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Razão de mortalidade materna (RMM) é o número de óbitos maternos/100 mil nascidos vivos, no ano 
considerado. Estabelece óbitos femininos relacionados a causas referentes a complicações na gravidez, 
parto e puerpério em relação ao total de nascidos vivos, no mesmo local e período. O coeficiente de 
mortalidade infantil (CMI) é o número de óbitos de menores de um ano de idade/1000 nascidos vivos, em 
determinado local e período. De acordo com o Ministério de Saúde (MS) essa taxa pode ser classificada em 
altas, médias e baixas. É dividido em CMI Neonatal que se subdivide em neonatal precoce e tardio, e CMI 
pós neonatal. Essas taxas representam a atenção oferecida ao pré e pós natal das crianças, além de 
expressar a qualidade das ações em relação a promoção da saúde materna oferecida pelas políticas 
públicas de saúde. Descrever as características da mortalidade infantil e materna do estado de São Paulo de 
1996 a 2011. Estudo descritivo observacional agregado do tipo ecológico. Os dados foram coletados nos 
sistemas oficiais de saúde disponibilizados pelo Sistema de informação de nascido vivo e Sistema de 
Informações sobre Mortalidade.  Segundo o IBGE, a população do estado de São Paulo em 2013 é de 43 
milhões de habitantes e apresenta RMM de 40,8/100 mil nascidos vivos, cuja meta, de acordo com MS, é 
alcançar a taxa de 35 mortes maternas /100 mil nascidos vivos até 2015.Em 1997, houve maior incidência 
na mortalidade materna devido a complicações na gravidez ou parto puerpério causadas por doença de 
base da gestante, seguido de doenças infecciosas, HIV e parasitas e eclampsia. Porém, esses dados caem 
até o ano de 2006 em que observa o aumento da mortalidade materna, apresentando destaque em 2009 
cuja causa principal se repete, entretanto, a segunda causa passa a ser eclampsia. Em relação ao CMI 
verifica-se queda de 22,47 para 11,61 óbitos infantis/1000 nascidos vivos, refletindo as melhores condições 
de saúde da população. Essa redução deve-se a diminuição da mortalidade neonatal precoce, que diminuiu 
cerca de 50% com queda de 8209 (1996) para 3491 óbitos (2011). A diminuição desses índices é 
importante, pois é onde ocorre a maioria das mortes em recém-nascidos, sendo as causas: afecções 
originadas no período perinatal, seguida de malformações congênitas, deformidades/anomalias e doenças 
do aparelho respiratório. Já o CMI neonatal tardio manteve-se constante e o CMI pós-neonatal, que reflete 
imunização, saneamento básico, nutrição, passou de 7,68% para 3,70%.  Verificou-se que na RMM não há 
declínio constante entre os anos considerados, indicando maior atenção e acompanhamento na prevenção 
das doenças de base das gestantes caminhando para a meta desejada pelo MS. Analisando o CMI nota-se 
que há queda, devido ao CMI neonatal precoce e CMI pós neonatal, refletindo melhores condições à 
atenção dada às causas ligadas ao período pré natal, desnutrição e outras causas que podem gerar partos 
prematuros aumentando as complicações pós partos.         
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A polarização da cárie dentária é um fenômeno mundial, acometendo a população socialmente 
desfavorecida, caracterizando assim maior prevalência de doenças em crianças. Por isto, hoje há 
projetos que propõe conjunturas para a abordagem das questões de saúde bucal ou como um 
projeto específico ou como parte de estratégias de promoção de saúde bucal. Sendo a cárie 
dentária uma doença preveníeis e seus fatores de risco evitáveis, pode assim melhorar, planejar e 
amplificar as atividades de educação em saúde para a prevenção. A identificação de grupos de alto 
risco fornece motivação para aumentar a conscientização da comunidade em seu envolvimento 
nos esforços de prevenção, bem como serviços de saúde bucal reorientando a saúde bucal para a 
promoção e prevenção. O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência da cárie dentária em 
pré-escolares de escolas públicas e privada, avaliando sua associação a fatores socioeconômicos e 
impacto de projeto de extensão universitária. O trabalho foi iniciado após a aprovação do Comitê 
Ética e Pesquisa. Foram incluídos pré-escolares aos 5 anos, sem distinção de gênero, grupos 
étnicos, sendo um total de 57 participantes alocados em 3 grupos: G1 - crianças de colégio 
privado, sem projeto preventivo em saúde bucal (n=13); G2 - crianças de ensino público também 
sem cuidados preventivos regulares (n=20); G3 - pré-escolares de ensino público que recebem 
cuidados preventivos através de projeto de extensão universitária (n=24). Na coleta de dados 
foram utilizados formulário de caracterização socioeconômica e ficha de exame para avaliação do 
índice ceo-d, semelhantes aos do projeto SBBrasil 2010. Os pais/responsáveis pelas crianças foram 
entrevistados em relação aos fatores socioeconômicos e, as crianças, examinadas para a 
verificação da prevalência de cárie. Para análise dos dados foi utilizado os programas Epi InfoT e 
Bioestat, sendo posteriormente feito o teste de Fisher (p < 0,05). A escola G1 mostrou melhores 
condições socioeconômicas e bucais (ceo=0,38) em relação as outras. A escola G2 demonstrou 
melhores condições socioeconômicas e bucais (ceo=1,40) que a G3 (ceo=2,92), sendo a média de 
ceo-d das três escolas de 1,8. A escolaridade dos pais esteve associada a presença de doença nos 
filhos (p < 0,05), porém, renda não demonstrou associação.  A média das três escolas em conjunto 
(1,8), foi semelhantes a lugares como Honk Kong, Paquistão, Sri Lanka. Quando comparado as 
médias individualmente, a escola G1 possui índices comparados aos melhores lugares de países 
desenvolvidos, a escola G2 e G3 possuem índices comparados a países de baixos índices de 
desenvolvimento. É visto entre os autores que a baixa escolaridade e o menor índice 
socioeconômico dos pais, tem relação com maior prevalência de carie dentaria em crianças. A 
cárie dentária foi mais prevalente no grupo com piores indicadores socioeconômicos, apesar do 
projeto de extensão universitária em saúde bucal, o qual não foi capaz de superar as 
desigualdades em saúde.         
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A liberdade sexual, influenciada pelo surgimento da pílula anticoncepcional promoveu a 
emancipação sexual da mulher e o início precoce da atividade sexual, estes comportamentos são 
apontados como responsáveis pela reemergência das DST's e co-infecção pelo HIV. A Organização 
Mundial da Saúde recomenda associar o uso do preservativo com a pílula anticoncepcional para 
prevenção simultânea da gravidez e das DST's. Detectar o conhecimento e as medidas preventivas 
contra DST's/AIDS, adotadas por um grupo de estudantes que estão no início do curso 
universitário na área saúde. Trata-se de um estudo observacional, primário, prospectivo, 
transversal, quantitativo e randômico, cuja coleta dos dados se deu através de um questionário 
estruturado. 329 estudantes com idade superior à 18 anos, matriculados no primeiro termo de um 
curso universitário da área da saúde na UNOESTE, foram os sujeitos desta pesquisa, todos 
assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e aqueles que não preencheram 
estes critérios foram excluídos. Do total da amostra, 269 (80,2%)do sexo feminino, com idade 
média de 21,9 anos, onde, 278 (84,5%) afirmou ser solteiro, 202 (61,4%) católicos e 25,8% com 
renda familiar entre um a dois salários mínimos. 154 (47,1%) estão trabalhando e entre estes 124 
(80,5%) são do sexo feminino. A maioria 255 (77,5%) preferem namorar e 276 (83,9%) já tiveram 
relação sexual e entre estes, 215 (78,0%) iniciou entre 15 e 18anos. O uso do preservativo para 
prevenir gravidez e DST's na primeira relação sexual foi relatado por 217 (79,7%) dos 
participantes. Seis (06)informaram que nunca ouviu falar sobre DST's. O conhecimento sobre DST's 
foi apresentado por 314 (96,3%) como uma doença contraída pelo ato sexual e entre estes, 284 
(86,3%) afirmou ter obtido essa informação na escola e 144 (43,8%) na família. A maioria 186 
(56,5%) buscam informações sobre DST's na internet e 27 (29,5%) na família. O preservativo não é 
usado em todas as relações sexuais por 142 (52,4%) dos participantes, embora 315 (95,7%) 
informaram que a contaminação pelo vírus da AIDS ocorre pelo sexo sem o uso do preservativo e 
291 (88,5%) considera a seringa compartilhada como um meio de contaminação. 302 (92,0%) 
acreditam que a AIDS é uma doença curável e para prevenir a gravidez, o preservativo e o 
anticoncepcional oral foram os métodos mais mencionados. Sobre uma possível gravidez não 
planejada, 93,0% dos participantes independente do sexo, informaram ser contra o aborto 
optando pela continuação da gestação.  Observou-se que a escola foi a principal responsável pela 
conscientização e a internet a principal fonte de pesquisa sobre o assunto, 50% dos participantes 
não apresentam conduta preventiva adequada, portanto medidas preventivas devem ser 
preconizadas para um programa de educação continuada.    Financiamento desta pesquisa são dos 
próprios autores.     
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A ordem Díptera agrega insetos que atuam como vetores de enfermidades parasitárias e 
infecciosas, como as moscas sinantrópicas. Estes insetos estão intimamente associados ao homem 
em áreas urbanas e rurais, notadamente os pertencentes às famílias Calliphoridae, Fanniidae, 
Muscidae e Sarcophagidae, que podem portar mais de 65 bioagentes patogênicos para o homem e 
animais domésticos.  O objetivo deste trabalho foi verificar a correlação entre populações de 
moscas e outras famílias de insetos capturados em armadilhas entomológicas com iscas à base de 
fígado bovino e peixe cru em ambientes antrópicos e naturais no munícipio de Teodoro Sampaio, 
SP.  A captura dos insetos foi realizada com armadilhas confeccionadas com garrafas tipo "PET-2L", 
iscadas com fígado e peixe, de abril/ 2012 a setembro/ 2012, totalizando seis capturas. Coletou-se 
3.147 insetos, sendo 1338 (42,5%) dipteros mucoides sinatrópicos e 1809 (57,5%) espécimes 
pertencentes a outras ordens. Do total de moscas coletado, os califorídeos representaram 30,6% 
(409), os fanídeos 45,3% (606), os sarcofagídeos 16,7% (223) e os muscídeos 7,5% (100). Do total 
de outros insetos capturados, 14,1% (255) foram obtidos em área de plantação de cana-de-açúcar 
e 85,9% (1554) na Reserva Florestal próxima ao município. Os demais insetos capturados 
pertenceram as famílias Apidae 84,3% (1525), Formicidae 6% (109), Chrysopidae 2,8% (50), 
Noctuidae 1,7% (31), Tettigoniidae 1,4% (25), Drosophilidae 0,7% (13), Chalcididae 0,5% (9), 
Acrididae 0,39% (7), Saturniidae 0,39% (7), Coreidae 0,39% (7), Sphingidae 0,33 (6), Tephritidae 
0,33% (6), Gryllidae 0,22% (4), Culidae 0,16% (3), Hemerobiidae 0,1% (2), Blattodea 0,1% (2), 
Pompilidae 0,1% (2), Labiidae 0,05% (1). Nas capturas realizadas no ambiente agrícola, o número 
de muscídeos apresentou correlação significativa (p < 0,05) e positiva com insetos da família 
Hemerobiidae (r=0,894) e os califorídeos com insetos da família Tettigoniidae (r=0,840). No 
ambiente silvestre, o número de muscídeos capturados apresentou correlação significativa e 
positiva com insetos das famílias Chalcididae (r=0,835), Coreidae (r=0,835) e Sphingidae (r=0,835) 
e correlação negativa com insetos da família Apidae (r= -0,882). Nesse mesmo ambiente, o 
número de fanídeos capturados apresentou correlação significativa e negativa com insetos da 
família Pompilidae (r= - 0,828). As correlações positivas entre algumas famílias de insetos e moscas 
sinantrópicas sugerem a existência de fatores atrativos comuns a estes grupos de insetos, que 
podem compartilhar bioagentes entre si durante as inteirações.  Sugere-se a necessidade de dar 
continuidade a estudos semelhantes utilizando diferentes tipos de armadilhas, agregando novos 
conhecimentos da biogeografia e da análise ambiental.     Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP)     
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As Infecções que afetam mulheres durante o período gestacional tendem a ser mais graves 
quando comparadas a não gestantes, pois além de atingir a gestante, o agente pode ainda 
colonizar/infectar o feto ou neonato por transmissão ascendente ou vertical. O presente trabalho 
tem como objetivo monitorar as gestantes em atendimento pré-natal no Hospital Regional de 
Presidente Prudente, quanto a colonização por microrganismos potencialmente patogênicos. 
 Estão sendo coletadas, com swab estéril, amostras de secreção do introito e terço distal da 
vagina, e posteriormente da região anorretal de gestantes de risco habitual com idade gestacional 
igual ou superior a 30ª semana (CEP: 1558, 1604, 1795). As amostras são acondicionadas em meio 
Todd Hewitt em estufa por 37ºC por 24 horas, e posteriormente semeadas em meios Ágar Sangue 
e Ágar Sabourand. As amostras crescidas no meio Ágar Sangue são submetidas a testes fenotípicos 
para identificação de Streptococcus agalactiae (EGB) e Streptococcus spp. não EGB, as amostras 
crescidas em meio Ágar Sabourand são submetidas a nova semeadura em meio CHROMagar e 
microcultivo para diferenciação espécies de Candida. Até a presente data foram coletadas 50 
(100%) amostras, sendo que 23 (46%) foram positivas para Streptococcus spp., 17 (34%) com 
crescimento de Candida spp., 9 (18%) com crescimento de outras bactérias e 1 (2%) não 
apresentou crescimento bacteriano. Das 23 amostras com crescimento de Streptococcus spp., 9 
(18% do total de amostras) foram positivas para EGB e 14 (28% do total de amostras) para 
Streptococcus spp. não EGB. Das 17 amostras com crescimento de Candida spp. 13 (26% do total 
de amostras) foram positivas para Candida albicans, 4 (8% do total de amostras) para Candida 
glabrata. EGB é um importante representante de patógeno causador de pneumonia, meningite e 
sepse neonatal. A colonização/infecção materna pode ser assintomática, dificultando o rastreio do 
microrganismo. Uma vez que a prevalência de EGB nas gestantes avaliadas até o momento foi alta, 
é importante que o rastreio se torne rotina nos hospitais e Unidades Básicas que fornecem o 
atendimento pré-natal com o objetivo de prevenir complicações ao neonato. Alterações 
hormonais que diminuem o pH vaginal durante o período gestacional, contribuem para a 
proliferação de Candida spp. e consequente suscetibilidade ao desenvolvimento de Candidíase 
vulgovaginal. A identificação de espécies de Candida mais frequentes em determinada região, 
contribui para a terapia da infecção, uma vez que algumas espécies como C. glabrata, apresentam 
resistência primária aos antifúngicos de escolha. Conclui-se até o momento que o monitoramento 
de gestantes em atendimento pré-natal se faz necessário não só para a melhoria da saúde da 
gestante, mas também para com a prevenção de doenças neonatais, e diminuição de índices de 
mortalidade de neonatos os quais indicam o desenvolvimento de toda a região.    UNOESTE     
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O estado de São Paulo localiza-se na região sudeste e possui 645 municípios, divididos em 17 
regiões administrativas de saúde pela Secretaria de Estado da Saúde (SES/SP), os chamados 
Departamentos Regionais de Saúde (DRS), no qual conta com 881 hospitais gerais e especiais. A 
região sudeste apresenta a maior taxa de mortalidade entre as unidades da Federação e grandes 
regiões. Esta se refere à morte de indivíduos numa população e pode ser expressa como o número 
de indivíduos num determinado período de tempo ou como uma taxa específica, abrangendo toda 
a população ou uma parcela dela. O Índice de Swaroop-Uemura, proporção de óbitos ocorridos 
em indivíduos com 50 anos ou mais, para o estado de São Paulo corresponde a 82%.  O objetivo 
desse estudo é descrever as principais causas de mortalidade do estado de São Paulo entre os 
anos de 1992 a 2011. O estudo possui caráter descritivo observacional agregado do tipo ecológico. 
Os dados foram levantados nos sistemas de saúde, disponíveis no site do DATASUS, referentes à 
mortalidade. O sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), tem o objetivo de fornecer dados 
sobre mortalidade no país. Esses dados possuem relevância pelo fato de subsidiar as diversas 
esferas de gestão na saúde pública. As informações obtidas através desse Sistema possibilitam a 
realização de análises situacionais, planejamento e avaliação de ações e programas na área da 
saúde.  O Coeficiente de Mortalidade expressa a relação entre o total de óbitos de um 
determinado local pela população exposta ao risco de morrer. As principais causas de morte no 
estado de São Paulo são: Doenças do aparelho circulatório; Neoplasias; Doenças do aparelho 
respiratório; Causas externas de morbidade e mortalidade; e Sintomas, sinais e achados anormais 
em exames clínicos e laboratoriais. Existe uma mortalidade mínima, constante para a população, a 
qual representa as perdas por condições fisiológicas e naturais, envelhecimento. O idoso tende a 
apresentar mais episódios crônicos de doença, do que a população restante. Tais enfermidades 
crônicas e degenerativas tem substituído o padrão de mortalidade que antes era por doenças 
infecciosas e parasitárias, no Brasil, desde 1930 (Ramos, R.L. et al., 1987). Pode-se inferir o mesmo 
ao estado de São Paulo, já que as principais causas específicas de óbito são doenças isquêmicas do 
coração e cerebrovasculares, que apresentam cronicidade, fato reafirmado pelo Índice de 
Swaroop-Uemura.   Conclui-se que a população masculina e idosa possuem maior vulnerabilidade 
ao risco de morte. Em relação aos homens, tal fato ocorre pela maior exposição á riscos e falta de 
adesão á Atenção Primária, procurando atendimento somente na esfera terciária o que dispende 
maior custo para o sistema de saúde. Neste âmbito, os idosos também são responsáveis por 
custos elevados do sistema, uma vez que são acometidos, no geral, por doenças crônicas 
demandando tratamentos á longo prazo.         
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A leishmaniose visceral, ou calazar, é uma doença crônica grave causada por protozoários 
pertencentes ao gênero Leishmania. No Brasil a espécie envolvida é Leishmania (Leishmania) 
infantum chagasi. A transmissão é feita predominantemente por meio do flebotomíneo Lutzomyia 
longipalpis. É uma doença grave que apresenta uma alta letalidade quando não tratada. Seu 
padrão epidemiológico sofreu alterações nos últimos anos, observando-se aumento da incidência 
em áreas urbanas de grandes cidades. No Brasil, o aumento da migração e urbanização da 
população contribuiu para que essa doença se tornasse um importante problema de saúde 
pública. Como o cão doméstico é considerado o principal reservatório do protozoário em meio 
urbano e uma das medidas profiláticas da infecção é a eutanásia de cães infectados, é importante 
que se conheça o nível de conhecimentos da população sobre a doença e sobre a participação de 
cães no controle da infecção.  O objetivo desse estudo é avaliar os conhecimentos sobre 
leishmaniose visceral em um grupo de estudantes universitários, com ênfase na participação do 
cão como um elemento importante nas medidas de controle da infecção.  Esse estudo será 
realizado por meio da aplicação de um questionário envolvendo conhecimentos sobre aspectos da 
doença humana e canina, os reservatórios e vetores do protozoário e as medidas de controle da 
infecção, além dos cuidados dispensados aos cães para evitar a infecção dos mesmos. Serão 
escolhidos aleatoriamente 100 universitários de diferentes cursos da Universidade do Oeste 
Paulista- UNOESTE. Eles serão informados sobre os objetivos do estudo e convidados a participar 
da pesquisa. Os critérios para inclusão na pesquisa serão: assinatura de um termo de 
consentimento livre e esclarecido e possuir um ou mais cães. A escolha do grupo de universitários 
como sujeitos da pesquisa é justificada pelo fato de serem pessoas adultas, esclarecidas e 
detentores do poder de decisão, já que o foco do estudo é o papel do cão no controle da infecção 
e, uma das principais medidas de controle é a eutanásia de cães com sorologia positiva. Assim é 
importante avaliar o grau de informação que pessoas de nível de escolaridade alto tem sobre a 
doença, já que se sabe que pessoas de melhores condições socioeconômicas são as mais 
resistentes a essa medida de controle. Os dados obtidos podem servir de subsídio para 
autoridades de saúde no desenvolvimento de programas de educação em saúde visando a 
participação da sociedade para evitar a contaminação dos cães. O projeto foi submetido e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE (parecer 
637.704).       UNOESTE     
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PREVALÊNCIA DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO16 (HPV - 16) NA MUCOSA ORAL DE EM PACIENTES 
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MAIARA BUSNELLO MACKIEVIEZ  

GABRIELLE APARECIDA DOS SANTOS  
LUCIANA MACHADO GUABERTO  

RODRIGO METZKER PEREIRA RIBEIRO  
 

O papilomavírus humano (HPV) constitui um grupo de vírus DNA oncogênico e está envolvido na 
indução de diversas lesões hiperplásicas, papilomatosas e verrucosas no epitélio que reveste a 
pele e a mucosa em vários locais, como a região anogenital, uretra, laringe, traqueobrônquica, 
cavidade nasal e oral. Esse vírus agride o epitélio devido a sua característica epiteliotrópico e 
possui mais de 200 tipos identificados, dentre os quais, o HPV - 16 é fortemente associado à 
malignidade, sendo denominado de oncogênico ou de alto risco. O modelo de estudo utilizado 
será o de coorte transversal, com pacientes sobre tratamento odontológico na clinica da 
Universidade do Oeste Paulista. O presento projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética e 
Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE protocolo - 
31072414300005515). A coleta do material será realizada por meio de uma raspagem da mucosa 
oral. O material coletado será aplicado em lâminas para visualização das células e parte do 
material será acondicionada em eppendorf, adicionalmente será aplicado um questionário 
comportamental, após a explicação previa sobre o estudo e Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) assinado. Devido à carência de dados sobre aspectos epidemiológicos da 
infecção do HPV na mucosa oral na região de Presidente Prudente, o trabalho tem por finalidade 
identificar a prevalência da infecção do HPV-16 (alto risco) em pacientes sobe tratamento na 
clínica odontológica da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE. Para a identificação do tipo 16 
do HPV será empregada a técnica de reação em cadeia de polimerase (PCR) e adicionalmente será 
utilizada a técnica de citologia esfoliativa para a identificação do halo de coilocitose sinal 
patognomônico do HPV. Verificar a proporção de casos existentes de infecção pelo subtipo 16 do 
HPV na mucosa oral de pacientes adultos na faixa etária dos 35 a 59 anos que estão em 
tratamento na clínica odontológica da UNOESTE. Após o aceite de participar da pesquisa e ao 
assinar o TCLE, serão coletadas amostras das células da mucosa oral por meio de um raspado da 
região lateral direita da bochecha com a escova cervical estéril para análise citológica. A amostra 
deverá ser distribuída de forma uniforme ao longo da lâmina no sentido longitudinal (da parte 
chanfrada até o término da lâmina), sem realizar movimentos de ida e volta imediatamente o 
material deverá ser fixado. Os fixadores a serem utilizados nos esfregaços são: álcool 95%, 
fixadores de camada. Para a análise molecular deverá ser coletada amostras de células da mucosa 
oral por meio de um raspado da região lateral esquerda da bochecha com a escova cervical estéril. 
Após a colheita o material deverá ser armazenado em Eppendorf®contendo 0,9% de solução 
salina. O material será submetido ao congelamento até o processamento das amostras.Para 
análise citológica será empregado o método de coloração de Shoor modificada        Universidade 
do Oeste Paulista - UNOESTE     
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DÉCIO GOMES DE OLIVEIRA  
ROSÂNGELA CRISTOVÃO FERREIRA  

MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES  
 

De acordo com as diretrizes curriculares para o curso de Biomedicina, o perfil do 
egresso/profissional deve contemplar a formação geral e específica com ênfase na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, indicando as competências comuns gerais para 
esse perfil de formação contemporânea dentro de referenciais nacionais e internacionais de 
qualidade. Desta forma, o conceito de saúde e os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) são elementos fundamentais a serem enfatizados nessa articulação. Para que se 
desenvolvam tais competências e habilidades, o curso de Biomedicina da UNOESTE através do 
presente projeto de extensão, pretende proporcionar a inserção precoce na atenção básica a 
todos os acadêmicos. Oferecer condições para que o acadêmico de Biomedicina, ao final do curso, 
esteja apto a desenvolver ações de atenção básica, contemplando as competências gerais 
propostas pelas Diretrizes Curriculares; atuar interdisciplinarmente com extrema produtividade na 
promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de ética. Os alunos 
participantes do projeto de extensão participará de discussões e debates com os docentes 
responsáveis sobre a importância do PAP-SUS para a formação profissional e conceitos básicos em 
políticas de saúde e sistema único de saúde. Além do embasamento teórico, os alunos vivenciarão 
a realidade de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na cidade de Presidente Prudente-SP 
através de encontros semanais sempre acompanhados do professor responsável pela ação 
extensiva. Eles realizarão visitas domiciliares e farão o cadastramento das famílias através do 
mapeamento e o reconhecimento da área de atuação da UBS. Participarão também de reuniões 
interdisciplinares na UBS, palestras educativas sobre prevenção de doenças parasitárias e boas 
práticas de higiene. Ao final do semestre, os acadêmicos aplicarão um questionário referente a 
ação extensiva nos funcionários da UBS e nas famílias cadastradas, a fim de obtermos um 
feedback da ação extensiva.            
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MEDICINA E ODONTOLOGIA: CAMINHOS PARA UM CUIDADO INTEGRAL EM SAÚDE 
 

ÉRICA FERRAZ  
ROSANA LEAL DO PRADO  

ALEX WANDER NENARTAVIS  
NEIDE MARIA DE CASTILHO  

 
Cada vez mais é necessário aos profissionais de saúde a habilidade de interagir 
multiprofissionalmente, em prol de um cuidado integral ao paciente.  Dessa forma, o objetivo 
deste estudo foi relatar uma experiência interdisciplinar e intersetorial na prática do cuidado em 
saúde.     A interdisciplinaridade entre os cursos mostrou ser essencial para um cuidado integral 
em saúde, visto que os universitários estavam aptos a tratarem acerca dos conteúdos 
correspondentes, aumentando o escopo das ações. A intersetorialidade, através da integração de 
serviços de saúde e órgãos públicos, foi possibilitada pelo trabalho exercido pelos 
alunos.     Participaram da vivência alunos do 3º termo de Medicina, que realizavam estágio da 
disciplina Programa de Aproximação Progressiva à Pratica III em uma Estratégia Saúde da Família e 
alunos do 3º termo de Odontologia, ambos da UNOESTE. O objetivo desta atividade foi a educação 
alimentar e higiene pessoal e bucal de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola 
pública em Presidente Prudente. A atividade iniciou-se com a reunião das crianças em uma sala, 
juntamente com as professoras e a Dentista da escola. Realizadas as devidas apresentações dos 
graduandos, seguiu-se com os acadêmicos de medicina indagando às crianças sobre qual o 
conceito que estas possuíam acerca de higiene pessoal. Respostas como: limpeza e corte das 
unhas, escovação dos dentes, lavagem das mãos antes das refeições, após o uso do banheiro, após 
brincadeiras, cuidado com a pediculose, principalmente em meninas que costumam usar cabelos 
longos e soltos, e banhos diários, foram frequentes. As crianças foram questionadas quanto aos 
hábitos alimentares, número de refeições diárias e se ingeriam verduras e legumes 
cotidianamente. A pirâmide alimentar foi usada para ressaltar a quantidade necessária de cada 
tipo de alimento e ingestão de água, associando a importância de uma boa alimentação com a 
realização de atividades físicas. Os alunos da Odontologia, através de um banner demonstraram a 
importância do cuidado com os dentes para a fala, alimentação e saúde de um modo geral, 
associando patologias que têm início pelo descuidado com a higiene bucal, além do uso 
prolongado de chupetas. Com um macromodelo odontológico orientaram a escovação correta. 
Para que houvesse aprendizagem significativa, foi realizada uma dinâmica com tinta guache. Cinco 
crianças se voluntariaram a participar e, vendadas, sujaram as mãos com a tinta como se fosse um 
sabonete líquido, simulando a lavagem das mãos. Ao término, sem as vendas, foi enfatizado que 
as partes sem tinta eram aquelas que não haviam sido higienizadas, possibilitando ressaltar a 
correta lavagem das mãos. Foi realizada uma demonstração em um aluno de Medicina com 
pastilha evidenciadora odontológica, buscando identificar as áreas não higienizadas após a 
escovação. A atividade com as crianças foi encerrada com a participação conjunta dos acadêmicos 
durante a realização de escovação supervisionada.     
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JOANA ZAMBRANO CHAMBRONE  
 

       O parto precisa ser resgatado como momento do nascimento, devolvendo à mulher o direito 
de ser mãe com humanidade e segurança. O objetivo foi identificar durante o pré-natal qual tipo 
de parto as gestantes gostariam de ter e identificar o perfil sociodemográficos delas. O estudo foi 
realizado em uma unidade básica de saúde após aprovação do comitê de ética nº. 2520/2012. 
Participaram 25 gestantes com média de idade de 24 anos que responderam um questionário 
onde 13 (52%) voluntárias relataram preferência por parto normal e 12 (48%) parto cesárea; 18 
(72%) relataram não ter participado de curso de gestante e 7 (28%) participaram. A partir deste 
estudo, pode-se conhecer qual a visão das gestantes sobre parto durante o pré-natal e concluir 
que a unidade básica de saúde e os profissionais precisam promover um atendimento mais 
humanizado e cursos para gestantes, possibilitando esclarecer as dúvidas do ciclo gestacional. 
Palavras-chave: gestação; pré-natal; curso gestante; parto normal; cesárea. 

 


