 125 Hz à 8000 Hz, respeitando as orientações da NR-15. Conclui-se que do ponto de 
vista da exposição aos ruídos, no ambientes de trabalho do setor de ressonância magnética do 
Hospital Regional de Presidente Prudente, o nível de pressão sonora não ultrapassou os limites de 
85 dB(A) recomendados pela NR-15 e a NHO-01 da FUNDACENTRO. 
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       Por se falar muito em qualidade de vida, a Organização Mundial da Saúde desenvolveu o 
questionário WHOQOL - abreviado, com o intuito de avaliar a qualidade de vida e assim 
possibilitar uma comparação de âmbito internacional. Assim, este estudo analisou a Qualidade de 
Vida dos Estudantes de Medicina da UNOESTE através desse questionário. A coleta de dados foi 
realizada no 2º semestre de 2012 com uma amostra de alunos de cada ano do curso de medicina. 
Foram respondidas 26 questões por 180 alunos e observou-se que 55% eram mulheres e 45% 
eram homens. Os resultados no ciclo básico (1° ao 4° ano) mostraram que a maioria das respostas 
foi positiva, representando boa qualidade de vida, em detrimento do ciclo avançado (5° ao 6° 
ano). O gênero feminino foi o mais representativo quantitativamente e o que apresentou queda 
mais acentuada na qualidade de vida com os anos de curso.  Recurso próprio 
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       A hiperidrose é caracterizada pela transpiração em excesso, de forma incontrolável, podendo 
surgir sem qualquer fator desencadeante. Atualmente, a simpatectomia é padrão-ouro no 
tratamento definitivo dos casos mais graves. Diante disso, este trabalho tem como objetivo 
identificar a frequência de ocorrência de hiperidrose compensatória em pacientes pós 
simpatectomia e o grau de satisfação do paciente após procedimento. Para o alcance do objetivo, 
a metodologia escolhida foi a revisão integrativa. Foram selecionados 10 artigos no período de 
2007 a 2014. Todos os estudos indicaram que a hiperidrose compensatória é o principal problema 
em pacientes que são submetidos à simpatectomia, com valores entre 37% a 100%. A maior parte 
dos pacientes submetidos à simpatectomia, independente da hiperidrose reflexa, notaram 
melhora em suas vidas. Devido a grande incidência e impacto na vida social dos portadores, 
devem-se buscar novas pesquisas para o desenvolvimento de técnicas e tratamentos que 
diminuam os efeitos da hiperidrose. 
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       O município de Presidente Prudente, capital do Oeste Paulista compreende cerca de 207.625 
habitantes, relatados no censo de 2010, contabilizando na região cerca de um milhão de 
habitantes. Mesmo com números expressivos, o município ocupa a última posição no ranking de 
exames papanicolau realizados no ano de 2011. Os objetivos da pesquisa foram aumentar os 
índices do exame Papanicolau no município em parceria com a Secretaria de Educação de 
Presidente Prudente e informar as mulheres participantes da Estratégia Saúde da Família (ESF) 
sobre os riscos de câncer de colo de útero causados pela contaminação com Papilomavírus 
Humano (HPV). O método de abordagem foi proferir palestras informativas e após, a ciência e 
assinatura do TCLE, foi realizada a coleta do material biológico para a realização de exames de 
Papanicolau. Os questionários foram respondidos por 87 voluntárias, sendo que a faixa etária de 
mulheres participantes da pesquisa, nos multirões, esteve entre 21 a 77 anos de idade, sendo que 
a maioria estava entre 31 a 50 anos (59,8%). As voluntárias (96%) relataram que já haviam 
realizado o exame papanicolau, pelo menos uma vez na vida, na ESF ou UBS mais próximos. 
Dentre as entrevistadas, antes da realização da palestra, 62% relataram conhecimento préveo 
sobre os riscos causados pela exposição ao HPV, durante as relações sexuais. Após a palestra 90% 
relataram que reconheciam a importância da realização do exame de Papanicolau, para a 
prevenção e detecção de inflamações, infecções ou alterações do epitélio com lesões precoces ou 
tardias, com possível evolução para o câncer. Entre as 87 voluntárias que realizaram a coleta de 
material biológico para o exame de Papanicolau, apenas um resultado houve a hipótese de 
infecção por HPV, por apresentar no laudo a expressão "lesão escamosa" e sugestão de biópsia. 
Os laudos das 86 pacientes apresentaram negativo para neoplasia, entre estes, 2,3% estavam 
normais, 14% apresentaram atrofia, 82,6% estavam com inflamação e 48,2% das mulheres flora 
vaginal normal (Lactobacilos sp). As informações sobre riscos e benefícios da realização do exame, 
assim como a facilidade do acesso à realização, fortalece a ideia da necessidade de atuação das 
equipes com profissionais de todas as áreas, atuando nos serviços públicos, integrando educação 
com saúde. Para descentralizar e produzir saúde faz-se necessário manter uma forte relação com a 
comunidade e nada mais eficiente do que a parceria com escolas para aproximar a população com 
eventos de promoção de saúde e educação. 

 


