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A AMPLIAÇÃO DO OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA PARA ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS E 
PARA OS DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE RELACIONADOS À HANSENÍASE EM UMA 

UNIVERSIDADE PRIVADA DO INTERIOR PAULISTA 
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A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, que 
acomete pele e nervos periféricos e é transmitido através de secreções nasais, tosses, espirros e 
contato direto com ferimentos de pele. Embora exista cura, é considerada uma doença 
negligenciada porque prevalece em condições de pobreza e a indústria farmacêutica, por sua vez, 
tem pouco interesse em doenças com reduzido potencial de retorno lucrativo. Analisar a taxa de 
detecção e prevalência dos casos de hanseníase do Brasil e do Departamento Regional de Saúde 
11 (DRS 11) nos últimos quatro anos. Foi realizado um levantamento de dados epidemiológicos 
disponíveis online pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) sobre a taxa de detecção 
e prevalência de casos de hanseníase no Brasil e DRS 11 no período de 2010 a 2014. Nos últimos 
quatro anos a taxa de detecção de hanseníase no Brasil diminuiu de 18,22 em 2010 para 15,32 
casos por 100.000 habitantes em 2014 e a prevalência nacional de 1,56 para 1,27 por 10.000. O 
DRS 11 é uma zona com alto índice de detecção, sendo que os dois Grupos de Vigilância 
Epidemiológica (GVE XXI Pres. Prudente e GVE XXII Pres. Venceslau) que o compõe, apresentaram 
em 2010 taxa de detecção de 13,76 e 23,42 e de 12,03 e 18,09 respectivamente, em 2014. A 
prevalência em 2010 foi de 1,38 e 2,13 e no período de 2014 foi de 1,05 e 1,65. Uma plausível 
explicação para a situação endêmica do DRS 11 é a sua formação histórica, cuja ocupação 
migratória teve início tardio, culminando no atraso do desenvolvimento socioeconômico, fato que 
colabora com a história natural da doença, pois esta afeta principalmente a população carente; 
além disto a região faz fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul, que possui índices 
hiperendêmicos. Apesar da melhora das taxas nos últimos cinco anos no Brasil, no DRS 11 a 
hanseníase permanece negligenciada. A identificação das necessidades de saúde das pessoas, 
como condições de vida, acesso às tecnologias que prolongam a vida, vínculo equipe-usuário e 
autonomia, podem ser aliados na redução dos índices apresentados para o DRS 11. Essa 
identificação e a criação de planos de ação específicos poderiam ser potentes auxiliares na 
erradicação da Hanseníase em nossa região.         
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A automedicação consiste na prática de administrar medicamentos objetivando o alívio de sinais e 
sintomas; tal exercício é realizado na ausência de prescrição médica, podendo causar danos à 
saúde do paciente. Esta prática não está limitada aos leigos, sendo facilmente propagada entre 
graduandos e profissionais da saúde.  O objetivo desta pesquisa consiste em identificar a 
automedicação entre universitários da área da saúde de uma universidade do interior paulista. O 
presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, com análise quantitativa dos 
dados realizada a partir da investigação de campo, utilizando-se de questionário como 
instrumento de abordagem. Observaram-se 82,2% dos estudantes do sexo feminino, 81,9% com 
faixa etária entre 17 e 22 anos, 92% solteiros; 63% praticaram automedicação nos últimos 4 meses 
e 78% o fizeram em algum período da vida; acadêmicos próximos da conclusão do curso 
apresentaram maiores níveis de automedicação; cefaleia e sintomas gripais representaram 70% 
dos problemas de saúde que levaram à automedicação; o medicamento foi adquirido em 
farmácias (64,5%) e a facilidade de aquisição do medicamento nestes estabelecimentos foi 
apontada como principal motivação (66,1%). Por isso a facilidade de acesso ao medicamento 
mostrou-se como a principal motivação para a automedicação, tanto para os alunos do início 
quanto para os do fim do curso. Os maiores problemas causados pelo uso indiscriminado de 
medicamentos está relacionado com as reações adversas. As mais comuns estão relacionadas ao 
efeito farmacológico da droga, tais como dose excessiva, metabolização/excreção lenta e 
sensibilidade do indivíduo ao medicamento. Além da possibilidade de uso de mais de um fármaco, 
que pode causar interação medicamentosa. Fica evidente a necessidade de maior controle na 
aquisição de medicamentos nas farmácias, bem como a explanação, em acerca dos riscos 
relacionados à medicação desvinculada de profissional habilitado    unoeste     
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Animais peçonhentos possuem aparelho inoculador de veneno e utilizam-no para introduzir o 
conteúdo em sua presa ou predador. Exemplos desses animais são: serpentes, aranhas e 
escorpiões. Acidentes envolvendo animais peçonhentos são uma emergência frequente no Brasil. 
Os acidentes ofídicos são aqueles causados por serpentes. Araneísmo é o nome atribuído aos 
acidentes com aranhas. Os acidentes causados pelos escorpiões são denominados escorpiônicos. 
O tratamento dos acidentes baseia-se na administração de soro específico. As notificações de 
acidentes por animais peçonhentos têm aumentado muito devido modificações no ambiente 
produzidas pelo homem. Para isso existem diversos tipos de prevenção. Comparar o número de 
acidentes de acordo com a faixa etária e sexo entre Presidente Prudente, São Paulo e Brasil, dos 
anos de 2010 a 2015. Busca em banco de dados no DATASUS segundo critérios de sexo, faixa 
etária, tipo de acidente, município de notificação, UF de notificação, ano do acidente de 2010-
2015. Em relação ao Brasil foi observado aumento das notificações de acidentes, com redução em 
2015. A maioria dos acidentes é por escorpiões. Ocorrem principalmente de 20 a 59 anos. A 
prevalência é em homens. Em São Paulo observa-se aumento das notificações, também com 
redução em 2015. A maioria dos acidentes é por escorpiões. Ocorrem principalmente de 20 a 59 
anos. A prevalência também é em homens. Em Presidente Prudente notamos aumento de 2010 a 
2013 nas notificações e depois uma diminuição nos anos seguintes. A maioria dos acidentes 
também é por escorpiões ocorrendo principalmente de 20 a 59 anos nos homens.  Segundo 
Oliveira e Sassi o número de notificações vêm aumentando ao longo dos anos. Este fato está de 
acordo com os resultados buscados sobre o Brasil, São Paulo e Presidente Prudente. Para Silva e 
Abreu as faixas etárias que sofrem maior número de acidentes são entre 20 e 59 anos, fato este 
que está de acordo com os resultados buscados. Ainda segundo Silva e Abreu o sexo que é mais 
afetado pelos acidentes com animais peçonhentos é o masculino.  O número de acidentes no 
Brasil é muito elevado em comparação ao estado de São Paulo e à cidade de Presidente Prudente, 
porém em todas essas regiões foi observado um aumento das notificações nos anos de 2010 a 
2013. Nas três regiões pesquisadas a faixa etária mais afetada foi a mesma, de 20 a 59 anos. O 
mesmo ocorreu com o sexo, a maioria dos acidentes ocorreu em homens.         
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FERNANDO DE MOURA MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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A dengue é uma doença viral aguda com evolução benigna em sua forma clássica e, quando em 
sua forma grave, surge em configuração hemorrágica. No seu mecanismo de ação, o vírus é capaz 
de induzir anticorpos a uma reação cruzada, na qual, as plaquetas são atacadas, bem como as 
células do endotélio e os fatores de coagulação, podendo induzir a Coagulação Intravascular 
Disseminada (CIVD). Identificar a ocorrência de casos de dengue no período entre janeiro de 2013 
e março de 2016 no município de Presidente Prudente-SP, e relacioná-la com a ocorrência da CIVD 
no mesmo município. Trata-se de um estudo transversal quantitativo, utilizando registros de casos 
de dengue autóctones e de internações referentes aos casos de Afecções Hemorrágicas, Outras 
Doenças do Sangue e Órgãos Hematopoiéticos (AHODSOH) no Sistema de Informações de Saúde 
do SUS (DATASUS). Os dados coletados utilizaram como parâmetros: município de residência, mês 
e ano dos processamentos das internações, estas, listadas sob o capítulo III do CID-10. Por se 
tratar de dados secundários de domínio público, o estudo não necessitou de apreciação do Comitê 
de Ética em Pesquisa. Segundo registro do DATASUS, ocorreram 3.857 casos de dengue em 
Presidente Prudente no ano de 2013, com 66 internações por AHODSOH. Em 2014, a ocorrência 
foi de 233 casos de dengue e 51 internações. Em 2015, 2.990 casos de dengue para 92 
internações. Em 2016, de janeiro a março, 3.392 casos de dengue e 59 internações.  De acordo 
com os dados coletados, o período analisado totalizou 10.472 casos de dengue e 268 internações 
por AHODSOH no município em questão. Os mesmos dados mostram que o número de casos de 
dengue no ano de 2016, de janeiro a março, corresponde à 32,39% dos casos de dengue 
notificados em todo o período pesquisado. Da mesma forma, o número de internações em 2016 
corresponde a 22,01% do total de internações ocorridas entre 2013 a 2016, evidenciando que 
houve um aumento significativo de casos de dengue concomitante aos casos de internações, 
corroborando a hipótese de provável incidência de CIVD nestes pacientes.  A dengue ganhou 
evidência por ser uma das mais importantes doenças do Brasil devido ao aumento do número de 
casos e suas complicações. Observa-se que os maiores números de incidência estão nos meses de 
verão (dezembro, janeiro, fevereiro e março). Nesse sentido, é possível inferir que o aumento dos 
casos de dengue nesse período será concomitante com um possível aumento de internações por 
CIVD.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
280 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Medicina    

 
 

ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE CASOS DE H1N1 NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE 
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JOÃO VICTOR RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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No Brasil, a Influenza A (H1N1) é a causa de 78% das gripes no país e levando a um número total 
de 557 mortes. Alguns indivíduos podem desenvolver complicações graves, pois tem condições e 
fatores de risco, como gestantes, adultos com mais de sessenta anos, crianças menores de dois 
anos, ou os que têm doenças crônicas, cardiopatia, obesidade, síndrome de Down e diabetes 
descompensada. No Brasil, o Ministério da Saúde realiza campanhas de vacinação, sendo que no 
ano de 2016, a meta foi de imunizar 49,8 milhões de pessoas, tendo como públicos-alvo idosos, 
crianças e gestantes. Analisar a incidência de casos de H1N1 no município de Presidente Prudente-
SP, no período de janeiro de 2013 até março de 2016, relacionando com as variáveis sexo e faixa 
etária.  O estudo é do tipo agregado observacional ecológico. Os dados foram coletados através do 
Sistema de Informação de Atenção Básica, disponível no endereço eletrônico DATASUS e IBGE, do 
Ministério da Saúde.  De um total de 179 casos de Influenza (gripe), a maior incidência ocorreu em 
2013 (73,74%). A queda na incidência dos casos nos dois anos subsequentes não foi evidenciada 
em 2016, que registrou 15,64% até março. Em relação à faixa etária, observaram-se valores 
elevados entre a segunda e quarta décadas de vida, com destaque entre os 30 e 39 anos (14,52%). 
Houve uma queda gradual na incidência a partir dos 50 anos de idade. Além disso, 53,63 % foram 
do sexo masculino (53,63) e 46,37%, do feminino.  A atual situação no Brasil é atípica, pois a 
circulação do vírus geralmente ocorre no final de outono e no inverno, e neste ano, ele começou a 
circular no verão. Não se sabe ainda porque isso ocorreu. No estado de São Paulo, a ocorrência 
começou relativamente mais cedo, com maior número de casos, condizente com o aumento 
ocorrido em 2016 em Presidente Prudente. A maior incidência na faixa etária economicamente 
ativa coincide com a realidade sanitária, na qual, idosos e crianças pertencem aos grupos 
prioritários para vacinação. Pode-se justificar a maior incidência masculina devido ao fato de 
gestantes e puérperas até 45 dias após o parto também terem essa prioridade.  Dado o exposto, 
nota-se uma maior incidência da Influenza em adultos, do sexo masculino, com considerável 
aumento de casos no ano de 2016.         
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A classificação internacional das doenças (CID-10) feita pela organização mundial de saúde visa à 
padronização da codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. Sua 
classificação é feita em capítulos e dentre esses está o capítulo IX (Doenças do aparelho 
circulatório) que no estado de São Paulo é a principal causa de óbitos, sendo que de 2010 a 2014 
ocorreram 407.354 óbitos segundo o sistema de informação sobre mortalidade-SIM. Fatores 
ambientais, como alimentação rica em lipídeos e estilo de vida sedentário, tabagismo, 
dislipidemias e fatores genéticos são uma das principais etiologias das doenças do aparelho 
cardiovascular.  Verificar a principal causa de óbito de 2010 a 2014, no estado de São Paulo, de 
acordo com o capítulo IX do CID-10, relacionando a sexo e idade para atuação em políticas 
públicas. Os dados para elaboração do presente estudo foram retirados do Sistema de informação 
de mortalidade-SIM, do portal DATASUS. As informações de interesses foram colhidas por meio de 
Print Screen das tabelas e transferidas ao software Microsoft Office Excel, onde foram editadas e 
organizadas em tabelas. Observa-se que dos 407.354 óbitos entre 2010 a 2014 de acordo com o 
capítulo IX, 52,44% (sexo masculino) e 47,54% (sexo feminino) e em 0,02% dos casos o sexo não 
foi considerado. Em relação à idade, 32,20% dos óbitos ocorreram em homens e mulheres acima 
de 80 anos de idade. As doenças isquêmicas do coração representam a maior causa de letalidade, 
correspondendo a 34,68% dos óbitos, sendo que 58,26% (sexo masculino) e 41,73% (feminino) e 
em 0,01% dos casos o sexo não foi considerado.  Os achados do presente estudo estão de acordo 
com a literatura que demonstram que as doenças isquêmicas do coração, angina de peito, infarto 
agudo do miocárdio e cardiopatias isquêmicas crônicas, corresponde a maior causa de óbitos, 
atingindo principalmente homens acima de 60 anos de idade, principalmente pelo fato de, 
geralmente, não possuírem hábito de vida saudável. Portanto, faz-se necessário maior 
investimentos em políticas de saúde voltadas para prevenção, promoção e educação em saúde, 
através da ampliação no número de unidades de estratégias de saúde da família EFS. Assim, é 
maior o número óbitos por doenças do aparelho cardiovascular no sexo masculino, e em pessoas 
acima de 60 anos de idade, e o grupo de doenças que apresentou maior letalidade foi "Doenças 
isquêmicas do coração".          
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Dentre as doenças do apêndice (DA), a apendicite aguda é a mais prevalente. Trata-se da 
inflamação das camadas do órgão por obstrução do lúmen, levando a complicações. O diagnóstico 
é clínico, porém exames complementares auxiliam. O objetivo deste trabalho é analisar dados 
contidos no capítulo (cap.) XI do CID10 referentes às internações por DA ocorridas no período 
janeiro 2010-dezembro 2015 no Hospital Regional de Presidente Prudente (HRPP), avaliando-se: 
número de internações (NI), valor gasto total (VGT), valor médio por internação (VMI), média de 
permanência (MP) e número de óbitos (NO), relacionando-os com gênero sexual (M ou F), faixa 
etária (FE), cor e taxa de mortalidade (TM). Trata-se de uma pesquisa agregada observacional 
ecológica com dados do DATASUS. As DA obtiveram os seguintes dados: NI = 2.095 pacientes (pct); 
VGT = R$1.129.150,00; VMI = R$538,97; MP = 3,9 dias; NO = 6. Na distribuição do NI por gênero 
tem-se M = 1.220 pct e F = 875 pct; por FE tem-se 39,14% de 0-19 anos (a.), 52,70% (20-49 a.) e 
8,16% (50 a. ou mais); e por cor tem-se 46,49% brancos, 18,23% pardos, 1,86% pretos, 0,33% 
amarelos e 33,08% ignorados. Sobre o VMI tem-se: M = R$522,33 e F = R$562,18; R$600,62 (0-19 
a.), R$495,09 (20-49 a.) e R$765,51 (50 a. ou mais). Quanto à TM: 0,25% M e 0,34% F; 0,12% (0-19 
a.), 0,09% (20-49 a.) e 2,34% (50 a. ou mais); branca 0,31% e parda 0,79%. As DA ocupam o 1º 
lugar em NI com 19,89% dos atendimentos do cap. XI. Quanto ao VGT, ocupa a 4ª posição 
(11,95%) e 14ª em VMI. A MP é apenas a 15ª que mais ocupou leito. Quanto ao NO, somente 0,9% 
está relacionado às DA, com TM de 0,28%. Os casos prevalecem dos 20 aos 49 a. (52,70%), no sexo 
M (58%) e na cor branca (46,49%). A respeito do VMI, os maiores custos/internação (int.) são o 
sexo F (R$562,18/int.), a FE de 50 a. ou mais (R$765,51/int.) e brancos (R$539,59/int.). A TM do 
sexo F (0,34%) é superior, assim como pessoas com 50 a. ou mais (2,34%) e a população parda 
(0,79%). As DA apresentam uma grande importância para o HRPP devido ao seu elevado NI. Por 
ser um serviço de referência, o NO, a MP e o VGT são baixos, levando o VMI a um dos valores mais 
baixos do cap. XI. O perfil do paciente que mais interna é masculino, tem entre 20-49 a. de idade e 
é branco. Já o que apresenta maior custo é feminino, com 50 a. ou mais e branco. O que apresenta 
maior risco de óbito também é do feminino e tem mais de 50 a., porém é pardo.         
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ALINE APARECIDA BURIOLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A dependência química (DQ) é um problema social e também um transtorno psiquiátrico. Diante 
do complexo problema de saúde pública que representa, compreender a dinâmica da assistência 
oferecida aos dependentes químicos se faz necessário para a proposição de melhorias dos 
serviços. O conhecimento do itinerário terapêutico (IT) é um instrumento útil, que possibilita a 
investigação dos serviços de saúde por meio do contato próximo com o dependente.  O objetivo 
deste estudo é caracterizar o IT de usuários do Centro de Atenção Psicossocial-Álcool e Drogas 
(CAPS-ad) de Presidente Prudente (SP). Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo 
quantitativo, realizado por meio de instrumento aplicado a 104 usuários do CAPS-ad entre 
setembro/2015 e março/2016. A análise de dados está sendo feita por meio de tabelas de 
contingência. Este estudo foi devidamente aprovado pelo CAPI e CEP/UNOESTE, sob protocolo nº 
2446. Protocolo na Plataforma Brasil: 42870915.4.0000.5515 Os resultados parciais apontam que 
26% dos entrevistados procuraram inicialmente o hospital psiquiátrico e 20% o CAPS-ad, para o 
tratamento. Como segunda opção, o hospital psiquiátrico e o CAPS-ad ainda foram os serviços 
mais procurados, com 33% e 19%, respectivamente. Durante o tratamento no CAPS-ad, 78% dos 
entrevistados não usa outro serviço de saúde. A média das idades foi de 45,7 anos e prevalece o 
sexo masculino (70%). Quanto à ordem cronológica do uso das substâncias, a primeira delas foi 
principalmente o álcool, com 53,8% da amostra, seguida do tabaco com 27,8%. Os dados apontam 
que os hospitais psiquiátricos, um serviço terciário, são o primeiros a serem procurados para o 
tratamento da DQ. Este achado pode estar relacionado à idade média dos entrevistados, cujo 
início do tratamento possivelmente coincidiu com o modelo hospitalocêntrico prevalente na 
época. A prevalência do álcool e tabaco com primeiras substâncias possivelmente relaciona-se ao 
fácil e legal acesso. O itinerário terapêutico do dependente químico tem possibilitado a 
identificação de fenômenos de migração dos usuários entre os diferentes serviços e também 
sobre o comportamento dos mesmos quanto ao consumo de diferentes substâncias. O 
instrumento aplicado aos usuários do serviço também tem sido eficaz em informar sobre o perfil 
dos dependentes químicos em tratamento no CAPS-ad.          
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A sífilis congênita é um agravo de notificação compulsória e considerada como evento marcador 
da qualidade de assistência à saúde materno-fetal e dos programas de controle, em razão da 
doença ser evitável, sua relativa simplicidade diagnóstica e o fácil manejo clínico/terapêutico. 
Sendo assim, caracteriza a realidade de saúde de uma população. Este trabalho teve como 
objetivo analisar a sífilis congênita, durante o período de 2010 a 2013 no município de Presidente 
Prudente, quanto aos casos confirmados notificados no sistema de informação de agravos de 
notificação, à faixa etária, à escolaridade da mãe, à evolução, ao pré-natal, ao tratamento do 
parceiro, e à zona de residência. As informações de interesses foram colhidas por meio tabelas 
geradas através do DATASUS, transferidas editadas para que permanecessem no formato 
adequado e salvas. Após isso, as informações numéricas fornecidas pelas tabelas foram analisadas 
criteriosamente e, por meio dos softwares foram montadas novas tabelas e gráficos a fim de 
facilitar a interpretação e apresentação dos dados avaliados. Quanto à escolaridade da mãe, 
ocorreram quatorze casos de sífilis congênita entre mães cuja escolaridade é ensino médio 
completo, e apenas dois casos entre mães com ensino superior completo havendo predomínio da 
incidência entre os níveis de escolaridade inferiores a ensino médio completo. Quanto à realização 
do pré-natal, apenas três mães não o realizaram. A maioria dos casos de sífilis congênita foi 
detectada após o nascimento das crianças ou por curetagem. Na minoria dos casos ocorreu o 
tratamento dos parceiros sexuais para a sífilis. Houve predomínio, de casos quanto à localidade de 
residência, na zona rural. A incidência dos casos de sífilis congênita ocorreu em geral, em uma 
população com menor escolaridade, mais distante dos núcleos assistenciais de saúde. Houve 
também impacto destes fatores na aplicação do tratamento da doença e em sua resolutividade. A 
partir da análise dos dados obtidos, verifica-se que há correlação entre fatores socioculturais e a 
realidade populacional do município de Presidente Prudente diante do padrão de incidência da 
sífilis congênita. O predomínio da sífilis congênita ocorreu em uma população mais vulnerável, 
com menor escolaridade e menor acesso à saúde.          

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
285 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Medicina    

 
 

ANÁLISE MORFOLÓGICA DOS PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS EM RATOS OBESOS E SUA 
RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO FÍSICO 

 
LUCAS FREITAS BERGAMASCHI PEREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REBECA CARNAVALE BEQUER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABIOLA DE AZEVEDO MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A obesidade é uma doença nutricional que se caracteriza pelo acúmulo de gordura corporal na 
forma de tecido adiposo. Apresenta uma elevada prevalência mundial e é uma das principais 
preocupações na área da saúde e pode provocar uma série de alterações na fisiologia humana, 
sendo as renais o foco deste trabalho. Quantificar e comparar a inflamação e fibrose renal de ratos 
obesos submetidos ao exercício físico.  Foram utilizados 56 Ratos machos Wistar onde os animais 
controles foram alimentados com ração padrão e água de torneira, e os obesos seguiram uma 
dieta hiperlipídica (dieta de cafeteria). Os animais foram divididos em 4 grupos, sendo: obeso 
sedentário (OS), obeso exercício (OE), controle sedentário (CS) e controle exercício (CE). OS 
animais dos grupos de exercício foram submetidos ao treinamento intermitente, com utilização de 
colete adaptado sobre uma plataforma metálica com estimulação elétrica. Após esta fase os 
animais foram eutanasiados e posteriormente retirados os rins para análise histopatológica 
utilizando-se das colorações de Hematoxilina-Eosina e Tricrômio de Masson.  A análise 
histopatológica dos rins não evidenciou processos patológicos gerais, tais como: necrose, 
inflamação, edema e hemorragia; e a quantificação de fibrose, o grupo CS, média 0,8 com variação 
de percentil entre 0,5 e 1,1; CE média 0,9 e com variação de percentil 0,4 e 1,5. O grupo OE, media 
0,8 e variação de percentil entre 0,5 e 1,3. O grupo OS média 0,8, com variação de percentil entre 
0,6 e 1,1, não observando resultados significativos entre os grupos controle e exercício, com 
aumento no grupo exercício. Em relação ao peso e o impacto do exercicio físico: CS 300,5g na pré 
intervenção e na pós intervenção 415,7g. O CE na pre intervenção 293,8g e pos intervenção, 357g. 
O grupo OE na pre intervenção 312,5g, e na pós intervenção, 440,2g. O grupo OS na pre 
intervenção 284,2g, na pós intervenção 421,2g. Nota-se que o exercicio físico nos grupos que o 
realizaram obtiveram peso menor em comparação aos grupos sedentário. Em relação à fibrose 
hepática não foram encontrados resultados significativos, talvez pelo tempo curto de obesidade 
dos animais, uma vez que os processos de fibrose acontecem a longo prazo. Não foram 
evidenciadas relações significativas entre fibrose hepática, obesidade e exercício físico sendo, 
então, necessários mais estudos para a exploração deste importante tema encontrado na 
sociedade atual.    Bolsa cedida pelo PIBIC     
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A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 10), está inserida 
nas Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), composto por vinte e um capítulos. Na lista de 
capítulos do CID, o capitulo IX representa as "doenças do aparelho circulatório". Neste capítulo 
encontramos o item doenças isquêmicas do coração que consiste nas patologias com os CID I20, 
I23 a I25 que são: angina pectoris, algumas complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do 
miocárdio, outras doenças isquêmicas agudas do coração e doença isquêmica crônica do coração, 
respectivamente. O trabalho visa auxiliar a gestão em saúde pública em virtude de melhorar os 
recursos oferecidos as morbidades mais incidentes.  O objetivo do estudo baseia-se na análise dos 
dados de "outras doenças isquêmicas do coração", apontando seus números, como quantidade e 
custo de internações e mortalidade entre as patologias mais incidentes na RRAS 11. O estudo 
baseia-se na análise dos dados (de) "outras doenças isquêmicas do coração", como número e 
custo de internações, mortalidade e sua incidência no ano de 2015, cujos dados foram coletados 
no Sistema Nacional de Informação (DATASUS).  As doenças isquêmicas registraram 22 óbitos e R$ 
4408650,73 dos gastos em internações. Em divisão por faixa etária, as mesmas afetaram mais 
pacientes com 60 a 64 anos, sendo eles 64% homens, seguido pelas faixas etárias de 65 a 69 anos 
e de 55 a 59 anos, respectivamente. Em sua divisão por raça/etnia, foi mais prevalente em 
brancos, seguido pela raça parda. Este conjunto de doenças internou mais pacientes do sexo 
masculino, perfazendo 59% do total, durante o período considerado. Em divisão trimestral, o 
maior número de internações e valor gasto foi o cadastrado entre abril e junho/2015, 
correspondendo ao outono. No período do ano de 2015, a RRAS 11 registrou que o aparelho 
circulatório, representou a maior causa de internação, o maior número de óbitos e 28,26% do 
valor total gasto. As doenças isquêmicas do coração chamam atenção por serem muito incidentes. 
Este item foi o segundo maior responsável pelas internações do capítulo 9 no período analisado, 
ficando atrás apenas de insuficiência cardíaca.  Pode-se concluir que as "outras doenças 
isquêmicas do coração" ocupa importância significativa no número de internações, onde a mesma 
é classificada em segundo lugar, e representa os maiores valores gastos nas doenças do aparelho 
circulatório e corresponde 3,4% do total de mortes no capítulo 9.         
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MÁRCIA CRISTINA SILVA DE LIMA DANTAS - HOSPITAL REGIONALL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 

A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose causada pelo parasita Leishmania chagasi, em que o 
homem e o cão são os principais hospedeiros. Estudos regionais têm grande importância por 
agregarem novos conhecimentos para o atendimento, encaminhamento e tratamento de 
pacientes com LV, com medidas para interrupção do ciclo e controle da doença. Determinar os 
aspectos clínicos, laboratoriais e o tratamento em indivíduos diagnosticados com LV no Hospital 
Regional de Presidente Prudente (HRPP), entre 2006 e 2013.  Trata-se de um estudo retrospectivo, 
de revisão de dados do Centro de Vigilância Epidemiológica do estado de São Paulo, do qual foram 
selecionados apenas pacientes com diagnóstico de LV pertencentes à RRAS-11. Para análise 
estatística foi utilizado o de X2, sendo considerados significantes (P < 0,05). Foram identificados 
109 casos em adultos e 180, em crianças, totalizando 289 casos com 11 óbitos. Em ambos, a febre 
foi o sintoma mais prevalente (96%). A coinfecção por HIV foi mais frequente em adultos quando 
comparado às crianças (9,45% vs 1,15%; p < 0,05). Houve pouca variação entre o intervalo de 
tempo dos primeiros sintomas e a investigação do caso entre adultos e crianças (28 e 20 dias, 
respectivamente), e entre a investigação e o tratamento (1,8 e 1 dia), porém, o tempo de 
internação apresentou maior oscilação (26,4 e 18,9 dias). O diagnóstico parasitológico foi o mais 
utilizado na maioria dos casos entre adultos e crianças (67,2% e 74,7%), sendo o restante 
confirmado através do teste sorológico. Quanto à droga utilizada, a anfotericina B lipossomal foi a 
mais prevalente em ambos (57,8% e 80,9%). Dentre os adultos, 84,0% evoluíram para cura e 5,6% 
para óbito, enquanto que, dentre as crianças, estes índices foram de 94,1% e 1,3%, 
respectivamente Um número significativo de pessoas foram diagnosticados e tratados com LV no 
período de 8 anos, sugerindo que a região oeste do estado de São Paulo está se transformando 
rapidamente em uma nova região endêmica para LV no Brasil. Desta forma, a identificação dos 
sinais e sintomas, o diagnóstico e início do tratamento dos indivíduos infectados em um período 
curto de tempo diminui a chance da doença se tornar crônica interrompendo parte do ciclo 
biológico.          
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AVALIAÇÃO DO POSSÍVEL EFEITO DA BIDENS PILOSA SOBRE A ICTERÍCIA 
 

LEONARDO ALVES GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GISELE ALBORGHETTI NAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A icterícia neonatal pode ser fisiológica ou patológica. Sua persistência pode causar efeitos graves 
para o recém-nascido. A Bidens pilosa ("picão") é uma erva muito utilizada na forma de chá para 
combater icterícia, porém com poucos estudos científicos que comprovem sua eficácia. O objetivo 
deste estudo foi avaliar o efeito do tratamento tópico e por via oral com Bidens pilosa para 
icterícia em ratos.  Utilizaram-se 56 ratos Wistar, adultos, machos, divididos em 6 grupos: A - 
Grupo CCI4 (tetracloreto de carbono) (n=10) - 1ml da solução de CCl4 / Kg de peso via 
intraperitoneal, 2 vezes/semana; B - Grupo CCI4 + Bidens pilosa oral (n=10)- 1ml da solução de 
CCl4 / Kg de peso via intraperitoneal, 2x/semana e extrato aquoso de Bidens pilosa (0,5ml/100g de 
peso) por gavagem; C - Grupo CCI4 + Bidens pilosa tópica (n=10) - 1ml da solução de CCl4 / Kg de 
peso via intraperitoneal, 2x/semana e chá de Bidens pilosa de uso tópico, mediante banho diário 
durante 1 minuto; D - Grupo CCI4 + Bidens pilosa oral e tópica (n=10) - 1ml da solução de CCl4 / Kg 
de peso via intraperitoneal, 2x/semana e extrato aquoso de Bidens pilosa (0,5ml/100g de peso) 
por gavagem e uso tópico, mediante banho diário durante 1 minuto; E - Bidens pilosa oral (n=8)- 
extrato aquoso de Bidens pilosa (0,5ml/100g de peso) por gavagem; F - Grupo controle negativo 
(n=8)- 1ml de óleo de oliva /Kg de peso via intraperitoneal, 2x/semana. Todos os animais foram 
tratados por 10 semanas e eutanasiados ao final. Coletou-se sangue para realização de dosagem 
AST, ALT, ALP, GGT, bilirrubina total e direta e albumina. Os níveis de bilirrubina direta e indireta 
foram iguais em todos os grupos estudados (0,1mg/dL). Os níveis de ALT foram maiores no grupo 
somente exposto ao tetracloreto (média = 49,5U/L), enquanto foi semelhante nos outros grupos 
(média entre 37,0 e 41,5U/L), semelhante ao ocorrido com a dosagem de ALP (grupo somente 
exposto ao tetracloreto - média = 83,7U/L e outros grupos - média entre 61,0 e 78,5U/L).  Estudo 
anterior com uso extrato aquoso de Bidens pilosa em ratos jovens que sofreram colestase 
obstrutiva crônica mostrou promover um efeito hepatoprotentor. No presente estudo, o uso de 
Bidens pilosa tanto por via oral quanto tópica mostrou ter efeito hepatoprotetor por manter em 
níveis normais ALT e AST nos grupos expostos ao tetracloreto de carbono.  Tanto o tratamento 
com Bidens pilosa via oral, quanto tópico, minimizaram os danos hepáticos relativos a exposição 
ao tetracloreto de carbono.    UNOESTE     
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CAMPANHA "EU SOU 12 POR 08": ASSOCIAÇÃO ENTRE OS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES 
E O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

 
BRUNA DA SILVA FIORI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO BOBATO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA BUENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TIAGO NESSO BARROS DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARGARET ASSAD CAVALCANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos fatores de risco mais facilmente modificável para 
prevenção de doenças cardiovasculares, as quais são responsáveis por elevados gastos do sistema 
único de saúde (SUS) e a principal causa de morte no Brasil. Dentre os contribuintes para HAS 
elucida-se o tabagismo e etilismo, fatores de risco totalmente modificáveis.  O objetivo do estudo 
foi associar estas variáveis com HAS e levantar o conhecimento da população sobre os riscos 
cardiovasculares, deslindando o papel da Atenção Básica de Saúde como veículo de informação.  O 
estudo tem caráter descritivo, transversal e de abordagem quantitativa. Avaliou-se 943 
participantes de um projeto de extensão da faculdade de Medicina do interior de São Paulo 
intitulado Campanha "Eu sou 12 por 08", oriunda da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A 
presença da HAS foi avaliada de forma referida e pelo uso de medicamento anti-hipertensivo. O 
grau de dependência do álcool e tabaco foi avaliado através do teste de Cage e de Fagerstrom 
respectivamente. A presença de informações sobre os fatores de risco foi interrogada com 
questões de múltipla escolha. O estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (Protocolo CAAE: 43272215.3.0000.5515). Em relação ao gênero, haviam 410 homens 
(43,48%) e 533 mulheres (56,52%) com predomínio de idosos (56,63%). Os hipertensos foram 
40%, sendo a associação entre alcoolismo e HAS de 26,46% e entre tabagismo e HAS de 12,43%. A 
concomitância entre álcool, tabaco e HAS foi de 6,08%. E o maior número de hipertensos (44,30%) 
foi encontrado nos ex-tabagistas, admitindo o curso crônico da doença. O consumo independente 
de álcool foi de 31,03% e de tabaco 13,26%. Sobre a presença de informações, a maioria afirmou 
já ter recebido alguma orientação sobre os malefícios do cigarro e álcool, sendo essa em suma 
pela mídia. Ao tratar-se da hipertensão arterial, os entrevistados também relataram serem 
informados, porém preferencialmente através da Estratégia de Saúde da Família.  Mesmo 
demonstrando obterem informações, a prevalência de HAS foi significante e o consumo de álcool 
e tabaco acima da média encontrada na literatura. Mediante ao exposto, elucida-se o abismo 
entre a teoria das políticas públicas voltadas á promoção e prevenção em saúde e a realidade da 
população brasileira. Sendo necessárias ações concretas de educação permanente das equipes de 
saúde e conscientização da população através de maior efetividade da atenção básica de 
saúde.         
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CAMPANHA "EU SOU 12 POR 8": AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS VISANDO PROMOÇÃO E 
PREVENÇÃO À SAÚDE NUMA CIDADE DO INTERIOR PAULISTA. 

 
RENATA BUENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TIAGO NESSO BARROS DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARGARET ASSAD CAVALCANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A campanha de saúde "Eu sou 12 por 8" visa a promoção e prevenção à saúde dos fatores de risco 
cardiovasculares, como a hipertensão arterial sistêmica (HAS). Ações de prevenção e promoção à 
saúde, para serem integrais aos indivíduos, precisam do compartilhamento de conhecimento em 
saúde. Uma equipe multiprofissional é o caminho, visto que cada área contribui com seu saber 
especifico e articulam ações de forma interdisciplinar para superar o ciclo biologicista, 
antropocêntrico e medicalizante.  Aplicar ações multiprofissionais em campanha de saúde e 
avaliar os fatores de risco cardiovasculares.  A campanha foi realizada em diferentes locais e teve 
como proposta a participação de alunos, professores e profissionais da cidade de Presidente 
Prudente, SP. Participaram diferentes áreas da saúde como: medicina, enfermagem, nutrição e 
fisioterapia, e foi realizadas ações de prevenção e promoção dos fatores de risco cardiovasculares 
por meio da aferição de pressão arterial (PA), cálculo do índice de massa corporal (IMC) e da 
circunferência abdominal (CA), além da aplicação de um questionário que avaliava o hábito de 
fumar, hábito de ingerir bebidas alcóolicas e o sedentarismo. O projeto foi aprovado pelo CEP 
(CAAE no 43272215.3.0000.5515)  Houve a participação de 192 alunos e prestada assistência a 662 
participantes. A média da PA sistólica foi de 124,5 mmHg (±17,8) e foram dadas orientações sobre 
os malefícios da HAS. Orientações nutricionais foram dadas, principalmente aos participantes que 
tiveram aumento de seu IMC. A média do IMC foi de 27,5 kg/m² (±5,6) e da CA foi de 94,3 cm 
(±14,8). Durante a campanha houve uma conscientização sobre o maleficio do consumo de 
cigarros e bebidas alcóolicas para a saúde e sociedade, sendo que 12,6% eram fumantes e 30,5% 
faziam uso de bebidas alcoólicas. Os benefícios da atividade física também foram explicados para 
a população. A prevenção e promoção de saúde como estratégia multidisciplinar visa a diminuição 
das doenças cardiovasculares buscando o monitoramento da prevalência dos fatores de risco para 
a mesma, especialmente os passiveis de mudança e permitem a implementação de ações 
preventivas com maior custo-efetividade. (CARVALHO et al, 2006)  Ações multiprofissionais em 
campanha de saúde são eficazes, ocorrendo integração, valorização e troca de conhecimentos das 
diferentes áreas da saúde, tornando, assim, o atendimento aos seus participantes mais 
abrangente e integral.         
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COMPORTAMENTO DE RISCO E NÍVEL DE DEPRESSÃO EM MULHERES RASTREADAS PARA O 
CÂNCER CERVICAL  

 
AMANDA SILVA FINOTTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARJORI LEIVA CAMPAROTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILLA RODRIGUES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LILIAN FRANCISCO ARANTES DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
OTAVIO COSTA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NILVA GALLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Segundo extensa literatura, a infecção por papilomavírus humano (HPV) de alto risco tem sido 
encontrada em mais de 90% dos cânceres cervicais invasivos. No entanto, o câncer cervical está 
relacionado outros fatores que podem potencializar a ação do HPV e promover o processo 
neoplásico. Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral conhecer e analisar o nível 
depressivo, características pessoais e sexuais, bem como o perfil socioeconômico, demográfico, 
clínico, de mulheres rastreadas para o câncer cervical. Os questionários de comportamento de 
risco e o inventário de depressão de Beck foram aplicados no período de maio de 2015 a junho de 
2016, na Unidade Básica de Saúde - UBS, Vila Real, Presidente Prudente - SP, mediante o 
consentimento livre e esclarecido da participante, conforme número Protocolo no CEP-
 40470714.7.0000.5515. Além disso, os dados dos prontuários das mulheres foram verificados 
quanto às lesões por HPV. Para análise dos dados foi utilizado à estatística descritiva. Os 
resultados foram analisados com 42 participantes, sendo que 64,29% são de origem étnica não 
branca e idade média de 45,4 anos (s=10,58). Com relação à escolaridade, 57,15% possuem 
escolaridade inferior ao ensino médio incompleto. A maioria tinha apenas um parceiro sexual no 
momento (80,49%). No relato das mulheres, bem como a leitura de seus prontuários, foi 
constatado que uma das pacientes apresentou câncer de colo de útero no passado, duas 
apresentaram lesão de colo uterino e outra LIAG (Lesão Intraepitelial de Alto Grau). Com relação 
ao exame de Papanicolaou de 2015/2016, só tivemos acesso a 39 resultados até o momento, 
sendo esses negativos quanto a malignidade. Apenas 28,57% das mulheres apresentaram 
pontuação para depressão e os estratos da classificação socioeconômica mais comuns foram B2 
(30,95%), C1 (21,43%) e C2 (21,43%). De acordo com os resultados existe um comportamento de 
alto risco nesta população para infecção por HPV por ser uma população de maioria não branca, 
baixa condição socioeconômica, baixa escolaridade, quase metade tiveram mais de um parceiro 
sexual durante a vida e aproximadamente ¼ das mulheres possuem algum grau de depressão.  A 
caracterização do nível de depressão, e dos fatores de riscos em mulheres rastreadas para o 
câncer cervical poderá contribuir na tomada de medidas preventivas e terapêuticas dentro da área 
de cobertura da UBS Vila Real, bem como na abordagem de novos estudos.    UNOESTE     
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ESTUDO DOS FATORES AMBIENTAIS RELACIONADOS À DISPERSÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL 
NO OESTE DE SÃO PAULO 

 
RODRIGO SALA FERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FELIPE LEONARDO SEMENSATI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica grave de ampla importância mundial.Está 
distribuída em 65 países,dentre os quais o Brasil se destaca, pois, além das altas taxas de 
letalidade,apresenta aumento de casos e expansão para novas áreas. É transmitida pela picada do 
mosquito fêmea do gênero Lutzomyia e seu principal reservatório são cães que quando infectados 
transmitem o parasita para os seres humanos. Várias teorias mostram a dispersão da LV no estado 
de São Paulo com ênfase no Oeste Paulista,onde fatores ambientais,como clima,solo,malha viária 
e vegetação, e socioeconômicos,como pobreza, assentamentos rurais e grande número de 
cães,podem estar relacionados à rápida dispersão da LV nesta região. Tendo em vista a 
importância das características epidemiológicas e o impacto na saúde pública causada pela LV, o 
presente projeto tem o objetivo de estudar os fatores ambientais que podem estar relacionados à 
disseminação da leishmaniose visceral nos municípios do oeste paulista. Neste estudo utilizou-se 
um levantamento de dados para a realização da discussão, onde os dados foram obtidos a partir 
de resultados consolidados e disponíveis em diferentes órgãos como Superintendência de 
Controle de Endemias,Instituto Adolfo Lutz, Centro de Controle de Zoonoses, Sistema Nacional de 
Agravos e Notificações, Boletim Epidemiológico Paulista,Centro de Vigilância Epidemiológica 
Municipal e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Rede Regional do estado de São Paulo 
de Atenção à Saúde 11 com sede em Presidente Prudente,é composta por 45 municípios. Destes 
municípios,15 tem transmissão canina e humana,01 tem transmissão só canina e 02 tem 
transmissão só humana de LV, totalizando 348 casos notificados de 2005 a 2013, o que representa 
20,35% do total de casos no estado no período. Atualmente, o vetor L. longipalpis está presente 
em 32 municípios da mesorregião de Presidente Prudente, dos quais 8 estão em investigação. Em 
1999 na cidade de Araçatuba (SP) teve seu primeiro caso de LV diagnosticado sendo este, 
autóctones. Além de clima, solo, proximidade de regiões endêmicas como Três 
Lagoas(MS),Andradina e Araçatuba,outro fator que pode influenciar a disseminação da LV no 
oeste paulista é a malha viária. O estudo das características da disseminação da LV de uma região 
é de extrema importância, pois assim, é possível a construção de ações de saúde mais adequadas 
para a população, tornando-as mais efetivas frente ao objetivo de diminuir o aparecimento de 
novos casos.         
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ESTUDO DOS TRANSTORNOS SOMATOFORMES E DE SOMATIZAÇÃO AO LONGO DA VIDA NO 
BRASIL  

 
MAYARA SILVA LOURENCETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA OLIVEIRA LOUZADA DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLA CAROLINE DINIZ DIAS FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL CALDEIRA CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RODOLFO TREVISAN FARINA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CELESTE CORRAL TACACI NEVES BAPTISTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os transtornos somatoformes representam um importante problema de saúde pública, pois são 
frequentes em serviços de saúde em qualquer nível de atenção e, além disso, geram altos custos 
para o sistema de saúde devido à dificuldade de diagnóstico e de terapêutica. Um estudo da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) detectou uma taxa de prevalência global em torno de 0,9%. 
Já no município de São Paulo, o transtorno apresentou-se em quarto lugar na análise do 
diagnóstico de transtornos mentais com uma porcentagem de 6%. Pela escassez de trabalhos 
relacionados ao Transtorno Somatoforme, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos sobre 
este tema, haja vista a sua incidência a nível mundial, principalmente em latino-
americanos.  Analisar os dados do DATASUS sobe as internações por transtornos relacionados ao 
estresse e somatoformes no Brasil nos últimos oito anos. Estudo ecológico de série temporal, 
utilizando-se registros de internações por Transtornos relacionados ao estresse e à somatização 
no Brasil nos últimos oito anos (maio de 2008 a maio de 2016), sendo que a coleta desses dados 
será realizada no Sistema de Informações de Saúde do SUS (DATASUS).  No período considerado, 
maio de 2008 a maio de 2016, todos os 26 estados pertencentes ao país apresentaram 
notificações de internações por Transtornos relacionados ao stress e a somatização com um total 
de 21.552 casos. Com relação à faixa etária mais acometida, há picos de incidência entre 20 e 49 
anos. As mulheres são mais afetadas. Em relação ao caráter de atendimento, que diz respeito à 
situação clínica em que o paciente foi internado, 5.516 pacientes foram internados em caráter 
eletivo e aproximadamente 15.630 internações foram feitas em caráter de urgência.  Dados da 
literatura apontam dificuldade para a realização de estudos voltados a este tema. Diversos 
trabalhos alegam o início do transtorno antes dos 30 anos, principalmente durante a adolescência 
e inicio da vida adulta. Quanto a maior prevalência no sexo feminino, o mesmo se identifica em 
outros estudos brasileiros que apontam uma proporção de 5:1 para mulheres em relação aos 
homens.  Segundo os achados deste trabalho, a região Sudeste apresentou o maior número de 
casos. Com relação à idade, todas as faixas etárias são acometidas, com uma prevalência maior 
entre 20-49 anos. Já em relação ao gênero, o sexo feminino é o que apresenta o maior número de 
casos. A maior parte das internações relacionadas ao transtorno somatoforme são de caráter de 
urgência.          
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ESTUDO ECOLÓGICO SOBRE TRANSIÇÃO NUTRICIONAL: A OBESIDADE E A DESNUTRIÇÃO NO 
BRASIL 

 
CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL KAZUO ISHIBASHI TATIBANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO DE FREITAS NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEONARDO DURANTE SERRAGLIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
De acordo com Coutinho, Gentil, Toral (2008) diversos estudos demonstraram que o Brasil passa 
pelo processo de transição nutricional estabelecido pela má alimentação, ou seja, ao mesmo 
tempo em que ocorre a redução dos casos de desnutrição, aumentam os casos de obesidade e 
consequentemente as doenças crônicas não transmissíveis.Dessa forma, fica evidente a 
necessidade de melhor descrever e analisar a situação e as mudanças nutricionais no 
Brasil.  Objetivo geral: comparar a prevalência de internações por desnutrição e de internações 
por obesidade nas regiões brasileiras, levando em consideração o conceito de transição 
nutricional.  O levantamento de dados deste trabalho ocorreu a partir de dados resultados 
coletados no site do Portal DATASUS. As informações de interesses foram colhidas por meio de 
Print Screen das tabelas e transferidas ao software Microsoft Office Word, onde foram editadas e 
organizadas em tabelas.   Foi possível observar uma tendência de diminuição das internações por 
desnutrição no Brasil de forma geral e em suas cinco regiões, no período compreendido entre 
2010 e 2015. No mesmo período,observou-se aumento das internações por obesidade de forma 
geral e em suas cinco regiões.  Segundo Tardio e Falcão (2006) a população adulta brasileira vem 
apresentando aumento da prevalência de excesso de peso, o que é demonstrado em nosso 
estudo, fato observado no aumento de internações por obesidade no Brasil de forma geral e em 
suas regiões, quando se analisou o período compreendido entre 2010 e 2015. De acordo com 
Monteiro (2003) tendências declinantes da prevalência da desnutrição, apesar de heterogêneas, 
são observadas ao longo dos inquéritos em todas as regiões do Brasil, o que concorda com os 
dados obtidos, pois observou-se um declínio das internações por desnutrição no Brasil de forma 
geral e em suas regiões.  Pode-se perceber que atualmente, uns dos principais desafios da 
nutrição em saúde pública é lidar ao mesmo tempo com situações contraditórias, onde observa-se 
a desnutrição e a obesidade. Dessa forma, mais estudos que abordem a questão nutricional da 
população brasileira são necessários, a fim de traçar um perfil correto da situação atual do país, o 
que possibilitaria o melhor direcionamento das ações de saúde.          
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FREQUÊNCIA DE USO DO METILFENIDATO POR UNIVERSITÁRIOS NAS ÁREAS BIOLÓGICAS E 
HUMANAS  

 
IANARA BROCHADO PASSOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOÃO PAULO AMSTALDEN GRANADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARINA TEIXEIRA VENDRAMEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA MANO SCATAMBURLO BIFARONI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EMANUELE MORAES MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FÁBIO ANTONIO DUARTE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O metilfenidato é um psicoestimulante usado para o tratamento de Narcolepsia e Transtorno do 
Déficit de Atenção (TDAH). Esta droga é utilizada de forma ilícita, principalmente por jovens, com a 
intenção de aumentar a vigília, auxiliar no emagrecimento e melhorar o desempenho cognitivo. 
Devido ao aumento desse uso dentro das universidades por acadêmicos que buscam melhorar o 
desempenho cognitivo, realizamos um estudo que caracterizará aspectos do uso da droga 
comparando quantitativamente entre as diferentes áreas do conhecimento. O objetivo geral é 
avaliar o uso do metilfenidato, correlacionando às áreas biológicas, exatas e humanas da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Quanto à metodologia, foram aplicados de outubro de 
2015 a maio deste ano 171 questionários, de 350 que serão aplicados até o final do ano. Trabalho 
aprovado pelo Comitê de ética, número CAAE 48373615.4.0000.5515. Foram entrevistados 171 
alunos, abordados de maneira aleatória, destes 160 são graduandos da área de biológicas e 11 da 
área de humanas. Uma vez explicada à pesquisa, os que desejaram participar assinaram o Termo 
de Consentimento, e responderam a um questionário de autopreenchimento contendo 14 
perguntas. Entre os alunos pesquisados, 57,75% já fizeram o uso do metilfenidato, sendo que 
1,17% possuíam TDAH ou Narcolepsia. Esses dados foram encontrados para a área de biológicas, 
pois nenhum aluno entrevistado da área de humanas relatou o uso da droga.  De acordo com os 
aspectos éticos e legais o metilfenidato é indicado para o TDAH e Narcolepsia, mas o que foi 
observado até o presente estudo é que esse fármaco está sendo usado por estudantes para outras 
finalidades visando melhorar o desempenho acadêmico, podendo ocasionar futuramente outros 
transtornos mentais e como consequência um problema de saúde pública.  Trabalho com 
resultados parciais, onde foi possível identificar que, aparentemente, o uso inadequado da droga 
prevalece para a área de biológica.         
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INTERNAÇÕES DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS NO HOSPITAL 
REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE: ANÁLISE DE DADOS DO DATASUS 

 
WESLEY AMÉRICO BERGAMIN GRANADO DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
RENATA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALISSON BRUNHOLI GIROTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAIO KOITI MURAMATSU - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Nas últimas décadas, observou-se um crescimento enorme de pacientes com transtornos mentais 
e comportamentais (PTMC), sendo categorizada como a epidemia do mundo pós-moderno. A 
superficialidade da vida, a liquefação dos valores humanos, o estresse decorrente da globalização 
e até mesmo a introdução das drogas psicoativas são responsabilizados pelo tamanho aumento. 
Dessa forma, analisar e compreender as internações de PTMC possibilitam estabelecer políticas 
públicas de saúde mental e estratégias preventivas, no intuito de proporcionar um serviço de 
saúde humanizado e fundamentado. O objetivo deste trabalho é caracterizar as internações de 
PTMC no Hospital Regional de Presidente Prudente, no período 2012-2015, analisando o capítulo 
(cap.) V (Transtornos Mentais e Comportamentais) do CID-10 quanto ao número de internações 
(NI) por sexo (M ou F), ano e faixa etária (FE); média de permanência hospitalar (MPH) e 
morbidades (Mb) CID-10. Trata-se de uma pesquisa agregada observacional ecológica com dados 
do DATASUS. O cap. V apresentou NI = 4.939, sendo 1.176 (2012), 1.232 (2013), 1.217 (2014) e 
1.314 (2015). De acordo com o sexo, o NI distribui-se da seguinte forma: 3.012 (M) e 1.927 (F). Os 
dados apontam que a FE com maior NI foi de 35-39 anos (570 pacientes-pct) e a menor de 1-4 
anos (1 pct). Quanto à MPH, ficou em torno de 8,1 dias, sendo que no ano de 2014 a média foi 
elevada (8,7 dias) mesmo com menor NI dos que nos anos de 2013 e 2015. O ano de 2015 foi o 
com maior NI (26,60%). Destaca-se na lista de Mb do capítulo V (CID-10) o transtorno mental e 
comportamental devido ao uso de álcool [TMCA], esquizofrenia/transtornos esquizotípicos e 
delirantes [ED] e transtornos de humor [TH], os responsáveis pelo maior parcela das internações 
do Hospital Regional de Presidente Prudente, sendo que o primeiro se apresentou com valores 
significativos e o terceiro se destacou com maior número de internações de PTMC.  Conclui-se que 
o número total de internações de PTMC representa boa parcela do total de internações do HR. 
Além disso, a análise de dados permite visualizar quais os caminhos a serem tomados para a 
realização de políticas públicas integrativas em saúde mental, desde os serviços de internação até 
de promoção e prevenção à saúde, com intuito de ampliar as ações de saúde.          
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INTERNAÇÕES POR TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS POR USO DE ÁLCOOL NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
RENATA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WESLEY AMÉRICO BERGAMIN GRANADO DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

ALISSON BRUNHOLI GIROTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAIO KOITI MURAMATSU - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O uso indiscriminado de bebida alcoólica se revela um problema de saúde pública no Brasil. 
Durante anos o número de alcoólatras aumentou progressivamente, contudo políticas públicas de 
combate ao alcoolismo foram sendo implementadas a níveis federais, estaduais e municipais. 
Cientificamente o uso abusivo de álcool interfere diretamente sobre a vida, podendo causar 
transtornos mentais e comportamentais, que vão desde perturbações da consciência até 
síndromes de dependência. Dessa forma, faz-se necessário analisar internações de pacientes com 
transtornos mentais e comportamentais por uso de álcool (PTMCA), no intuito de promover o 
combate ao alcoolismo, bem como estabelecer parcerias com programas assistenciais públicos e 
civis. O objetivo deste trabalho é caracterizar as internações de PTMCA no Hospital Regional de 
Presidente Prudente no período de 2011 a 2015, analisando o número de internações (NI) por 
sexo (M ou F), ano, faixa etária (FE) e cor/raça; e média de permanência hospitalar (MPH) por 
ano. Trata-se de uma pesquisa agregada observacional ecológica com dados do 
DATASUS. Presente dentro do capítulo (cap.) V (Transtornos Mentais e Comportamentais) do CID-
10, a morbidade "Transtornos Mentais e Comportamentais por uso de álcool"[TMCA] apresentou 
NI = 1.096 pacientes (pct), sendo 3 (2011), 362 (2012), 268 (2013), 237 (2014) e 226 (2015). 
Conforme o sexo, o NI distribui assim: M = 1.031 e F = 65. A FE com maior NI foi 40-44 anos (172 
pct) e com menor NI foi 80 ou mais anos (2 pct). NI por cor/raça: branca = 517 pct, preta = 81, 
parda = 339, amarela = 3 e ignorada = 156. Para além do NI, a MPH = 5,1 dias, distribui-se, por ano, 
desta forma: 31,3 (2011), 4,8 (2012), 5,3 (2013), 5,4 (2014) e 4,7 (2015). Observou-se um elevado 
número de internações de pacientes com TCMA no Hospital Regional, principalmente de caráter 
de urgência. Contudo, uma análise dos dados a cada ano sugere queda considerável no número de 
internações, bem como um grupo de risco (40-44 anos)e a dominância masculina entre os 
pacientes.  Conclui-se que a queda do número de internações dos pacientes TMCA nos possibilita 
debater algumas hipóteses, como o investimento dos órgãos públicos em políticas de saúde contra 
o uso abusivo de álcool com ações de promoção e prevenção a saúde nas esferas federais, 
estaduais e municipais.         
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INTERNAÇÕES POR URGÊNCIAS OFTALMOLÓGICAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE 
PRUDENTE: UMA ANÁLISE DE DADOS DO DATASUS 

 
ALISSON BRUNHOLI GIROTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAIO KOITI MURAMATSU - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WESLEY AMÉRICO BERGAMIN GRANADO DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

 
As queixas de urgências oftalmológicas (UO) vão desde desconforto visual até baixa acuidade 
visual permanente. As causas são variadas, incluindo-se: trauma ocular, infecções, inflamações 
palpebrais, distúrbios de conjuntiva, córnea e esclera, entre outras. Conhecer a prevalência de UO 
possibilita planejar estratégias preventivas e estabelecer políticas de saúde, direcionando melhor 
o serviço pesquisado. O objetivo deste trabalho é caracterizar, com base em dados fornecidos pelo 
portal DATASUS, as internações por UO no Hospital Regional de Presidente Prudente no período 
janeiro 2010-dezembro 2015, analisando o capítulo (cap.) VII (Doenças do olho e anexos) quanto à 
média de permanência hospitalar (MPH), ao número de internações (NI) e ao valor gasto (VG) de 
acordo com: ano, sexo (M ou F), faixa etária (FE) e morbidade (Mb) CID-10. Trata-se de uma 
pesquisa agregada observacional ecológica com dados do DATASUS. O cap. VII apresentou NI = 
433, sendo 77 (2010), 75 (2011), 71 (2012), 60 (2013), 89 (2014) e 61 (2015). Conforme o sexo, o 
NI distribui assim: M = 247 e F = 186. A FE com maior NI foi 70-79 anos (71 pacientes - pct) e a com 
menor NI foi 5-9 anos (11 pct). Destacaram-se as morbidades "Outras doenças do olho e dos 
anexos" - Mb1 (318 pct) e "Catarata e outros transtornos do cristalino" - Mb2 (84 pct). A MPH 
resultou em 2,3 (2010), 3,7 (2011), 4,2 (2012), 3,6 (2013), 4,9 (2014) e 6,0 (2015). O VG total foi R$ 
264.804,35, sendo M = R$ 162.213,17 e F = R$ 102.591,18. O VG conforme FE distribuiu-se de 
forma semelhante ao do NI. A Mb1 teve o maior VG (R$ 204.354,06), seguida por Mb2 (R$ 
51.548,86). Exceto o caráter "Eletivo", o NI de "Urgência" inclui acidentes e outros tipos de lesão 
ou envenenamento, porém não discrimina os dados. Sugere-se que o VG individual (VGI) M seja 
superior ao VGI F devido a 2 fatores: primeiro, a relação M/F apresentou NI = 1,3280 e VG = 
1,5812; segundo, nos anos com MPH F > MPH M, o NI = 1,2221 e o VG = 1,3177. A Mb1 engloba 
outras classificações, justificando o grande NI e VG referentes a ela. Conclui-se que, em relação a 
todos os cap. CID-10, o cap. VII culminou em 0,46% das internações e 21,11% dos gastos. Do total 
de 433 internações por UO, a maioria foi de pacientes do sexo masculino (57,04%), da faixa etária 
de 70 a 79 anos (16,4%), devido, principalmente, à morbidade "Outras doenças do olho e dos 
anexos" (73,44%) e com média de permanência hospitalar de 4,12 dias, sendo maior, porém, no 
sexo feminino.         
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NÍVEL DE INFORMAÇÃO SOBRE AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE RELACIONADAS À 
HIPERTENSÃO ARTERIAL E OBESIDADE 

 
TIAGO NESSO BARROS DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA BUENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARGARET ASSAD CAVALCANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a obesidade são consideradas fatores de riscos 
cardiovasculares extrínsecos e passíveis de modificação. Assim, é de suma importância 
orientações relacionadas à prevenção e promoção em saúde buscando a diminuição e 
monitoramento desses fatores de risco.  O objetivo deste estudo foi identificar o nível de 
informação sobre ações de prevenção e promoção de saúde relacionadas à HAS e 
obesidade Estudo transversal, com indivíduos participantes da campanha de saúde intitulada "Eu 
sou 12 por 8" promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia na cidade de Presidente 
Prudente-SP. Foram aplicados, por meio de entrevistas, questionários para avaliar a presença de 
HAS referida e o nível de informação de ações de prevenção e promoção de saúde contendo 
perguntas como, se os entrevistados receberam informações sobre as complicações da HAS e 
obesidade e onde as receberam. Os dados foram analisados com estatística descritiva e a 
associação de dados por meio de teste G e teste qui-quadrado com nível de significância de 5%. 
Projeto aprovado pelo CEP(CAAE:43272215.3.0000.5515.)  Dos 662 indivíduos analisados, 55,7% 
eram do sexo feminino com média de idade de 53,8 (±16,2) e 44,3% do sexo masculino com média 
de idade 56,2 (±17,7). Deste total, 84,3% receberam algum tipo de informação quanto às 
complicações da HAS, sendo que estas informações vieram da Estratégia Saúde da Família (ESF) 
com 42,3%. Já em relação à obesidade, 55,3% foram informados, e o principal meio veio da mídia 
com 26,5%. Houve significância estatística na associação entre a HAS referida e informação sobre 
as complicações da HAS (p < 0,0111).  A ESF permitiu a realização de ações de prevenção e 
promoção de saúde para HAS, porém melhor análise deve ser feita sobre qual o momento em que 
as informações sobre as complicações da HAS são oferecidas. Embora a mídia tenha demonstrado 
papel relevante no que se diz respeito às informações referentes aos malefícios da 
obesidade. Podemos concluir que ações de prevenção e promoção à saúde são fornecidas a 
população por diferentes meios como pela ESF e mídia, no entanto, necessitamos de uma melhor 
abordagem no que diz respeito aos fatores de risco cardiovasculares por todos os serviços de 
saúde         
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O USO DE PROBIÓTICOS NA DERMATITE ATÓPICA. 
 

BIANCA PERES BEZERRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA CHRISTINA DE LÁZARO JORGE - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 

 
A dermatite atópica é uma doença inflamatória da pele, crônico, recidivante, como característica 
principal o prurido intenso, comum na primeira infância.Além dos tratamentos convencionais, há 
o uso de probióticos encontrados em produtos naturais e industrializados, que podem ser tanto 
uma medida preventiva como uma medida auxiliar terapêutica. O objetivo é revisar a Dermatite 
Atópica, descrevendo como o uso dos probióticos podem reduzir a incidência da mesma. Este 
trabalho é revisão de literatura,metodologia de base a revisão bibliográfica advindos de livros e 
artigos científicos publicados em plataformas eletrônicas,como LILACS,BIREME,SCIELO e 
MEDLINE  Os probióticos produzem vitaminas do complexo B e a vitamina K2. Estudos avaliaram o 
uso de Lactobacillus GG em gestantes com antecedentes familiares de atopia, ao final da gestação 
e nos primeiros meses de vida de seus filhos. Os resultados foram: aos 2 anos de idade, a 
proporção de lactentes que apresentavam dermatite atópica foi menor do que entre os que 
receberam placebo. Esta bactéria aumenta a resposta imunológica frente algumas doenças, 
aumentando produção de anticorpos e imunoglobulina A. Estudos demostraram que das 159 
gestantes, metade delas receberam Lactobacillus rhamnosus 2-4 semanas antes do parto. Aos 2 
anos de idade, o estudo placebo tinha 46% Eczema atópico. Já o grupo de gestante que recebeu o 
probiótico, tinham Eczema atópico em apenas 23%. Além disso, o Lactobacillus rhamnosus 
favorece a implantação do Bifidobacterium, produz o ácido láctico, além de colonizar, acidificar e 
proteger o intestino delgado. Inibe o crescimento de bactérias patogênicas, melhorando a 
resistência do sistema imune, alegando atividade antitumoral. A Bifidobacterium lactis, possui 
como efeito benéfico a inibição de patógenos e a melhora do sistema imunológico. Os efeitos 
imunológicos dos probióticos que têm sido observados incluem aumento da secreção de 
interferon-? em pacientes com alergias e dermatite atópica, em decorrência do desvio da resposta 
imunológica para um perfil de linfócitos T helper 1, pois após a utilização de probióticos, há a 
redução de células precursoras hematopoéticas CD34+, além de melhora clínica dos sintomas 
nestes pacientes. Dessa maneira, os probióticos podem ser uma opção para o tratamento das 
dermatites atópicas, sendo eficazes na redução da incidência da mesma devido a modulação do 
sistema imunológico, pois seu uso no início da vida pode reduzir a ocorrência de dermatite 
atópica.         
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OBSERVAÇÃO DA PORCENTAGEM DE PARTOS VAGINAIS DAS ÚLTIMAS DÉCADAS NOS PRINCIPAIS 
MUNICÍPIOS DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
MANOELA LETICIA DE OLIVEIRA CAROLINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA ANANIAS BARROSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O parto vaginal é um processo natural e auto-resolutivo em que orienta-se a mínima intervenção 
possível pelo profissional de saúde, sendo a cesariana indicada em casos específicos de 
intercorrências no trabalho de parto ou curso da gestação. Em muitos países, porém, cresce o 
número de partos cesáreos em função de fatores que não o bem estar fetal. O objetivo do estudo 
é observar a evolução dos índices de partos vaginais nas principais cidades da DRS XI e compará-
los com os índices considerados adequados pela OMS que considera que índice de cesáreas 
maiores que 10% não reduz a mortalidade materna e neonatal. Selecionou-se os 5 municípios 
mais populosos pertencentes ao Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente 
utilizando dados demográficos do ano de 2010 divulgados pelo IBGE. Adotando o modelo de 
Estudo Ecológico buscou-se dados no DATASUS relativos as últimas três décadas selecionando os 
anos de 1994, 2004 e 2014 para serem usados como amostras e utilizando como parâmetros de 
busca o Tipo de Parto dos Nascidos Vivo. Foram retirados do estudo os partos listados como 
indeterminados. Presidente Prudente apresentou 30,87%, 23,6% e 25,63% nos anos de 1994, 2004 
e 2014 respectivamente. Dracena declinou de 33,13% em 1994 para 20,16% em 2004 e 7,94% em 
2014. Presidente Epitácio registrou 41,30% em 1994, 39,16% em 2004 e 17,16% em 2014. 
Presidente Venceslau em 1994 realizava 48,62% dos partos por via vaginal, 40,04% em 2004 e 
18,51% em 2015. Rancharia apresentou índice de 49,54% em 1994, 48,25% em 2004 e 29,16% em 
2014.  Em Presidente Prudente houve declínio do número de partos vaginais entre 1994 e 2004 e 
embora esta escolha de via tenha aumentado na década seguinte não reestabeleceu-se o padrão 
da década de 1990. Em todas as outras cidades analisadas a porcentagem de partos por via vaginal 
decresce com a evolução do tempo e com acentuação da queda sempre na última década. 
Dracena mostrou-se a cidade com menor índice de partos vaginais entre as analisadas, atingindo 
seu pior índice em 2014. Presidente Epitácio e Presidente Venceslau sofreram acentuação no 
decréscimo dos partos principalmente na última década. Em todos os anos adotados para estudo, 
o município de Rancharia obteve os melhores índices mesmo com declínio considerável na década 
atual. A redução da realização de partos vaginais desponta como falha na Atenção Primária, na 
educação da população feminina e no papel de médico de incentivar o parto normal como via 
mais segura para a mãe e o feto.         
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PERFIL DE ÓBITOS POR CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NA REGIÃO DE SAÚDE DE PRESIDENTE 
PRUDENTE  

 
CAROLINA FERREIRA DE MELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDA BALDERRAMAS TONETTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
INGRID ELOISE TROMBINE BATISTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOÃO VICTOR RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAMYLE YUMI MIYAMOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O câncer de colo de útero constitui o terceiro tumor mais frequente na população feminina no 
Brasil. Este câncer, quando diagnosticado e tratado precocemente, é considerado uma causa de 
morte evitável. As taxas de mortalidade ainda são elevadas, com a doença persistindo como um 
problema de Saúde Pública.  Identificar o número de óbitos em decorrência de câncer de colo de 
útero, na região de saúde de Presidente Prudente, de acordo com as faixas etárias, no período de 
2010 a 2013. O estudo foi do tipo agregado observacional ecológico. Os dados foram coletados 
através do Sistema de Informação de Atenção Básica, disponível no endereço eletrônico DATASUS 
(sítio do INCA), do Ministério da Saúde. A menor frequência de óbitos ocorreu em 2011(16,39%) e 
a maior frequência em 2013 (32,78%). Números consideráveis de óbitos foram registrados a partir 
da faixa etária entre 30 a 39 anos, sendo que as mulheres entre os 50 a 59 anos apresentaram a 
maior quantidade de óbitos (29,05%). Os valores progressivos do número de óbitos por câncer de 
colo de útero, a partir de 2011 são controversos em relação ao avanço na capacidade de realizar 
diagnóstico precoce para reduzir a incidência e a mortalidade por esse tipo de câncer no país. Os 
resultados quanto à faixa etária vão de encontro com a Organização Mundial de Saúde, na qual a 
incidência deste câncer aumenta nas mulheres entre 30 e 39 anos de idade e atinge seu pico na 
quinta ou sexta décadas de vida. Em 2016, no Brasil, houve 16.340 novos casos, e o número de 
mortes, registrados até 2013 pelo Sistema?de?Informação?sobre?Mortalidade (SIM) foi de 5.430. 
Estima-se que o número de novos casos no ano de 2016 no Estado de São Paulo seja de 2.120.  Na 
região de Presidente Prudente, os óbitos por câncer do colo uterino aumentaram a partir de 2011, 
e com maior prevalência na fase adulta avançada.          
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PERFIL DE ÓBITOS POR DIABETES MELLITUS NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2008 A 
2011 RELACIONANDO COM A EFICÁCIA DO SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 
FRANCIELLE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILA CRISTINA DAUDT DANSIGUER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA JANEIRO MARQUEA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O diabetes mellitus (DM) é um transtorno metabólico devido à falta de insulina ou seu uso 
ineficaz. Podem ocorrer alterações vasculares que geram manifestações clínicas e causando 
morte. A Atenção Primária (ATP) propõe uma abordagem centrada na promoção da qualidade de 
vida focada nos indivíduos e nas famílias. O perfil de óbitos por DM no Estado de São Paulo (SP) no 
período de 2008 a 2011 relacionando com a eficácia do serviço da Atenção Primária na prevenção 
do DM, sexo e idade. O estudo trata-se de uma pesquisa ecológica, com coleta de dados da base 
DATASUS. Após acessar o site http://datasus.saude.gov.br/, foram acessados em sequência: 
"Informações de Saúde (TABNET)", "Indicadores de Saúde", "Indicadores e Dados Básicos - IDB", 
tópico de IDB- 2012. Selecionou- se "Indicador de Mortalidade" optando por "Taxa de mortalidade 
específica por diabetes mellitus". Optou-se por "Ano do Óbito", "Faixa etária", "Sexo", "São 
Paulo". A análise dos dados foi através da estatística descritivos, no software Excel. Os dados ao 
todo se totalizaram 38.716 óbitos por DM no Estado de SP. Por ano, foram: 9.337 (24,11%) em 
2008; 9.436 (24,37%) em 2009; 9.825 (25,37%) em 2010 e 10.118 óbitos (26,13%) em 2011. Os 
óbitos de acordo com o sexo totalizaram 38.712, óbitos femininos (21.203), óbitos masculinos 
(17.509) e sexo ignorado (4). Os óbitos feminino em 2008, 2009, 2010 e 2011 foram 5.142 óbitos, 
5.264 óbitos, 5.339 óbitos e 5.458 óbitos respectivamente. Enquanto os masculinos em 2008, 
2009, 2010 e 2011 foram 4194 óbitos, 4171 óbitos, 4.484 óbitos e 4.660 óbitos respectivamente. 
Os óbitos segundo a faixa etária totalizam 340 de 0 a 29 anos, 558 óbitos de 30 a 39 anos, 1.803 
óbitos de 40 a 49 anos, 5.023 óbitos de 50 a 59 anos, 30.982 óbitos de 60 anos e mais. O aumento 
dos óbitos de 2008 a 2011 podem ser justificados pelo aumento da prevalência da DM. Acima de 
60 anos, a saúde é mais debilitada, encontrando-se outras morbidades associadas e também 
respondem menos ao tratamento. A mortalidade feminina alta parece ser contraditória, pois as 
mulheres tendem a cuidar mais da saúde, com isso estudos sugerem que a mortalidade seja maior 
porque são mais diagnosticadas e também, as alterações hormonais contribuem para a evolução 
da DM O perfil de óbitos por DM do estado de São Paulo de 2008 a 2011 está relacionado com a 
maioria do sexo feminino e na faixa etária de 60 anos e mais. Percebendo a fragilidade da ATP, 
visto a ineficácia do cuidado com a mulher e o idoso.         
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PERFIL DOS NEONATOS COM SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO DO RECEM NASCIDO 
 

ARIELLE STAMATO MENDES VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA ANGELA MARTINS CABRERA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA FIGUEIREDO CORRÊA DE MEDEIROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Síndrome do Desconforto Respiratório do Recém Nascido ou Doença da Membrana Hialina 
(DMH) é uma das mais graves patologias no recém-nascido prematuro, acarretando um alto índice 
de morbimortalidade no período neonatal. A principal causa da DMH é a deficiência de 
surfactante alveolar. Identificar o perfil clínico do recém-nascido com DMH caracterizando suas 
variáveis neonatais e fatores de risco passou ser fundamental para a compreensão da incidência e 
gravidade da patologia. Baseadas na incidência significativa de recém-nascidos com DMH, este 
trabalho objetiva realizar revisão literária do perfil dos neonatos e seus fatores de riscos.  Foram 
pesquisados livros-texto, artigos científicos entre 1998 e 2016, identificando o perfil clinico do RN 
com DMH e seus fatores de risco.  Tem-se a prematuridade como principal fator de risco para 
DMH. Em relação ao perfil dos RN, de acordo com a literatura, destacam-se sexo masculino, 
gemelaridade, raça branca e nascido de parto cesárea A prematuridade é o fator de risco mais 
importante, visto que o desenvolvimento pulmonar e o sistema de maturação ocorrem de acordo 
com a idade gestacional e suas modificações viabilizam ou não a passagem da vida intra para a 
extrauterina. Em relação as variáveis neonatais e o perfil dos RN,o sexo masculino caracteriza -se 
devido a menor concentração de estrogênio que participam da indução de produção de 
surfactante durante a vida intrauterina. Crianças brancas fazem pior em termos de incidência, 
severidade e fatalidade por razões indeterminadas. Também é mais comum em crianças nascidas 
por partos cesáreas, o parto normal aumenta a produção de surfactante fetal e acelera a 
reabsorção do liquido interalveolar por meio de fatores hormonais. Crianças de mães diabéticas 
também são mais suscetíveis ao desenvolvimento da DMH, onde a insulina bloqueia a produção 
de cortisol fetal e a síntese de proteínas associada ao surfactante, o tempo de gestação é menor 
em mães insulinodependentes sendo o surfactante disponível funcionalmente deficiente. 
Gestação gemelar é outra característica, o segundo gemelar é mais susceptível, provavelmente 
devido a exposição mais longa a tensão perinatal aguda. O perfil dos RN com DMH é representado 
pelo sexo masculino, brancos, gemelaridade e mãe diabética. Prematuridade e o principal fato de 
risco O reconhecimento desse perfil e prevenção dos fatores de risco podem contribuir para 
identificação precoce da DMH e consequentemente diminuir sua morbidade.         
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PREVALÊNCIA DE SOBREPESO, OBESIDADE E AUMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL E A 
RELAÇÃO COM HIPERTENSÃO ARTERIAL NA CAMPANHA "EU SOU 12 POR 8" EM CIDADE DO 

INTERIOR PAULISTA. 
 

RENATA BUENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TIAGO NESSO BARROS DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO BOBATO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA DA SILVA FIORI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARGARET ASSAD CAVALCANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A prevalência de sobrepeso, obesidade e, consequentemente, do aumento da circunferência 
abdominal (CA) vem crescendo no mundo, sendo considerados um problema de saúde pública, 
pois podem propiciar risco no desenvolvimento de outras doenças, incluindo as cardiovasculares; 
dentre elas, a hipertensão arterial sistêmica (HAS). Indivíduos com sobrepeso apresentam duas 
vezes mais chances de ter hipertensão e os obesos 3,6 vezes mais.  O objetivo deste estudo foi 
identificar a prevalência de sobrepeso, obesidade e do aumento da CA e a relação com a HAS em 
participantes de uma campanha de saúde. Estudo transversal, sendo analisados 662 indivíduos de 
ambos os gêneros, maiores de 18 anos. A obesidade foi avaliada pelo índice de massa corporal 
(IMC) e pela CA. A Pressão Arterial (PA) foi aferida por método indireto e considerada HAS a PA 
sistólica = 140 mmHg, sendo aplicado um questionário para avaliar os dados sócios demográficos e 
a HAS referida. As avaliações ocorreram na campanha promovida pela Sociedade Brasileira de 
Cardiologia "Eu sou 12 X 8", na cidade de Presidente Prudente- SP. Os dados foram analisados com 
estatística descritiva e a associação deles por meio de teste G e teste qui-quadrado com nível de 
significância de 5%. O projeto foi aprovado pelo CEP (CAAE no 43272215.3.0000.5515)  Dos 662 
indivíduos analisados, 55,7% eram do sexo feminino, com média de idade de 53,82 (±16,2) e 
44,3% do sexo masculino com média de idade 56,2 (±17,7) Foi verificado que 50,5% dos indivíduos 
estavam acima do peso, sendo que 137 (72,5%) classificados como obesidade grau 1 e 44% dos 
homens e 27,6% das mulheres tinham aumento da CA. Houve associação estatisticamente 
significante entre indivíduos com HAS referida e aumento do IMC e CA (p < 0,0001), o mesmo 
ocorreu com relação aos indivíduos com HAS não referida, que apresentaram PAS = 140 mmHg e 
aumento da CA (p < 0,0023).  -  A prevalência de sobrepeso e obesidade na população estudada foi 
alta e demonstrou-se a relação significativa entre o aumento do IMC, CA e HAS referida. A aferição 
da CA, independente das medidas tradicionalmente já realizadas como a do IMC, pode contribuir 
consideravelmente como fator de risco para a HAS.         
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SITUAÇÃO DA DENGUE E LEISHMANIOSE NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP 
 

RENATA BUENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TIAGO NESSO BARROS DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

YASMIN RAJAB - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNO FREITAS CERÁVOLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LETÍCIA FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELE LIMA CUNHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO BOBATO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GUILHERME DALE VEDOVE ROSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA BRAGA MATIOTTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CLÁUDIO WANDERLEY LUZ SAAB FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ISABELLA DE NADAI ZAMARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

No Brasil, o mosquito Aedes Aegypti é vetor de três doenças: Dengue, Chikungunya, que podem se 
manifestar de forma assintomática ou com sintomas brandos e até casos mais graves podendo 
levar ao óbito, e o Zika vírus relacionado aos casos de microcefalia. A dengue é uma doença 
causada pelo Arbovírus de quatro sorotipos (DEN 1, 2, 3 e 4) sem diferença de gravidade dos 
sintomas da dengue. É mais prevalente em regiões tropicais e subtropicais do planeta, sendo 
considerada um problema de saúde mundial. Além do Aedes Aegypti, há também o mosquito do 
gênero Phlebotomus, vetor do protozoário Leishmania spp, que causa a Leishmaniose. A 
leishmaniose continua sendo um grande desafio nas questões de saúde pública, principalmente 
pelo potencial endêmico que vem assumindo em vários estados brasileiros, inclusive na região de 
Presidente Prudente- SP. Verificar a incidência das morbidades dengue e leishmaniose no 
município de Presidente Prudente- SP. Foi realizado um questionamento junto a Vigilância 
Epidemiológica do município sobre a incidencia de dengue e leishmaniose no período de 1996 a 
2015. A taxa de incidência é calculada pelo número de casos novos confirmados por 100 mil 
habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Esse 
dado analisa variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos 
confirmados, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica.  Com relação a 
dengue, os casos tenderam aumentar passando de 18 em 1996 e chegando 279 casos em 2006. 
No ano de 2015, a cidade teve 3089 casos confirmados, sendo os meses de abril e maio os que 
tiveram a maior incidência. Houve quatro óbitos ocasionados por essa morbidade. Em relação à 
Leishmaniose, foram registrados apenas 2 casos confirmados, sendo o primeiro em 2013. Mesmo 
com a incidência de apenas 2 casos, a região de Presidente Prudente é considerada área endêmica 
para doença e a presença de casos confirmados é de grande importância para as autoridades 
públicas, visto que é uma doença crônica grave e potencialmente fatal, cuja letalidade pode 
alcançar 10% quando não se institui o tratamento adequado.  . Concluímos, através da incidência 
de dengue e de leishmaniose que as ações da Vigilância Sanitária de Presidente Prudente podem 
não estar sendo realizadas de maneira eficaz, necessitando, então, de uma maior conscientização 
da população e buscando novas alternativas que auxiliam no combate ao vetor.         
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USO DE PSICOTRÓPICOS POR ACADÊMICOS DE MEDICINA 
 

ANA LAURA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUIZ HENRIQUE DOMINGUEZ JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EMANUELE CANELA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA XAVIER SILVA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE APARECIDA BURIOLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Estudos demonstram como o uso de medicamentos psicotrópicos vem aumentando no meio 
escolar; principalmente na graduação onde os esforços relacionados à necessidade maior de 
empenho levam ao uso indiscriminado e não autorizado dos fármacos. Esses são colocados à 
disposição dos estudantes a partir de mecanismos diversos, até mesmo sem receituário ou por 
receitas denominadas a nome de terceiros, o que prejudica o controle na comercialização destas 
drogas.  Caracterizar o consumo de medicamentos psicotrópicos por alunos de medicina em uma 
universidade do interior do Oeste Paulista.  Pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem 
quantitativa, realizada no período de janeiro a maio de 2016, no curso de medicina de uma 
Universidade Privada, localizada no interior do Oeste Paulista. Para coleta de dados foi realizada 
amostragem aleatória estratificada, de alocação proporcional, totalizando 1068 entrevistados. Os 
dados foram coletados por meio de um instrumento "Questionário sobre o uso de psicotrópicos" 
para preenchimento imediato e individual. Os dados foram compilados e tratados em planilhas 
eletrônicas do programa Microsoft Office Excel® e analisados por meio da estatística 
descritiva.  Observou-se que, as drogas mais utilizadas pelos acadêmicos de medicina, foram as 
drogas ansiolíticas (10,96%) e drogas estimulantes do sistema nervoso central (14,70%).  : Drogas 
estimulantes do sistema nervoso central são usadas pelos alunos para estimular a concentração 
durante os estudos a fim de auxiliar no aprendizado e por isso são as mais comuns entre os 
discentes de medicina. Já as drogas ansiolíticas estão relacionadas à pressão que o curso acarreta 
ao aluno, que muitas vezes recorre ao fármaco como maneira de aliviar o estresse. O uso de 
medicamentos que auxiliem na estimulação do sistema nervoso foi o mais descrito neste estudo, 
fato que demonstra a necessidade maior controle quanto aos efeitos não desejáveis dessas drogas 
quando usadas indiscriminadamente.     Próprios pesquisadores.     
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USO DO ESCORE SAPS3 COMO PREDITOR DE MORTALIDADE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
CORONARIANA 

 
GUILHERME MENEZES MESCOLOTTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM 

OTÁVIO ALVES DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ILLGNER ALVES DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL EMANOEL VALERIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO VICTOR CARDOSO DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLOS EDUARDO DA COSTA NUNES BOSSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MILENA MENEZES MESCOLOTTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O escore de avaliação Simplified Acute Physiology Score 3 (SAPS3) é um sistema de pontuação 
elaborado para prover prognóstico em pacientes gravemente enfermos. Desenvolvido em 
unidades de terapia intensiva (UTI) européias, avalia dados colhidos até a primeira hora de 
internação. Este escore utiliza 20 variáveis facilmente identificáveis na admissão, que englobam 3 
grupos: variáveis demográficas, razões pela admissão na UTI e variáveis fisiológicas (MORENO et 
al., 2005).  Por ser um método de fácil aplicação e de grande reconhecimento, decidiu-se avaliar o 
valor preditivo para óbito desse sistema em uma UTI coronária (UCO). O estudo foi realizado em 
uma UCO brasileira com análise de dados de 768 internações no período de 01/10/2014 a 
01/09/2015. Os dados foram obtidos do sistema EPIMED MONITOR e avaliados através do 
software EPI INFO, versão 3.5.2., em que se considerou significativo P-valor menor que 0,05 bi-
caudal para as regressões logísticas multivariadas estimadas na amostra.O SAPS3 foi 
correlacionado com desfecho da internação na unidade (Alta/Óbito) Dos pacientes internados, 
310 (40,36%) eram mulheres e 458 (59,64%) eram homens, sendo que o valor médio do SAPS3 foi 
de 42,02 (DP ±12,24) pontos.Uma pontuação maior do que 60 no SAPS3 teve correlação maior 
com óbito na unidade OR=12,52 (p < 0,001); enquanto que uma pontuação menor ou igual a 40 
relacionou-se com menor ocorrência de óbito na unidade OR=0,18 (p < 0,001). A análise de 
pacientes com SAPS3 entre 40 e 59 não obteve inferência estatística.  Utilizar métodos de triagem 
na admissão à UTI constitui um caminho objetivo e econômico para o manejo de enfermos e 
recursos. O SAPS3 é um método de execução simples e facilmente aplicado logo na admissão. Este 
estudo pode evidenciar significante valor preditivo para óbito na unidade coronariana com escore 
acima de 60 e, abaixo de 40, demonstrou menor risco para o desfecho, sendo inconclusivo entre 
esses valores. Para validar seu valor em UCO tentou-se comparar SAPS3 a outros métodos de 
triagem, contudo, na base de dados consultada, os valores não foram constantes na população 
analisada pelo SAPS3. Concluímos que o escore prognóstico SAPS3 demonstrou valor preditivo 
para óbito em UCOs. Serão necessários mais estudos para avaliar o poder discriminatório do 
SAPS3, bem como compará-lo a outros métodos de triagem para validá-lo em UTIs 
coronárias.    Santa Casa de Misericórdia , PRESIDENTE PRUDENTE, SP, BRASIL.      
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ILLGNER ALVES DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS EDUARDO DA COSTA NUNES BOSSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MILENA MENEZES MESCOLOTTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O escore de risco Gold Registry ofAcuteCoronaryEvents (GRACE) foi criado a partir de um registro 
observacional, sendo rapidamente difundido pelo mundo. Este escore prediz o prognóstico em 
seis meses após sua aplicação em síndromes coronarianas agudas. O modelo GRACE analisa 9 
variáveis como idade função renal e sinais de disfunção ventricular esquerda, algumas analisadas 
de forma semiquantitativa (EAGLE et al.,2004). Este estudo visa analisar a capacidade prognóstica 
do escore em um nosocômio brasileiro. O estudo foi realizado a partir de dados coletados de um 
hospital brasileiro e avaliou 79 pacientes internados no período de01/10/2014 a 01/09/2015. Foi 
utilizado um intervalo de confiança a 95% (IC 95%) para as regressões logísticas multivariadas 
estimadas na amostra estas foram coletadas do sistema EPIMED MONITOR e para a inferência 
estatística foi utilizado o software EPI INFO, versão 3.5.2. Foi avaliada a relação do escore de risco 
GRACE com a ocorrência de óbito no hospital. Dos hospitalizados, 36,7% eram mulheres e 63,3% 
eram homens, sendo que o valor médio do GRACE foi de 139,53 (DP ±45,04) pontos. Um valor 
maior do que 200 no GRACE indicou maior probabilidade de óbito para os pacientes internados 
com síndrome coronariana aguda no hospital OR=72,0(IC 95% 5,6734 - 913,7312). O presente 
estudo apresentou grande valor estatístico, demonstrando eficácia em avaliar prognóstico e 
consequentemente nortear condutas em paciente com diagnóstico de SCA. Concluímos que o 
escore prognóstico GRACE demonstrou valor preditivo para óbito em pacientes com síndrome 
coronariana aguda. Serão necessários mais estudos para avaliar o poder discriminatório do escore 
em questão, porém nos estudos observados até o momento este mostra-se superior a escore 
consagrados como TIMI Risk e SAPS3 em pacientes com síndrome coronariana aguda.    SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA, PRESIDENTE PRUDENTE, SP, BRASIL     
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CLÁUDIA CARDOSO DE MACEDO OLIVEIRA - HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
As úlceras diabéticas acometem quase sempre as extremidades inferiores e na região plantar são 
denominadas "pé diabético", por muitas vezes apresentando várias complicações. As úlceras não-
diabéticas incluem inúmeras outras etiologias. Porém, as principais causas de úlceras dos 
membros inferiores são as doenças venosas e arteriais. Essas úlceras causam significante impacto 
sócioeconômico, e podem acarretar amputações e óbitos. O látex da Hevea brasiliensis mostrou 
ser um biomaterial indutor de angiogênese. Uma biomembrana obtida desse látex apresentou 
potencial de indução da neoformação tecidual em diversos tecidos, e para ser empregado no 
tratamento das úlceras.  Este projeto visa o estudo in vivo do látex centrifugado da H. brasiliensis 
na melhora clínica das úlceras diabéticas e não diabéticas, em comparação à efetividade da 
papaína.  Ensaio clínico, unicêntrico, randomizado em pacientes com úlcera dos membros 
inferiores, atendidos no ambulatório de Dermatologia do Hospital Regional de Presidente 
Prudente, SP, comparando dois grupos de pacientes, divididos de acordo com a terapêutica e 
etiologia da úlcera. Material em teste: para o grupo 1 (A. úlcera diabética; B. úlcera não-diabética), 
látex centrifugado de H. brasiliensis, na forma de membrana, aplicado diariamente sobre a úlcera, 
pelos próprios pacientes, após limpeza com água e sabão, e cobertura posterior com gaze e faixa 
ou esparadrapo. Orientação para não associar nenhum outro produto tópico.  Para o grupo 2, 
controle (A. úlcera diabética; B. úlcera não-diabética), papaína a 2% em gel, da mesma 
forma.  Foram tratados, no grupo 1, 5 pacientes, 2 com úlceras diabéticas e 3 com úlceras não-
diabéticas. No grupo 2, mais 5 pacientes, com úlceras de estase. Esses pacientes tiveram 
acompanhamento clínico e fotográfico durante 45 dias, com notável melhora clínica referida pelo 
paciente e observada pelo médico, tanto no grupo que usou o látex, quanto no grupo que usou a 
papaína (Figuras 1 e 2). A pesquisa foi descontinuada pela indisponibilidade de mais 
membranas.  O látex de H. Brasiliensis, é um novo horizonte no tratamento de úlceras crônicas. 
Além disso, pode ser uma nova alternativa para outras morbidades em que os tecidos necessitem 
de neovascularização em sua terapêutica.  Os resultados parciais deste estudo sugerem a eficácia 
da biomembrana do látex de H. Brasiliensis para tratar úlceras crônicas, com eficácia semelhante à 
papaína, terapêutica já preconizada.     FAPESP     
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Introdução: A investigação denominada "Anemia Falciforme: Universo Epidemiológico - Usuários 
SUS DRS XI", busca, por meio do monitoramento personalizado, promover a identificação, a escuta 
ampliada e o acompanhamento, com suporte biopsicossocial ao portador da doença falciforme 
(DF). Justificativa: Os investigadores verificaram que a Anemia Falciforme faz parte das doenças e 
agravos prevalentes na população negra. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 
e o Princípio da Equidade do SUS puderam ser aplicados na realização desta investigação. Utilizar a 
Visita Domiciliar como ferramenta para mostrar a importância do diagnóstico precoce e do 
acompanhamento por equipe interdisciplinar, esclarecendo as repercussões biopsicossociais 
relacionadas à DF. Utilizou-se o método da pesquisa de campo investigava. Foi elaborado, por uma 
equipe multiprofissional, um questionário para traçar o perfil epidemiológico das pessoas com DF 
no município e região de Presidente Prudente. Em seguida, processou-se um levantamento dos 
prontuários das pessoas com DF cadastradas nos hospitais Regional e Estadual do município. 
Posteriormente, os investigadores entraram em contato com os doentes e seus familiares, 
agendando uma visita monitorada pelos profissionais de saúde para realização das entrevistas nos 
domicílios. A principio foram obtidos dados parciais que demostram as crises de priapismo e dor 
corporal como as principais queixas apresentadas pelos portadores da DF. Alem disso, constatou-
se também que a falta de orientação quanto a doença é recorrente entre os portadores da DF.  No 
acompanhamento aos pacientes, constatou-se falta do acesso às informações relacionadas à DF, 
ao quadro clínico e as recorrentes complicações hematológicas. As crises de falcização e o 
priapismo são assuntos desconhecidos dos entrevistados, o que demonstra a fragilidade nas ações 
de educação em saúde, essenciais para essas pessoas. As ações de educação em saúde realizadas 
pelos investigadores nas Visitas Domiciliares foram importantes para a criação de ambientes 
saudáveis para as pessoas com DF. Aspectos biopsicossociais dos usuários do SUS puderam ser 
evidenciados com a realização das entrevistas. Vínculos de respeito e confiança puderam ser 
estabelecidos entre os estudantes investigadores, pessoas entrevistadas e seus familiares. O 
acesso à informação pode ser considerado como uma ferramenta que amplia a autonomia das 
pessoas com DF.    UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista     
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ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A anemia falciforme é uma enfermidade genética e hereditária que decorre de uma mutação no 
gene que produz a hemoglobina A, originando outra, denominada hemoglobina S, de herança 
recessiva. No Brasil estima-se 7.200.000 pessoas portadoras do traço falcêmico e 50.000 com 
doença falciforme. Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente - DRS XI, ocupa o 4° 
lugar no estado de São Paulo com abrangência de uma população de 722.192 e população negra 
de 271.564. A doença traz repercussões nos aspectos biopsicossociais dos usuários do SUS na 
região Oeste do Estado de São Paulo. Planejar ações para identificação de lacunas de atendimento 
à população com anemia falciforme, por um grupo interdisciplinar de estudos, na rede SUS, área 
de abrangência da DRS de Presidente Prudente. Pesquisa de campo investigativa. Levantamento 
de dados dos prontuários dos sujeitos da pesquisa. Realização de entrevistas domiciliares 
individuais. Com aplicação dos questionários, durante as entrevistas, foram encontradas lacunas 
significativas quanto ao atendimento à população com Anemia Falciforme: todos entrevistados 
(100%) apresentam baixa autoestima; não possuem autonomia e vínculo com a equipe-usuário 
SUS; dificuldades de aceso a consultas por especialistas; alimentação que não supre as 
necessidades básicas do falcêmico; falta de Educação em Saúde para pacientes e familiares, não 
atendimento por uma equipe multiprofissional, conforme preconizam as recomendações do 
Ministério da Saúde. Prontuários: desatualizados, dificultando acesso ao paciente para entrevistas; 
falha na construção da história clínica do doente falcifórmico.  Na entrevista consideram-se as 
condições de vida, identificação das necessidades de saúde, autonomia, vínculo equipe-usuário do 
SUS. Evidenciaram-se aspectos psíquicos frente à doença crônica que necessita de cuidados 
especiais e acesso às tecnologias que prolongam a vida. A aplicação dos questionários aos usuários 
falcêmicos contribuiu para ampliar a percepção dos estudantes, proporcionando a detecção de 
sentimentos emanados por meio das falas dos entrevistados. O presente estudo visa à construção 
de uma história clínica por meio da escuta qualificada para propiciar ambientes saudáveis aos 
usuários falcêmicos.     PROBIC/UNOESTE     
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ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Um grupo de pesquisadores multidisciplinar vem desenvolvendo desde o ano de 2014 a pesquisa 
"Lacunas do conhecimento: perfil e assistência às pessoas com doença falciforme da Rede SUS na 
área de abrangência da DRS - Departamento Regional de Saúde - de Presidente Prudente - SP". 
Atendendo à portaria no 1018/GM de 1 de julho de 2005, do Ministério da Saúde, que dentre 
outras prerrogativas objetiva proporcionar a assistência aos doentes falcifórmicos, professores e 
alunos membros desse grupo têm realizado os questionários sócioantropológico, clínico 
hematológico, psicológico e nutricional propostos no projeto Descrever as ações realizadas nas 
entrevistas com portadores de anemia falciforme, relatar dados preliminares e a percepção do 
pesquisador Estão sendo realizadas entrevistas, conforme proposto no projeto cadastrado na 
Plataforma Brasil 33839614.9.0000.5515. As mesmas são realizadas nas casas das pessoas, 
conhecendo as realidades do dia a dia e dedicando um tempo para conversar e esclarecer 
dúvidas Os dados preliminares revelam que a maioria são crianças e jovens. Os jovens até 21 anos 
não dão continuidade aos estudos, pois são constantes as crises de falcização. Os adultos não 
conseguem trabalhar com carteira assinada pois a doença os deixa debilitados. Possuem, ainda, 
dificuldade de realizar consultas médicas regulares por problemas financeiros, por morarem nas 
periferias das cidades e/ou em lugares distantes dos centros médicos especializados. Reclamam 
também da lacuna temporal entre a realização de exames laboratoriais e o atendimento médico 
para a leitura dos resultados. As mães não podem ter um trabalho fora do lar pois precisam ficar à 
disposição dos filhos, o que prejudica o orçamento doméstico. Falta qualidade nutricional 
específica para os doentes falcifórmicos O que constatamos nas entrevistas já realizadas é uma 
situação de vulneralibilidade tanto do doente falcifórmico como de sua família. A falta de recursos 
financeiros e as condições do atendimento médico faz com que a totalidade do grupo se sinta 
inseguro e vulnerável diante dos problemas inerentes à anemia falciforme A experiência tem 
proporcionado oportunidade de desenvolver Educação em Saúde e resgate da cidadania desses 
doentes. Os pais/responsáveis e os doentes se sentem valorizados ao poder expor sua situação e 
se mostram esperançosos de que o que está previsto na Portaria venha a ser efetivado         
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Esse trabalho é um relato da experiência que tivemos participando de um projeto de extensão da 
Universidade do Oeste Paulista, o projeto de extensão Brinquedoteca, foi desenvolvido em uma 
brinquedoteca, no setor da pediatria, localizado em um hospital na cidade de Presidente 
Prudente. A brinquedoteca é frequentada por crianças e adolescestes de 0 a 17anos, 11 meses e 
29 dias e os mesmos são acompanhados por seus pais ou por seus responsáveis. O presente 
trabalho foi realizado uma vez por semana, com a carga horaria de 3 horas, e com uma supervisão 
semanal do professor. A nossa função na Brinquedoteca era desenvolver atividades de brincar 
com os pacientes da pediatria que frequentava a brinquedoteca, o nosso intuito era acolher as 
crianças, e levar o lúdico do brincar para aliviar e manejar os diversos sentimentos que as crianças 
apresentavam através das brincadeiras, e podemos relatar que nos deparamos com diversas 
situações aonde as angustias das crianças foram minimizadas através do brincar. A importância do 
brincar para os autores, Melanie Klein, Piaget e Vygotsky, e o desenvolvimento infantil com 
interferência da hospitalização. Este trabalho irá expor a relevância das brinquedotecas em 
hospitais com alas infantis. Este é o relato da experiência realizada no projeto de extensão 
Brinquedoteca, e tem por objetivo mostrar a importância das brinquedotecas em hospitais nas 
alas infantis para melhor o tratamento da criança-paciente. Para a realização da pesquisa é 
utilizado livros dos próprios autores, como os livros de Piaget, os "Seis Estudos de Psicologia" e o 
livro "A Construção do Real na Criança", e o livro "A Formação Social da Mente" de Vygotsky. 
Também é utilizado artigos já desenvolvidos e publicados, com o tema desenvolvimento humano, 
criança, hospitalização, que estão disponíveis nas bases de dado da Scielo, BVS, BVS-PSI e em sites 
de revistas de educação. Além da experiencia vivida, foi feita a comparação entre prática e 
técnica.            
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A MALHA VIÁRIA COMO FATOR RELACIONADO À DISPERSÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO 
OESTE DE SÃO PAULO. 

 
RODRIGO SALA FERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FELIPE LEONARDO SEMENSATI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUIZ EURIBEL PRESTES CARNEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença sistêmica grave de grande importância para a saúde 
pública em todo o mundo, responsável por 59.000 óbitos por ano, e se destaca com um numero 
estimado de aproximadamente 12 milhões de pessoas infectadas. É transmitida pela picada do 
mosquito do gênero Lutzomyia, e seu principal reservatório são cães que quando infectados 
transmitem o parasita para os seres humanos. Em São Paulo, o número de casos vem 
aumentando, com maior crescimento concentrado na região oeste do estado nos últimos 10 anos. 
Trata-se de uma doença negligenciada, pois acomete a população mais pobre. Inicialmente era 
associada as áreas rurais, mas devido às diversas alterações no ambiente como, desmatamentos, 
urbanização e intenso processo migratório de áreas endêmicas, hoje ela é encontrada na periferia 
das cidades. Existem várias hipóteses justificando a rápida dispersão da LV no Oeste Paulista, onde 
fatores ambientais, como clima, solo, vegetação e fatores socioeconômicos, como pobreza, 
assentamentos rurais e grande número de cães, podem estar relacionados. Porem a extensa 
malha viária que desbrava o oeste paulista ligando regiões endêmicas como Adamantina e 
Dracena a regiões não endêmicas, pode ser um dos maiores fatores da sua disseminação , 
facilitando o deslocamento de matérias orgânicas contento o vetor, reservatório infectado e ate 
mesmo a população humana infectada.  Estudar a malha viária da região do RRAS11 que podem 
estar relacionados a disseminação da leishmaniose visceral nos municípios do oeste paulista Este é 
um estudo epidemiológico, descritivo seccional, onde os dados relacionados ao vetor, ao parasita, 
aos cães, aos indivíduos assim como mapas e distribuição da população canina e humana dos 
municípios no domínio da RRAS11 serão obtidos a partir de resultados consolidados e 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), Boletim Epidemiológico Paulista (BEPA), Centro de Vigilância Epidemiológica Municipal e 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses dados serão correlacionados com a 
malha viária. Serão feitas visitas técnicas aos municípios e a toda malha viária da região do Oeste 
Paulista.            
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE BIOMARCADORES NA PROGRESSÃO DA RETOCOLITE ULCERATIVA AO 
CÂNCER COLORRETAL 

 
MARJORI LEIVA CAMPAROTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA AMARO DO NASCIMENTO SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JORDANA MENDES RIBEIRO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA SILVA MATEUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEXANDRE S. CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PRISCILLA RODRIGUES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A retocolite ulcerativa (RCU) é doença inflamatória intestinal (DII) que acomete o cólon e reto e 
pode apresentar sintomas extra-intestinais. Não se conhece a causa da RCU, mas fatores 
genéticos, psíquicos e ambientais estão envolvidos no seu aparecimento e progressão. O estresse 
oxidativo pode representar um dos principais mecanismos relacionados às etapas iniciais da 
carcinogênese colorretal. Na RCU a atividade da enzima catalase (CAT) está reduzida aumentando 
a probabilidade de ocorrência de danos ao DNA e à estrutura celular.  O projeto tem como 
objetivo avaliar os aspectos psíquicos e biomarcador de estresse oxidativo envolvido na 
progressão da RCU ao câncer colorretal (CCR). O presente projeto foi encaminhado ao Sistema 
Gestor de Pesquisa -SGP (Protocolo 3408) e ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 
UNOESTE (número CAAE 58396116.0.0000.5515). Nas amostras de sangue será realizada a 
determinação da atividade da catalase para avaliação do estresse oxidativo nos grupos de 
pacientes com suspeita de RCU e em fases de progressão e grupo controle. Além disso, será 
realizada a coleta de biópsias do cólon para extração de RNA e análises futuras do perfil de 
expressão transcricional de RNAm em TP53 e IL21. A análise estatística dos dados será realizada 
utilizando o software SPSS (versão 21). Para a análise de comparação das médias dos grupos será 
empregado o teste de Mann-Whitney para os dados não paramétricos. A significância estatística 
será de p < 0,05 em todas as comparações efetuadas.       Universidade do Oeste Paulista - 
UNOESTE     
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ASPECTO EPIDEMIOLÓGICO DO CANCER DE PULMÃO NO OESTE PAULISTA 
 

MARIELE REDIVO ALJONAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULA NATANNA BASAGLIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EMMANUELLA DE JESUS D'ELIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CANDIDA MEDEIROS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARÍLIA SPOLADOR MARRAFÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLÁVIA ARAÚJO MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉ FELLIPE FREITAS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A neoplasia pulmonar por ser uma das mais frequentes mundialmente, necessita de uma atenção 
especial, que leva em consideração as varias categorias da classificação anatomo-patológica. Ao 
utilizar o Sistema TNM como ferramenta para a classificação de tumores malignos, auxilia na 
definição do prognóstico dos pacientes. Por consequência, existe a necessidade de avaliar a 
situação deste tipo de Neoplasia no Oeste Paulista, embasado na Análise de Prontuários em um 
Hospital Filantrópico em Presidente Prudente, que confirmará a incidência do CP nesta região e 
orientará sobre a importância do diagnóstico precoce para um melhor prognóstico. Objetivo 
Geral: Caracterizar o perfil epidemiológico de de câncer de pulmão na região Oeste Paulistano 
período de janeiro de 2009 e dezembro de 2014. Objetivo Específico: Determinar a incidência dos 
tumores malignos de pulmão segundo a classificação anatomopatológica / TNM e correlacionar 
com achados clínicos ( a etnia, a idade, o sexo e o município de residência) de tais 
pacientes. Trata-se de um estudo observacional e retrospectivo a partir de análise de prontuários 
de pacientes diagnosticados com câncer de pulmão atendidos num Hospital de Referência para 
Presidente Prudente e Região do Oeste Paulista. Serão utilizados para este estudo todos os casos 
de câncer de pulmão diagnosticados entre os anos de 2009 a 2014.Após o levantamento dos CP 
quanto à localização do tumor, a classificação anatomopatológica / TNM (Carcinomas de pequenas 
células e carcinomas de não pequenas células: carcinoma de células escamosas ou carcinoma 
espinocelular (epidermoide), adenocarcinoma e carcinoma indiferenciado de grandes células) e 
achados clínicos (a etnia, a idade, o sexo e o município de residência) dos pacientes diagnosticados 
entre os anos de 2009 a 2014. Com tais dados será calculada e obtida a incidência utilizando o 
coeficiente de incidência = (nº de casos novos de determinada doença em dado local e período X 
10n / na população do mesmo local e período), além das informações quanto à etnia, a idade, o 
sexo e o município de residência, entre os anos de 2009 a 2014, possibilitará avaliação quanto a 
incidência desta neoplasia, além de avaliar a correlação entre as variáveis estudadas por meio do 
teste Qui-quadrado. Será considerado valor de p < 0,05 como indicativo de correlação pelo 
software GraphPad Prism®5.0. CEP 2843,CAAE 49332415.6.0000.5515.            
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AVALIAÇÃO DE BIOMARCADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO EM PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA. 
 

GABRIEL DE SOUZA MOTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MANOELA LETICIA DE OLIVEIRA CAROLINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEANDRA ERNST KERCHE SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Fibrose Cística (FC), também conhecida como Mucoviscidose, é uma doença metabólica que foi 
caracterizada em 1938 pela má absorção de gordura e proteínas, estatorreia, déficit no 
crescimento e infecção pulmonar. A partir de 1946, esta doença foi classificada como de origem 
genética, e transmitida de forma autossômica recessiva. Nestes pacientes ocorre um desequilíbrio 
nas concentrações pulmonares e alveolares de oxidantes e antioxidantes, assim como inflamação 
crônica, que resultam em danos celulares. O desencadeamento do estresse oxidativo pode 
contribuir para a exacerbação da FC, manifestando-se pelo aumento da oxidação proteica e 
lipídica no plasma e nas secreções das vias aéreas. Desta forma, a relevância deste estudo para a 
comunidade científica e para os profissionais da área da saúde encontra-se na melhor 
compreensão dos mecanismos envolvidos com a maior expressão da patogênese da FC provocada 
por um aumento no estresse oxidativo, objetivando traçar estratégias para a prevenção de 
maiores danos e outras patologias associadas com o elevado estresse oxidativo nesses 
indivíduos. Os objetivos deste trabalho é avaliar o estado nutricional dos pacientes, avaliar os 
hábitos alimentares das crianças e adolescentes portadores de FC; avaliar o estresse oxidativo 
medindo os níveis de SOD, GSH, CAT e TBARS. O estudo contará com a população de indivíduos 
portadores de FC na região de Presidente Prudente/SP, com idade entre 1 e 16 anos, que serão 
submetidos à avaliação antropométrica e à avaliação do estado nutricional. Serão aplicados 
também questionários para avaliação dos hábitos alimentares dos participantes do estudo. Os 
pacientes serão também submetidos a análises sanguíneas dos biomarcadores de estresse 
oxidativo superóxido dismutase (SOD), através do método de auto-oxidação da adrenalina; 
glutationa (GSH), através da quantificação dos tióis não proteicos; catalase (CAT), através da 
quantificação da velocidade de degradação do peróxido de hidrogênio; e substâncias reativas ao 
ácido tiobarbitúrico (TBARS), através da quantificação do malonaldeído. Para análise estatística 
será utilizado ANOVA seguida de Tukey, para múltiplas comparações, admitindo um mínimo de 
significância de p < 0,05.       UNOESTE     
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AVALIAÇÃO DE BIOMARCADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 
SÍNDROME DE DOWN. 

 
EMILY BERGAMASCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HUSSEIN YUSSEF LOPES ZAR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISADORA DALEFFI ZOCOLER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEANDRA ERNST KERCHE SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Síndrome de Down (SD) é uma condição genética provocada pela trissomia completa ou parcial 
do cromossomo 21, e é uma das causas mais frequentes de deficiência mental. A cópia extra do 
cromossomo 21 afeta muitas características fenotípicas e fisiológicas, ocorrendo um desequilíbrio 
na homeostasia dos genes, afetando não só os produtos do cromossomo 21, como de outros 
cromossomos. A trissomia promove ainda um desequilíbrio genético-bioquímico, causado pelo 
aumento da atividade da enzima Superóxido Dismutase 1 (SOD1), presente no cromossomo 21, 
que resulta em um elevado estresse oxidativo, relacionado com a presença de envelhecimento 
precoce, mecanismos de carcinogênese e alterações neuropatológicas nesses indivíduos. Os 
objetivos deste trabalho são verificar os níveis intraeritrocitários das defesas antioxidantes 
enzimáticas, SOD e CAT, e não enzimáticas, GSH, no sangue de crianças e adolescentes portadores 
de SD, além de verificar os níveis dos indicadores de danos oxidativo, representados pelas 
substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), e verificar os hábitos alimentares das crianças 
e adolescentes portadores de SD. Serão incluídas no estudo crianças e adolescentes com idade 
entre 3 e 14 anos de idade que frequentam a instituição colaboradora com o estudo. Para análise 
dos biomarcadores de estresse oxidativo, serão coletadas amostras de sangue em um tubo seco 
para obtenção de soro e dois tubos com anticoagulante EDTA para a obtenção de plasma e sangue 
total. O material biológico será colocado em nitrogênio líquido e posteriormente armazenado em 
freezer -80 ºC até a análise laboratorial final. Serão realizadas quantificação da superóxido 
dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa (GSH) e das substâncias reativas ao ácido 
tiobarbitúrico (TBARS). Os portadores de SD também responderão um questionário sobre seus 
hábitos alimentares.       UNOESTE     
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-LABORATORIAIS E EPIDEMIOLÓGICAS DOS PACIENTES COM 
CRIPTOCOCOSE, ATENDIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

 
JOÃO JORGE SAAB FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CESAR TANINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELA VANESSA MORIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Criptococose é infecção fúngica oportunista mundialmente conhecida causada 
predominantemente por C. neoformans, que atinge principalmente os pacientes com aids, 
pacientes submetidos a transplante de órgão sólido e outras doenças com deficiência da 
imunidade celular. Porém, em torno de 20% dos casos ocorrem em pacientes aparentemente 
imunocompetentes. As principais complicações encontradas são hipertensão intracraniana, 
hidrocefalia e, menos frequentemente, a paralisia de pares cranianos Os objetivos do presente 
estudo são estimar a prevalência, avaliar o diagnóstico, caracterizar formas clínicas, tratamento e 
distribuição geográfica da Criptococose, na região do Oeste Paulista.  Será realizado um estudo 
retrospectivo, baseado nas informações contidas nos prontuários de pacientes com o diagnóstico 
de Criptococose, no Hospital Regional de Presidente Prudente, para selecionar todos os registros 
de Criptococose, considerando a data da primeira consulta no HR em decorrência da 
doença.       UNOESTE     
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CARACTERÍSTICAS DOS DISTÚRBIOS METABÓLICOS EM PACIENTES INFECTADOS PELO HIV EM USO 
DA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EM PRESIDENTE PRUDENTE 

 
RAFAEL DE OLIVEIRA PENA NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARJORI LEIVA CAMPAROTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELLE GOMES DE FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRIELLE ANDRADE PUGAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEXANDRE MARTINS PORTELINHA FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RODRIGO SALA FERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é uma doença que causa destruição do 
sistema imune do portador, sendo transmitida principalmente por via sexual. A terapia 
antirretroviral (TARV) é empregada com o objetivo de diminuir a morbidade e mortalidade dos 
indivíduos contaminados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). A replicação viral crônica 
está fortemente associada ao aumento do risco cardiovascular pela liberação de citocinas pró-
inflamatórias. Já o uso da TARV está mais relacionado a alterações metabólicas como diabetes 
melito, dislipidemia e lipodistrofia.  O presente estudo tem o objetivo geral de identificar a 
prevalência desses distúrbios nos pacientes em uso de TARV que realizam acompanhamento 
ambulatorial no Hospital Regional de Presidente Prudente - SP. O presente projeto está aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do Oeste Paulista - 
UNOESTE (n° 3062). Essa pesquisa tem caráter retrospectivo e será realizada utilizando os 
prontuários dos pacientes portadores do HIV que realizam acompanhamento ambulatorial no 
Hospital Regional de Presidente Prudente, com mais de 18 anos de idade, em uso da TARV por 
pelo menos 6 meses e que possuam exames laboratoriais de no máximo um ano anterior à coleta 
de dados. A análise dos dados terá um cunho quantitativo, correlacionado informações relevantes 
para definir as características dos distúrbios metabólicos na população estudada. Primeiramente, 
haverá a busca dos pacientes portadores do HIV pelo sistema de prontuários eletrônicos do 
Hospital Regional. Neste momento, serão colhidos dados laboratoriais e o número do prontuário 
de cada paciente. Posteriormente, será feita a busca dos prontuários impressos para coleta dos 
demais dados relevantes para alcance dos objetivos do estudo. Dentre os dados de maior 
importância estão o tempo do uso da TARV, perfil lipídico, perfil glicêmico e outras morbidades 
associadas. A perspectiva é levantar dados que possibilitem identificar características específicas 
presentes em pacientes em uso da TARV, para que uma abordagem terapêutica mais apropriada 
seja tomada para os portadores do HIV, podendo contribuir no aumento da qualidade da vida e 
diminuição da morbi-mortalidade.            
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EFEITO DO PREBIÓTICO, PROBIÓTICO E SIMBIÓTICO SOBRE AS PROTEÍNAS OSTEOCALCINA, 
ESCLEROSTINA E TRAP DO FEMUR DE RATOS FUMANTES PASSIVOS 

 
MARCELO FERNANDES TRIBST - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JIMENA MARIA ARAÚJO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL JOSÉ DOS SANTOS MORALES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HELIARD RODRIGUES DOS SANTOS CAETANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
HERMANN BREMER NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O crescente número de crianças expostas passivamente e de maneira regular a fumaça de cigarro 
e ao aumento de doenças relacionadas a este contato faz com se procure por substâncias, 
alimentos, que possam exercer ação mitigadora/biorremediadora dessas toxinas sobre o 
organismo e indiretamente sobre o tecido ósseo. As alterações causadas pelo tabagismo passivo 
podem ocasionar a morte de células ósseas (apoptose) e transtornos na mineralização óssea, 
assim como implicações sobre qualidade de vida do homem. Para determinar essas alterações, 
pode ser utilizada a técnica imunohistoquímica, pois pode detectar proteínas especificas sendo: 
fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP) para osteoclastos, osteocalcina para osteoblastos, 
esclerostina para osteocito e que são importantes para diagnostico de alterações ósseas.  O 
objetivo do presente estudo é investigar os possíveis efeitos do consumo de prebiótico, probiótico 
e simbiótico como mitigadores/bioremediadores de ratos fumantes crônicos passivos sobre o 
tecido ósseo, através da análise histológica e detecção de esclerostina e TRAP por 
imunohistoquímica de fêmures de ratos.  O projeto foi aprovado pelo Comitê Assessor de Pesquisa 
Institucional (CAPI) e Comissão de Ética Uso de Animais (CEUA) com o numero de protocolo de 
aprovação 2699. Foram utilizados 96 ratos machos da linhagem Wistar, com idade de 23 dias e 
média de 45 gramas de massa corporal, divididos aleatoriamente em oito grupos com 12 animais 
cada: Grupo Controle (GC); Grupo Controle Tabagista (GCT);grupo MOS (GMOS); Grupo MOS 
Tabagista (GMT);Grupo Probiótico (GPRO); Grupo Probiótico Tabagista (GPROT);Grupo Simbiótico 
(GS);Grupo Simbiótico Tabagista (GST); As dietas sólidas e hídricas foram fornecidas ad libitum 
durante o período experimental e os animais ficarão em condições padrões de iluminação (ciclo 
claro/escuro de 12/12 horas) e com temperatura em torno de 23ºC. O experimento durou 185 
dias, cinco dias para adaptação dos animais, os animais estiveram expostos ou não a fumaça de 
cigarro por uma hora diária, os animais foram anestesiados, sacrificados por exsanguinação e o 
femur direito retirado O femur foi seccionado para processamento histológico com a técnica de 
imunohistoquímica para osteocalcina, esclerostina e fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP). 
Todas as análises serão conduzidas no programa SPSS v. 16.0 for Windows, adotando-se o valor de 
5% de significância.       UNOESTE     
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EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER COLORRETAL NO OESTE PAULISTA 
 

NATHÁLIA NISHIYAMA TONDELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EMMANUELLA DE JESUS D'ELIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉ FELLIPE FREITAS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O câncer é um problema de saúde pública em todos os países, gerando mais de seis milhões de 
óbitos a cada ano, representando cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo. Existe o 
câncer colorretal (CCR) que compreende os tumores malignos localizados no intestino grosso 
formado pelos cólons, reto e ânus, é uma doença tratável e curável quando não apresenta 
extensão para outros órgãos. O reto é local mais comumente comprometido nesses tipos de 
tumores, sendo sua incidência de aproximadamente 50%. Dessa forma, é importante a inclusão do 
exame proctológico no rastreio do diagnóstico do câncer colorretal. No Brasil, o CCR é o terceiro 
tipo de câncer mais comum nos homens e o segundo tipo mais comum nas mulheres, onde as 
regiões Sul e Sudeste, Centro-oeste e o Estado de Mato Grosso do Sul apresentam maior 
incidência do CCR do que as regiões Nordeste e Norte. No Estado de São Paulo o CCR em homens 
é o terceiro mais comum com incidência de 26,40/100.000 homens, já nas mulheres é o quarto 
mais comum sendo 27,38/100.000 mulheres. Em bases de dados como MEDLINE e SCIELO não 
foram encontrados estudos a respeito de dados epidemiológicos do CCR na região do Oeste 
Paulista, mas é evidente que se trata de um tumor de alta incidência e prevalência, todavia faz-se 
necessário estudo sobre a epidemiologia desta neoplasia maligna na referida localidade, para 
tanto o presente projeto levantará casos de CCR confirmados e tratados de 2011 a 2015 num 
Hospital Público de Referência do Oeste Paulista, em Presidente Prudente - SP Dessa forma, 
podemos avaliar as dados clinico-demográficos da população acometida por CCR no Oeste 
Paulista. Levantar os casos de CCR confirmados e/ou tratados de 2011 a 2015 num Hospital 
Público de Referência do Oeste Paulista, em Presidente Prudente - SP. O levantamento dos casos 
de CCR quanto a localização, a classificação anatomopatológica e os achados clínicos, além das 
informações quanto à etnia, a idade, o sexo e o município de residência, entre os anos de 2011 a 
2015, possibilitará avaliação da incidência dessa neoplasia, além de avaliar a correlação entre as 
variáveis estudadas por meio do teste Chi-quadrado. Será considerado o valor de p < 0,05 como 
indicativo de correlação pelo software GraphPad Prism®5.0. O projeto foi aprovado pelo CEP sob o 
número: 58663616.8.0000.5515       Financiamento próprio.     
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MELANOMA CUTÂNEO: ABORDAGEM CLÍNICA, FATORES DE RISCO E QUALIDADE DE VIDA EM 
PACIENTES DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 
MARJORI LEIVA CAMPAROTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANELISE SILVA DE GÊNOVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA STELATO SOARES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUANA DA SILVA TONETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÉSSICA PRISCILA TOZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMANDA KLOSTER WAGNER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GISELE KEIKO MACHADO SHIMIZU - HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
LILIAN FRANCISCO ARANTES DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O câncer de pele é um dos cânceres de maior incidência no Brasil, acometendo principalmente a 
população caucasiana. O melanoma cutâneo é um tipo de carcinoma que apresenta maior 
importância por ter caráter agressivo e invasivo aos tecidos e órgãos, sendo a principal causa de 
morte por doenças relacionadas à pele. Pode apresentar-se nas seguintes formas clinico-
patológicas: extensivo superficial, nodular, lentiginoso acral, mucosa, amelanótico, desmoplástico 
e de origem desconhecida. Na maioria dos países do mundo, observa-se um aumento da 
incidência e da taxa de mortalidade por melanoma cutâneo, sendo que o número de mortes 
ocorre em menor proporção se comparado ao surgimento de novos casos. Os fatores de risco 
desta patologia são variados e incluem: pele, olhos e cabelos claros; presença de nevos displásicos, 
xeroderma pigmentoso; episódios de queimadura solar; susceptibilidade a radiação ultravioleta; 
latitude e história familiar.  O presente projeto tem como objetivo geral um estudo híbrido (retro e 
prospectivo) dos casos de melanoma cutâneo acompanhados no Hospital Regional de Presidente-
Prudente-SP, para elucidação dos aspectos clínicos e correlação com os fatores de risco local e 
qualidade de vida dos pacientes. Esse estudo tem caráter retro e prospectivo, e será realizado 
utilizando os prontuários dos pacientes portadores de melanoma, para um intervalo de cinco 
anos, além, de pacientes que buscam atendimento médico com lesões suspeitas e, que realizam 
acompanhamento ambulatorial no Hospital Regional de Presidente Prudente, para a aplicação de 
questionário de qualidade de vida. O presente projeto está aprovado no Comitê Assessor de 
Pesquisa Institucional (CAPI, Protocolo:3257) e Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos-
CEP (CAAE: 56889716.6.0000.5515) da Universidade do Oeste Paulista. O grupo controle será 
constituído pelo mesmo número de pessoas diagnosticadas. A partir disso, serão selecionados os 
dados de identificação do paciente que inclui idade, sexo, raça, grau de escolaridade e profissão. 
Além da localização e tipo histológico da lesão, serão analisados os critérios ABCDE, índice de 
Breslow e nível de Clark. Em todos os participantes da pesquisa serão aplicados questionários de 
saúde geral - QSG-12 e escala de Autoestima de acordo com Rosenberg (1965). Será realizada 
análise estatística descritiva para apresentação dos resultados em valores absolutos (n) e 
percentuais (%).        Universidade do Oeste Paulista     
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PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE COM DORES CRÔNICAS NA CONSTRUÇÃO DA CONDUTA MÉDICA E 
ADESÃO AO TRATAMENTO 

 
RAFAEL DE OLIVEIRA PENA NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARJORI LEIVA CAMPAROTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MILENA MENEZES MESCOLOTTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETÍCIA MORAES LIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARINA DE SOUZA BASTOS LINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

No tratamento de dores crônicas é difícil a definição de um modelo específico para abordagem 
terapêutica, sendo importante a avaliação individual de cada paciente com participação ativa do 
mesmo e o alcance dos melhores resultados. Um atendimento superficial, impessoal e que não 
seja esclarecedor é um fator importante para a insatisfação do paciente e abandono do 
tratamento. Conforme estabelecidos no Código de Ética Médica sobre o direito de autonomia, os 
benefícios trazidos ao relacionamento médico-paciente e aceitação do tratamento pela adoção do 
modelo participativo são incontestáveis. Ao possibilitar que o paciente aja com autonomia perante 
seu tratamento, o profissional, além de estar cumprindo com dever ético, também promove 
maiores chances de uma boa aceitação à conduta escolhida.  Nessa perspectiva, o presente estudo 
tem como objetivo geral avaliar a associação entre a adesão à terapêutica prescrita e o grau de 
participação dos doentes na construção da conduta médica em pacientes ambulatoriais com 
queixa de dores crônicas atendidos no Hospital Regional de Presidente Prudente - SP. O presente 
projeto está aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do 
Oeste Paulista - UNOESTE (nº 55863116.0.0000.5515). O estudo tem caráter prospectivo do tipo 
coorte transversal e será desenvolvido em pacientes que buscam atendimento ambulatorial no 
Hospital Regional de Presidente Prudente, com queixa de dor crônica. A técnica utilizada para a 
coleta de dados será a entrevista individual entre um aplicador e um participante. O instrumento 
utilizado será roteiros de entrevista com questões abertas e fechadas. A análise dos dados será de 
cunho quali-quantitativo. Para favorecimento da compreensão e organização das informações, 
será realizada a categorização das falas emitidas, as quais nortearão as conclusões referentes à 
autonomia e adesão ao tratamento dos indivíduos pesquisados. Esse projeto é relevante sob o 
ponto de vista de Ética Médica, na expectativa de ativar o interesse desses indivíduos em 
participarem ativamente da construção da conduta médica.       Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo     
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PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO E DEMOGRÁFICO DO CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO EM UM 
HOSPITAL DE ENSINO DO OESTE PAULISTA 

 
MONIQUE DE OLIVEIRA CERANTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉ FELLIPE FREITAS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RICARDO BENETI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO MALDONADO CORTEZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Câncer de Cabeça e Pescoço engloba um grupo heterogêneo de neoplasias malignas do trato 
aerodigestivo superior, representando um dos sete tipos de câncer mais comuns no mundo, e o 
nono mais comum nos Estados Unidos. A definição em estudos epidemiológicos incluem 
neoplasias malignas da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe, e ocasionalmente o câncer 
de esôfago. No geral, 40% dos sítios primários desses tumores são provenientes da cavidade oral, 
15% faringe, 25% da laringe, e 20% de outros sítios anatômicos. Contudo, a investigação 
epidemiológica sobre este é dificultada pela variedade anatômica dos locais, que leva à 
heterogeneidade dos resultados. Enquanto o tabaco, o hábito de mascar fumo, e uso pesado de 
álcool são fatores de risco bem estabelecidos, o papel de outros fatores são de difícil identificação. 
Evidências sugerem que a magnitude dos fatores de risco pode variar e ser singular entre os sítios 
anatômicos. Estudos estão sendo desenvolvidos para melhor avaliar outros fatores envolvidos na 
patogênese, e o que apresenta crescente importância na incidência, é a infecção pelo Papiloma 
Vírus Humano. O tumor maligno da cabeça e pescoço é considerada uma doença mutilante, com 
consequentes alterações físicas, funcionais, emocionais e sociais importantes e impacto negativo 
na qualidade de vida. Levando em consideração a incidência média do câncer de cavidade oral, 
que é de meio milhão de novos casos em todo o mundo ao ano, entende-se que este configura um 
problema de saúde publica em algumas regioes. O objetivo principal das pesquisa epidemiológicas 
sobre tema, é traçar estratégias para preveni-lo. Analisar os aspectos clinico-epidemiológicos 
(idade, gênero, etnia, tabagismo, etilismo, infecção por HPV, infecção por EBV, uso de prótese 
dentária e ocupação/atividade laboral), e demográficos do Câncer de Cabeça e Pescoço. Identificar 
sítios primários, padrão histopatológico e Classificação TNM para correlacionar dados mundiais 
com os regionais observados no nosso estudo. Incluiremos pelo menos 50 pacientes, idade maior 
que 18 anos, CID correspondente a Câncer de Cabeça e Pescoço, atendidos no período de Janeiro 
de 2011 a Dezembro de 2015. O estudo observacional e retrospectivo, realizado através de 
registros em prontuários, pretende analisar variáveis pré-estabelecidas e características tumorais 
de CIDs relacionados à neoplasia. O trabalho foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética, e o 
número do CAAE corresponde a 55724916.3.0000.5515.       Nao há      
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PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL NA CAMPANHA NACIONAL "EU SOU 12 POR 8" EM 
CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
RENATA BUENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TIAGO NESSO BARROS DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANA BALDO NOGUEIRA - HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA DE SAO PAULO 

FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARGARET ASSAD CAVALCANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição multifatorial e clínica, caracterizada por 
níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA) e, relaciona-se frequentemente, a 
alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo como coração, encéfalo, rins e vasos 
sanguíneos, além de alterações metabólicas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) existem cerca de 800 milhões de pessoas com PA elevada em todo o mundo causando mais 
de 7 milhões de mortes por ano. A HAS aliada a outros fatores de risco cardiovasculares 
aumentam as taxas de morbi-mortalidade para as doenças cardiovasculares. Com este estudo 
pretende-se conhecer o perfil epidemiológico desta população estudada para posterior 
implementação de programas de prevenção cardiovascular. Avaliar em Campanha Nacional a 
prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica e associação desta com outros fatores de risco 
cardiovasculares.  Trata-se de um estudo do tipo retrospectivo, epidemiológico e descritivo. Os 
dados serão coletados de indivíduos participantes de uma campanha de saúde intitulada "Eu sou 
12 por 8" promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia que ocorreu em Presidente Prudente 
- SP. Nesta campanha será verificada a PA por método indireto, circunferência abdominal (CA) 
com uso de fita métrica sendo medido na altura da cicatriz umbilical e avaliados, por meio de um 
questionário, os fatores de risco cardiovasculares. O questionário avaliará a história familiar 
positiva para doenças cardiovasculares, diabetes mellitus (DM), dislipidemia e tabagismo. Os 
dados serão apresentados por meio de análise estatística descritiva e a associação entre 
hipertensão e outros fatores de risco cardiovasculares será realizada por meio do teste do qui 
quadrado. O projeto foi aprovado pela CEP (CAAE:47783715.9.0000.5515)            
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PREVALÊNCIA E INDICAÇÕES DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA EM UMA CIDADE DO INTERIOR 
PAULISTA 

 
ALÍCIA FUDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILA BARROS CHAVEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAYSSA ALEXANDRE GOMES FERREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EMANUELE MORAES MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDO BUZATTO MANTOVAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As doenças corneanas representam a segunda causa de cegueira reversível no mundo. A indicação 
mais frequente de transplante de córnea no Brasil é o ceratocone. Os tipos de transplantes mais 
realizados são transplantes lamelar, penetrante e endotelial. O objetivo desse estudo é identificar 
a prevalência e as indicações de cirurgia de transplante de córnea em uma cidade do interior 
paulista de 2012 a 2015. Serão abordadas variáveis epidemiológicas dos pacientes, bem como o 
diagnóstico que levou a indicação de transplante de córnea, dados do doador e condições clínicas 
agravantes.   Objetivo Geral Identificar a prevalência e as principais indicações de cirurgia de 
transplante de córnea em uma cidade do interior paulista de 2012 a 2015. Objetivo Específico 
Correlacionar as indicações para a cirurgia de transplante de córnea com os tipos de 
procedimentos; Demonstrar o perfil epidemiológico dos pacientes que realizam a cirurgia de 
transplante de córnea; Analisar a evolução da realização de cirurgias de transplante de córnea ao 
longo dos anos, com relação a sua frequência; Avaliar a necessidade de retransplante de córnea e 
suas principais causas.   Trata-se de um estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa dos 
resultados. Após aprovação pelo Comitê de Ética, serão estudados laudos de pacientes 
submetidos a cirurgias de transplante de córnea de 2012 a 2015 na Santa Casa de Misericórdia de 
Presidente Prudente, associado ao Banco de Olhos Maria Sesti Barbosa. Além da quantidade de 
cirurgias realizadas e suas indicações em cada ano pesquisado, serão abordadas variáveis 
epidemiológicas dos pacientes, bem como o diagnóstico que levou a indicação de transplante de 
córnea, dados do doador e condições clínicas agravantes (Anexo A). Como critérios de inclusão se 
enquadram pacientes que realizaram transplante de córnea entre 2012 e 2015, com fichas 
totalmente preenchidas; sendo os de exclusão aquelas com dados incompletos. A análise das 
fichas ocorrerá somente depois de lido e assinado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(Apêndice A). Terminada a coleta de dados, os resultados obtidos serão organizados através de 
planilhas do Programa Excel. Posteriormente, uma análise corroborando esses dados será 
aplicada, por métodos estatísticos apropriados, usando o programa SPSS (versão 16.0). O nível alfa 
para todos os testes estatísticos será de 0,05. Comparações pós-teste, serão utilizadas quando 
apropriadas.        FINANCIAMENTO PRÓPRIO     
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RELAÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO E A REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAOU EM 
UNIVERSITÁRIAS DE MEDICINA E PEDAGOGIA 

 
JULIANA LOIARA ROXINOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELLA VELOSO SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISADORA DALEFFI ZOCOLER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILA SOUSA VILELA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NATHALYE FERNANDA PEDROSO DIRCKSEN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EMANUELE MORAES MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O câncer uterino, também conhecido como cervical, é a segunda neoplasia mais incidente na 
população feminina mundial, levando cerca de 275 mil mulheres à óbito por ano. As taxas de 
mortalidade por câncer de colo do útero, no Brasil, em 2013 somam o valor de 5.430 óbitos. Para 
o ano de 2016 estima-se que 16.340 novos casos sejam detectados. O Papanicolaou, também 
conhecido como citologia oncológica é o método mais eficaz e eficiente para o diagnóstico 
precoce do câncer de colo de útero. O intuito deste estudo é de conhecer a relação entre o 
conhecimento e a realização do exame Papanicolaou em estudantes universitárias dos cursos de 
Medicina e Pedagogia por meio da identificação de possíveis diferenças na relação entre o 
conhecimento e a realização do mesmo entre as acadêmicas; detecção de possíveis 
desproporções dessas variáveis entre o primeiro e último ano desses cursos e avaliação de dados 
epidemiológicos e sociais das entrevistadas. . Este projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de 
Ética e Pesquisa (CEP) sendo aprovado com o protocolo 3367. Será realizada uma coleta de dados 
cuja amostra será composta pelas acadêmicas dos cursos de Pedagogia e Medicina. Como critérios 
de inclusão estão alunas do sexo feminino e matriculadas nesses cursos de graduação da 
UNOESTE. Será esclarecida a existência da pesquisa e sobre a que esta se refere. Para a entrevista, 
será utilizado um questionário, adaptado de Cruz, composto por 15 perguntas de 
autopreenchimento que englobam os dados socioeconômicos e os conhecimentos relativos ao 
exame preventivo. As análises estatísticas serão realizadas no programa Bioestat 5.3 Serão 
utilizados diversos testes estatísticos, como análise de variância (ANOVA), teste Qui-quadrado e o 
teste G, quando apropriadas. O nível alfa para todos os testes estatísticos será de 0,05.            
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UTILIZAÇÃO DE PREBIOTICOS, PROBIOTICOS E SIMBIOTICOS ATRAVÉS DE ESTUDO POR MEIO DA 
ESPECTROSCOPIA RAMAN E ANALISE IMUNOHISTOQUIMICA DO FEMUR DE RATOS FUMANTES 

PASSIVOS  
 

MARCELO FERNANDES TRIBST - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MATHEUS MENEGHETTI BARRETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HELIARD RODRIGUES DOS SANTOS CAETANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HERMANN BREMER NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Espectroscopia Raman (ER) tem sido utilizada como instrumento viável para o estudo da 
mineralização óssea (LOPES et al., 2007; MATOUSEK et al., 2005), pois é uma técnica 
espectroscópica e que vem sendo intensamente estudada nas últimas décadas, de natureza 
vibracional, que traz consigo informações das vibrações das ligações químicas dos diversos grupos 
moleculares. Essa técnica é como uma "impressão digital" da molécula, fornecendo informações 
bioquímicas especificas, não encontradas em outras técnicas ópticas (MANOHARAN et al. 1996; 
BARR et al., 1998). Devido ao crescente número de crianças expostas passivamente e de maneira 
regular a fumaça de cigarro e ao aumento de doenças relacionadas a este contato, a procura por 
alimentos que possam exercer ação mitigadora/biorremediadora dessas toxinas sobre o 
organismo e indiretamente sobre o tecido ósseo, torna-se muito importante, pois alterações 
causadas nas células ósseas (apoptose) ocasionada pelo tabagismo passivo, podendo acarretar 
problemas sobre a mineralização óssea do indivíduo fumante passivo e trazendo implicações 
sobre sua qualidade de vida. O objetivo do presente estudo é investigar os efeitos do consumo de 
prebiótico, probiótico e simbiótico atuando como mitigador/bioremediador sobre o conteúdo 
mineral ósseo do fêmur e proliferação apoptotica em ratos fumantes passivos à fumaça de 
cigarro. Foram utilizados 96 ratos machos da linhagem Wistar, com idade de 23 dias e média de 45 
gramas de massa corporal, divididos aleatoriamente em oito grupos com 12 animais cada: Grupo 
Controle (GC); Grupo Controle Tabagista (GCT);grupo MOS (GMOS); Grupo MOS Tabagista 
(GMT);Grupo Probiótico (GPRO); Grupo Probiótico Tabagista (GPROT);Grupo Simbiótico 
(GS);Grupo Simbiótico Tabagista (GST); As dietas sólidas e hídricas foram fornecidas ad libitum 
durante o período experimental e os animais ficarão em condições padrões de iluminação (ciclo 
claro/escuro de 12/12 horas) e com temperatura em torno de 23ºC. O experimento durou 185 
dias, cinco dias para adaptação dos animais, os animais estiveram expostos ou não a fumaça de 
cigarro por uma hora diária, os animais foram anestesiados, sacrificados por exsanguinação e o 
femur direito retirado O fêmur foi seccionado será avaliado as medidas da espectroscopia RAMAN 
da estrutura molecular óssea óssea.        UNOESTE     
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JONATAS GALINDO DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA ELISA ARSEGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELLA VELOSO SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA BALDO NOGUEIRA - HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA DE SAO PAULO 
MARGARET ASSAD CAVALCANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Este é um caso incomum de bloqueio atrioventricular (BAV) avançado intermitente em adulto 
jovem cuja conduta foi o implante de marca passo definitivo. O objetivo deste estudo é relatar um 
caso incomum de BAV avançado intermitente em adulto jovem, sendo o mesmo aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o número de protocolo 2805.         E.C., feminino, 27 anos, 
branca, natural de São Paulo-SP. Deu entrada no dia 26/11/2014 com história de tontura, 
lipotimia, visão turva e episódios de taquicardia há um ano, sem outras queixas. Nos antecedentes 
pessoais referia dislipidemia não tratada. Negava outra doença e uso de medicação. Ao exame 
físico não apresentou alterações. As bulhas rítmicas eram em dois tempos sem sopro, com 
frequência cardíaca de 80bpm e pressão arterial de 110/60mmhg. O murmúrio vesicular presente 
bilateralmente e sem ruídos adventícios. Abdômen normotenso, indolor a palpação e sem 
visceromegalias. Membros inferiores simétricos e sem edema. Nos exames complementares do 
dia 24/11/2014 apresentou no Holter 24 horas: ritmo sinusal,com frequência cardíaca mínima de 
41bpm, a média de 85bpm, e a máxima de 146bpm; 13 episódios considerados como pausas com 
até 4,3 segundos; atividade ectópica supraventricular isolada com 7 extra-sístoles 
supraventriculares, atividade ectópica ventricular ausente e laudo de BAV Avançado com períodos 
2:1 até 7:1. O Ecodopplercardiograma estava normal. Nos exames laboratoriais apresentou 
valores aumentados para colesterol (C) total e C-LDL, e valores normais para C-HDL, TSH 
ultrassensível, creatinina, TGP, uréia, TAP e TTPA. No dia 27/11/2014 foi feito um implante de 
marcapasso definitivo dupla câmara, e no pós-operatório realizou radiografia de tórax obtendo 
transparências satisfatórias dos campos pulmonares, área cardíaca normal, seios costo-frênicos 
livres e marca-passo à direita. No dia 28/11/2014 recebeu alta hospitalar em bom estado geral. 
Em consulta para acompanhamento, negava queixas e referiu melhora dos sintomas. BAV 
avançado intermitente é uma disfunção do sistema de condução cardíaco com várias etiologias. O 
implante de marca passo definitivo dupla câmara é uma intervenção de tratamento viável e eficaz 
que promoveu a resolução do bloqueio e a diminuição dos sintomas da paciente de modo rápido e 
seguro, favorecendo a sua boa recuperação e evolução. Das causas de BAV em adultos jovens 
investigadas, a paciente não se enquadrou em nenhuma, o que torna necessário maiores estudos 
a respeito.   
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ERITRODEMIA ESFOLIATIVA POR DERMATITE ATÓPICA 
 

KAREN LETISSA FRANCISCHETTI GABRIEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EMANUELE MORAES MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Eritrodermia esfoliativa é uma síndrome cutânea caracterizada por eritema e descamação 
generalizados. Tem sido relatado que a psoríase encontra-se como a dermatose mais prevalente 
que cursa com essa síndrome, seguida pelas erupções causadas por drogas, dermatite de contato 
e dermatite atópica (DA). A DA é uma dermatose inflamatória crônica de etiologia multifatorial, 
caracterizada por erupção eczematosa pruriginosa e xerose cutânea, que geralmente se inicia nos 
primeiros anos de vida. Relatar um caso de ERITRODEMIA ESFOLIATIVA POR DERMATITE ATÓPICA 
vivenciado no Ambulatório de Dermatologia do Hospital Regional de Presidente Prudente - 
HRPP.        Não se aplica. Trata-se de um estudo descritivo tipo relato de caso, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), com número CAEE 
22344713.5.0000.5515. Paciente do sexo feminino, branca, 14 anos e 2 meses, apresentou-se no 
Ambulatório de Dermatologia do Hospital Regional de Presidente Prudente - HRPP com queixa de 
"lesões no corpo há 14 anos". Desde os dois meses de idade apresentava lesões disseminadas pelo 
corpo, principalmente nos pés, no abdome e na região glútea. Relata quadros respiratórios / 
alérgicos associados. Há nove meses apresentou exacerbação do quadro, com lesões que se 
estenderam para todo o corpo, associado a um fator estressante (assalto). Exame dermatológico: 
prurido; lesões eritematodescamativas difusas, com acentuação nas áreas de dobras; 
liquenificação e escoriações; e, ressecamento da pele. Outras alterações como diaforese, calafrios, 
edema periorbital, epífora, tristeza e distúrbios do sono acompanhavam o quadro. Foi realizada 
biópsia de pele com resultado compatível com a suspeita clínica de dermatite atópica. A paciente 
permaneceu internada por 4 dias. Com o tratamento, foi apresentando regressão evolutiva do 
quadro, sendo composto de hidroxizine, cefalexina, metotrexate e ácido fólico; além do uso tópico 
de cremes hidratantes e corticóides. Após 10 dias da alta hospitalar, em consulta ambulatorial, a 
paciente apresentou-se com redução considerável das lesões.  O presente caso ilustra a evolução 
clínica de paciente com DA, quadro esse que se manifesta desde a infância, associado a fatores 
psicológicos, corroborando a literatura. Com o tratamento adequado e involução do quadro 
eritrodérmico e sintomas sistêmicos, a paciente apresentava-se com aspecto mais confiante e 
alegre.   
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ESTENOSE MITRAL SECUNDÁRIA A RABDOMIOSSARCOMA PRIMÁRIO EM ÁTRIO ESQUERDO: UM 
RELATO DE CASO  

 
SUELEN FATYMA ALMEIDA DA SILVA - HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

RICARDO MUSTAFA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSE VLADIMIR QUIROGA - HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

MARGARET ASSAD CAVALCANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EVELYN AKEMI SUYAMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NINA AZEVEDO DE MEDEIROS COUTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAIO FOGAÇA - HOSPITAL REGIONAL 

GABRIELLA VELOSO SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CLARA ALBUQUERQUE MUSTAFA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIEGO DE PAULA MENDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Rabdomiossarcoma atrial é um tipo de tumor maligno muito raro e oriundo de células 
mesenquimais. Seus sintomas são inespecíficos e podem levar a manifestações estenóticas da 
valva mitral. Seu diagnóstico é obtido por ecocardiografia e análise anatomopatológica. A doença 
não apresenta prognóstico favorável com sobrevida curta.  Descrever os achados clínicos, 
etiológicos, diagnósticos e terapêuticos do rabdomiossarcoma cardíaco encontrados na literatura 
científica atual e descrever o caso de paciente diagnosticada com a doença acompanhada no 
Hospital Regional de Presidente Prudente, no ano de 2014 por meio de relato de caso e 
correlacionar a evolução deste caso com dados disponíveis em 17 artigos científicos publicados 
entre 1997 e 2014 indexados na base eletrônica Scielo. Este relato foi aprovado no Comitê de Ética 
em Pesquisa sob o número de protocolo 2670.         Este trabalho descreve um caso de uma 
paciente de 27 anos que deu entrada no serviço de pronto socorro do Hospital Regional de 
Presidente Prudente com queixa principal de dispneia progressiva, dor precordial e síncope. A 
paciente foi diagnosticada com rabdomiossarcoma primário em átrio esquerdo por meio de 
ecocardiografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada e análise 
anatomopatológica e passou por intervenção cirúrgica para ressecção total do tumor com 
necessidade de acompanhamento quimioterapêutico. A escassez de trabalhos seriados limita o 
estudo do rabdomiossarcoma. Seu diagnóstico é comprometido pelos sintomas inespecíficos 
necessitando de métodos de imagem e anatomopatológicos para o diagnóstico definitivo; a 
cirurgia é o método de escolha para o tratamento, acompanhada por quimioterapia. O presente 
caso ilustra um evento raro de rabdomiossarcoma atrial primário, que embora seja extremamente 
raro e letal, apresenta indicação cirúrgica para ressecção do tumor e definição do diagnóstico por 
meio da análise do tecido tumoral, além de necessidade de tratamento quimioterápico a fim de se 
proporcionar cuidado paliativo e incremento na qualidade de vida e expectativa de vida dos 
indivíduos acometidos.   
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EXTRUSÃO OCULAR ESPONTÂNEA 
 

ESTELA BATISTELA ROMEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EMANUELE MORAES MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDO BUZATTO MANTOVAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Dentre as causas que levam a perda do globo ocular, tanto por enucleação quanto por 
evisceração, as mais encontradas são trauma ocular, glaucoma e phthisis bulbi. As principais 
indicações para realização desses procedimentos são trauma ocular grave, olho cego doloroso, 
tumor maligno intraocular, endoftalmite refratária ao tratamento e melhora estética de olhos 
desfigurados. Relata-se um quadro inusitado e infreqüente de extrusão ocular espontânea com 
impossibilidade de reconstrução, sendo submetida à evisceração ocular.  Relatar um caso clínico 
de quadro pouco freqüente de extrusão ocular espontânea.         Não há financiador.  Paciente 
feminino ,90 anos, compareceu ao pronto atendimento de oftalmologia do Hospital Regional de 
Presidente Prudente uma hora após extrusão de conteúdo intraocular direito. Acompanhante 
relatou que antes do início do quadro a paciente estava em repouso e queixou-se de cefaleia 
intensa e dor ocular. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, glaucoma 
e amaurose. Uso contínuo de: losartana, hidroclorotiazida e timolol 0,5%. Ectoscopia: protrusão de 
massa ocular com sangramento ativo e coagulado; biomicrocopia: coágulo aderido,sangramento 
ativo de pouca intensidade,sendo possível identificação apenas da esclera. Olho esquerdo normal. 
Feita hipótese diagnóstica, foi realizado tomografia computadorizada (TC) de órbita, sem 
alterações. Procedeu-se a evisceração do olho acometido, sendo administrado clindamicina e 
keflin. No intra-operatório foi eviscerado o conteúdo intraocular, notando-se presença de grande 
quantidade de coágulo sanguíneo, retirado material uveal e não identificado demais estruturas 
intraoculares. Alta hospitalar em 2 dias. O relato descrito foi avaliado e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Unoeste (núm. CAAE: 58666216.8.0000.5515).  A paciente apresentou-se no 
pronto-socorro com quadro de extrusão espontânea do globo ocular sem história prévia de 
trauma ou de doenças sistêmicas que poderiam ocasionar tal lesão, apenas em tratamento de 
glaucoma. Sendo assim, estabeleceu-se o diagnóstico de um quadro espontâneo. Submetida a 
procedimento cirúrgico de evisceração para finalizar o processo de saída do conteúdo, com 
resultados satisfatórios.   

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
337 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Relato de caso clínico    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Medicina    

 
 

LEVANTAMENTO DE COMPLICAÇÕES PÓS-EXÉRESE DE PTERÍGIO EM UM HOSPITAL DO OESTE 
PAULISTA 

 
EDUARDO RODRIGO ZANIN - HOSPITAL DE OLHOS DO PARANÁ 

RÔMULO MAIA FERRAZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDO BUZATTO MANTOVAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EMANUELE MORAES MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O pterígio caracteriza-se como uma neoformação conjuntival de caráter fibrovascular e formato 
triangular ou trapezoidal, que se desenvolve a partir da conjuntiva em direção à córnea.  O 
trabalho objetivou avaliar o índice de complicações dos pacientes submetidos ao tratamento 
cirúrgico de exérese de pterígio no setor de Oftalmologia do Hospital Regional de Presidente 
Prudente.         O método epidemiológico escolhido foi um estudo descritivo e retrospectivo de 
série de casos, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista 
(protocolo nº 826.063), onde foram avaliados os prontuários dos pacientes que obtiveram o 
diagnóstico de pterígio e submetidos à cirurgia de exérese de pterígio durante o segundo semestre 
de 2013, no Hospital Regional de Presidente Prudente. Todos os pacientes foram submetidos a 
exame oftalmológico completo com medida da acuidade visual e biomicroscopia. Foram coletados 
dados de 117 pacientes, onde 18 operaram ambos os olhos (135 cirurgias), com predomínio no 
olho direito (59%) e na região nasal (99%). Todos os casos eram de pterígio primário, sendo 52% 
do sexo masculino, com idades acima de 30 anos e maior prevalência entre 41 e 45 anos (23,2%). 
Ao exame biomicroscópico pré-operatório a maioria dos casos eram de pterígios Grau I e II (92%). 
Quanto a técnica cirúrgica realizada, 93% foram transplante conjuntival. No seguimento pós-
operatório, foram encontrados apenas 8 casos (5,8%) com complicações, sendo a deiscência de 
sutura a mais prevalente (5 casos), onde um deles foi submetido a reoperação. Transplante sobre 
a córnea, esclera nua nasal e edema de transplante, foram outras complicações, com um caso 
para cada uma delas Conclui-se que a técnica cirúrgica predominante, transplante conjuntival, 
mostrou ser um procedimento com baixo índice de complicações (5,8%), sendo que outros 
autores apresentaram valores que variaram entre 15 e 26,4%. Estudos prévios mostram maior 
prevalência de pterígio no sexo masculino, devido principalmente à exposição solar, o que 
corrobora com o clima local. Além disso, têm-se demonstrado maior acometimento no olho 
direito e classificação biomicroscópica Graus I e II, que também corrobora com os dados aqui 
apresentados.   
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PARESIA DE NERVO FRÊNICO EM PACIENTE SUBMETIDA À CIRURGIA CARDÍACA DE TROCA DE 
VALVULA MITRAL - RELATO DE CASO 

 
VICTÓRIA DE CASTRO LEME - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAFAELA NAOMI TOKESHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PEDRO HENRIQUE NAHAS CHAGAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O relato de caso clínico intitulado "PARESIA DE NERVO FRÊNICO EM PACIENTE SUBMETIDA À 
CIRURGIA CARDÍACA DE TROCA DE VÁLVULA MITRAL - RELATO DE CASO" consiste em uma análise 
de um caso real de uma paciente feminina, 59 anos e cardiopata submetida à algumas 
intervenções cirúrgicas que tiveram uma consequência negativa. Nele, mostramos a íntima 
relação do nervo frênico com o coração, e como ele pode ser afetado nas toracotomias 
comumente realizadas em pacientes cardiopatas. O objetivo do trabalho é relatar um caso clínico 
verídico de uma paciente que sofreu uma paralisia unilateral de nervo frênico devido à realização 
de diversas toracotomias ao longo de sua vida e mostrar os recursos existentes atualmente para 
melhorar sua qualidade de vida.        Não há. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UNOESTE (CAAE nº 57323016.1.0000.5515). A paciente em questão possui um longo 
histórico de toracotomias na tentativa de solucionar uma insuficiência mitral desencadeada por 
uma febre reumática. O nervo frênico é responsável pela inervação do diafragma, e uma vez que 
foi afetado, modifica toda a dinâmica respiratória. Fato este, mostrado pela radiografia de tórax 
na qual os achados se assemelham aos encontrados em um derrame pleural, com compressão 
ascendente do pulmão. No trabalho, comentamos todas as consequências dessa paresia para a 
paciente e discutimos as possibilidades existentes na medicina atual para melhorar sua qualidade 
de vida. Ressaltamos também a importância de uma equipe multiprofissional para a melhora do 
quadro, como por exemplo a realização de fisioterapia respiratória. Concluímos que para a essa 
paciente uma cirurgia para reversão do quadro é inviável por ela apresentar outras patologias, e 
que o melhor a fazer nesse caso é o encaminhamento para a fisioterapia respiratória o mais breve 
possível. Material e método: Pesquisa de prontuário médico no Hospital Regional de Presidente 
Prudente.   
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UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO APRENDIZAGEM COMO ESTRATÉGIA PARA 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA ESTUDANTES DE MEDICINA COM VISTAS AO EMPOWERMENT 

COMUNITÁRIO PARA GRUPOS DE ADOLESCENTES NAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA. UM 
ENFOQUE NA PREVENÇÃO DE DSTS. 

 
ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NEIDE MARIA DE CASTILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNS) de 2014 sugerem utilização de metodologias ativas de 
ensino aprendizagem na graduação do Curso de Medicina. Na UNOESTE os facilitadores estimulam 
estudantes a fazerem articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes, buscando 
desenvolver competências nos aprendizes, para o futuro trabalho no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Atividades teórico-práticas são desenvolvidas no Laboratório de Habilidades e Simulação 
(LHABSIM) e nas salas de aula, em ambiente protegido, antes da execução de ações em saúde, 
supervisionadas por facilitadores, nas Estratégias Saúde da Família (ESFs), com os grupos de 
usuários do SUS. O trabalho de Educação em Saúde com adolescentes tem se mostrado um 
desafio para as equipes interdisciplinares das ESFs, nas quais os estudantes do Curso Médico se 
inserem, nos cenários de prática. Estimular os estudantes do segundo termo do Curso Médico a 
refletirem sobre Educação em Saúde com enfoque na prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs), para empoderá-los, com utilização de metodologias ativas de ensino 
aprendizagem, transformando-os em fatores multiplicadores de informação em saúde para 
adolescentes nas ESFs.         A equipe interdisciplinar do Programa de Aproximação da Prática 
Médica (PAPP) organizou uma Roda de Conversa com os estudantes do segundo termo do Curso 
de Medicina. Os aprendizes se dividiram em pequenos grupos de oito a dez estudantes, de acordo 
com afinidades entre os integrantes. Os facilitadores propuseram que estudantes elaborassem 
perguntas que eles identificassem como lacunas de conhecimento sobre DSTs. Ao final da 
atividade, as perguntas foram categorizadas e redirecionadas aos grupos para pesquisa e 
compartilhamento de informações. Foram problematizados aspectos referentes à criação de 
ambientes saudáveis, prevenção e tratamento das DSTs. Em relação à qualidade da ambientação 
os facilitadores avaliaram a atividade como oportunidade para compartilhar dúvidas e estímulo 
para busca de conhecimento técnico científico pelos aprendizes.   
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BRUNA ELISA ARSEGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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REBECA CARNAVALE BEQUER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Liga de Saúde da Família e Comunidade (LSFC) busca promover debates crítico-reflexivos em 
torno dos problemas loco-regionais no Sistema Único de Saúde (SUS). Atua na Atenção Primária, 
promovendo ações integradas de pesquisa, ensino e extensão em uma Universidade privada do 
interior do Estado de São Paulo, com foco interdisciplinar. Procura estimular o estudante dos 
Cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia a propor soluções para os desafios do SUS. 
Sentiu-se a necessidade de fundação da Liga devido à fragilidade da relação interdisciplinar na 
Universidade.  Descrever a experiência de estudantes da graduação em Cursos da área da Saúde 
na implantação da LSFC.    Ações intersetoriais, interdisciplinares, associadas ao empowerment 
comunitário, serão nossas fortalezas para promover transformações na prestação de serviços à 
população e na criação de ambientes saudáveis em nossas comunidades.    Retirar o seguinte texto 
da introdução e acrescentar na descrição das atividades: Método: Inicialmente foi criado um 
Grupo de estudos composto por estudantes e Professores dos Cursos de Medicina, Enfermagem e 
Odontologia. Após a definição da diretoria, foi enviado projeto para aprovação, atestando a 
relevância da liga para a formação acadêmica, fundamentado na Política de Promoção à Saúde, 
enfatizando a articulação intersetorial e procurando atuar sobre determinantes e condicionantes 
da saúde. Inicialmente foi criado um Grupo de estudos composto por estudantes e Professores 
dos Cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia. Após a definição da diretoria, foi enviado 
projeto para aprovação, atestando a relevância da liga para a formação acadêmica, fundamentado 
na Política de Promoção à Saúde, enfatizando a articulação intersetorial e procurando atuar sobre 
determinantes e condicionantes da saúde. A LSFC foi fundada em fevereiro de 2016, e reúne 
acadêmicos de três cursos da área da saúde. Propõe a articulação de saberes para o 
desenvolvimento de ações em saúde. Os projetos criados pelos estudantes procuram estimular os 
futuros profissionais a trabalharem em equipe incentivando momentos crítico-reflexivos 
relacionados aos desafios encontrados em relação à Saúde.    
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A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA FORMAÇÃO DE CIDADÃOS CONSCIENTES 
 

ELEN DA SILVA SHIRATOMI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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ÉRICA VILHENA DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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CAMILA APARECIDA POLIDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A promoção de saúde no âmbito escolar propõe um vínculo entre a Estratégia Saúde da 
Família(ESF), a comunidade, as instituições públicas e privadas, além de fornecer ferramentas para 
os alunos terem autonomia sobre seu bem-estar e qualidade de vida. Além disso, de acordo com a 
lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que regula, em todo o território nacional, as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 
percebe-se a educação em saúde como fator relevante no estado biopsicossocial do indivíduo, 
como a educação, lazer e o acesso aos seus serviços sociais.  Relatar a experiência dos estudantes 
de medicina na educação em saúde com adolescentes em uma escola estadual no interior do 
Estado de São Paulo, dando enfoque aos riscos em que esta faixa etária está mais 
exposta.    Portanto, observou-se que todas as atividades partiram de uma necessidade consciente 
dos alunos sobre temas que eles demonstraram curiosidade e interesse. A experiência foi 
proveitosa para os acadêmicos de medicina, como disseminadores de promoção e prevenção a 
saúde.     No primeiro bimestre de 2016 uma vez por semana foram realizadas apresentações para 
três salas de adolescente de uma escola estadual, utilizando de slides e dinâmicas com alunos do 
9° ano sobre os temas: autoestima, Doenças Sexualmente Transmissíveis(DSTs) e drogas. Na 
palestra sobre autoestima foi realizada uma dinâmica com o objetivo de conscientizar os alunos a 
importância de buscar sua própria identidade, posteriormente, em uma palestra sobre DSTs, 
foram abordadas as principais doenças sexualmente transmissíveis, assim como os métodos 
contraceptivos, e também foi realizada uma dinâmica para esclarecer as dúvidas dos alunos. 
Dentro da mesma atividade realizamos também uma palestra sobre drogas, onde foram 
apresentados os diferentes tipos de substâncias e suas consequências para o desenvolvimento 
biopsicossocial do adolescente.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
350 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Medicina    

 
 

A EXPERIÊNCIA DO ACADÊMICO COMO MONITOR INTERCURSOS DE ANATOMIA HUMANA 
 

JOAO VICTOR HERRERO LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CLEIDE DER TOROSSIAN TORRES NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATHÁLIA OTAVIANO GUIMARÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS CAVALCANTI DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANNA GABRIELLA OLIVEIRA PERBELINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A experiência acadêmica da monitoria intercursos na disciplina de Anatomia Humana durante a 
graduação contribui significativamente para o embasamento teórico, habilidades de manuseio 
técnico e dinamicidade no aprendizado entre o monitor e os alunos monitorados, onde estes 
trocam conhecimentos entre si, através da reflexão, permitindo a percepção dos diferentes 
enfoques sobre um mesmo assunto nos diversos cursos. Assim, o exercício da atividade é uma 
oportunidade para o monitor desenvolver habilidades inerentes à docência, aprofundar 
conhecimentos mais específicos na área, contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem 
dos alunos monitorados. Pelo fato de estar em contato direto com os alunos, o monitor vivencia 
experiências únicas, que são de extrema importância para a construção do profissional 
médico. Relatar a experiência dos estudantes de medicina no desenvolvimento de atividades 
referentes à monitoria de Anatomia Humana.    Através dos recursos disponibilizados e o 
conhecimento teórico-prático dos monitores, foi possível a realização de uma abordagem mais 
individualizada do aluno monitorado, preenchendo as possíveis lacunas de conhecimento que 
possam ter surgido no processo de ensino tradicional, que se utiliza de uma abordagem coletiva. 
Além disso, proporcionou o desenvolvimento de habilidades, atitudes e aprofundamento do 
conhecimento aos monitores.     A possibilidade de ingressar como monitor da disciplina de 
Anatomia Humana, realizada nos cursos da área de saúde na Unoeste, inicia-se no segundo 
semestre de graduação, por meio de um processo seletivo organizado pelos próprios docentes da 
disciplina. Durante as monitorias, os monitores têm disponíveis laboratórios práticos com peças 
anatômicas, ferramentas de exercício de suas atividades, de acordo com os assuntos abordados 
em cada aula. Os docentes da disciplina fornecem roteiros de estudo aos acadêmicos e aos 
monitores contendo, em forma de itens, estruturas que devem ser reconhecidas e identificadas na 
abordagem prática das peças anatômicas. Com isso, através do conhecimento teórico-prático 
prévio e tendo em mente a abordagem a ser utilizada em cada monitoria, os monitores ficam à 
disposição dos estudantes monitorados, esclarecendo suas dúvidas e auxiliando na melhor 
compreensão prática do conteúdo. Ao término do semestre os monitores recebem um certificado 
de horas equivalentes ao período de realização da atividade de monitoria.    
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A EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO ADQUIRIDOS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE 
MONITORIA DO CURSO DE ANATOMIA II DA FACULDADE DE MEDICINA 

 
FELIPE LEONARDO SEMENSATI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Faculdade de Medicina de Presidente Prudente possui o programa de monitoria para a disciplina 
de Anatomia II, que consiste num período destinado ao estudo do conteúdo prático visto em sala 
de aula, onde os alunos podem rever as peças anatômicas com o objetivo de fixar sua 
nomenclatura e localização das estruturas; o papel dos monitores é justamente auxiliar o estudo 
dos alunos, tirando dúvidas e mostrando estruturas anatômicas, lembrando que, para isso, é 
necessário que o monitor faça uso de atlas anatômicos. A oportunidade de ser monitor é algo de 
extrema importância acadêmica, uma vez que o discente monitor precisará rever o conteúdo 
referente à disciplina de Anatomia II para que tenha um conhecimento que o permita esclarecer 
as dúvidas dos calouros, além de melhorar o currículo acadêmico do aluno, pois participar de 
monitorias tem um peso considerável em processos seletivos para residências médicas. Descrever 
uma experiência de ensino e aprendizagem por meio da monitoria de Anatomia II, ressaltando o 
quão rico é a troca de experiências entre os alunos e monitores.    A experiência obtida na 
participação do programa de monitoria da disciplina de Anatomia II é algo muito enriquecedor, 
uma vez que o monitor tem a oportunidade e incentivo de rever o conteúdo aprendido durante o 
decorrer do curso e fixar o mesmo, visto que durante a monitoria, os alunos perguntam inúmeras 
vezes, o que estimula a sedimentação do conhecimento por parte do monitor. Vale ressaltar que o 
estudo de anatomia é de grande importância para o estudante de medicina.     O programa de 
monitoria é uma atividade extracurricular na qual existe um processo seletivo, onde apenas os 
alunos pertencentes à faculdade de medicina e que já concluíram a disciplina de Anatomia II 
podem participar, este processo seletivo é feito nos mesmos moldes da prova prática realizada no 
curso, e avaliará o conhecimento do aluno no que tange os conteúdos referentes ao Sistema 
Circulatório, Sistema Respiratório e Sistema Nervoso. São selecionados quatro alunos, dois destes 
irão ministrar a monitoria na segunda-feira, entre às 18:00 e 20:00 horas, os outros dois monitores 
estarão escalados no mesmo dia, porém no período entre às 20:00 e 22:00 horas, vale ressaltar 
que a monitoria é semanal, durante todo o semestre. Os monitores deverão fazer porte de atlas 
anatômicos, como Netter ou Sobotta, usar jaleco, luvas, calça e sapato fechado, ou seja, as normas 
padrões de laboratório.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
352 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Medicina    
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MARILIA FERRUZZI EDERLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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LARISSA ORLANDI MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A epilepsia é uma alteração neurológica crônica grave comum em todo o mundo e afeta todas as 
idades, etnias e classes sociais. Tem um grande impacto nas áreas psicológica, física, social e 
econômica, revelando obstáculos não só individuais, mas também familiares escolares e, 
especialmente devido ao desconhecimento e estigma. Estima-se que no Brasil existam três 
milhões de pessoas com epilepsia e cerca de 300 casos novos a cada dia, metade dos casos tem 
início de infância ou na adolescência(TEIXEIRA,2008). As manifestações clínicas são inespecíficas e 
podem retardar o seu diagnóstico em alguns casos. O mais comum é a crise convulsiva, na qual a 
pessoa perde a consciência, cai e se agita. Por outro lado, existem crises epilépticas mais discretas, 
acometendo a partes controladas pela região do cérebro afetada, podem ainda se manifestar 
como uma sensação psíquica, diminuição da responsividade, alucinações visuais, 
etc(TEIXEIRA,2008).  Compreender a importância de informar a população a respeito da epilepsia 
através de atividades de extensão para integrar as pessoas acometidas pela doença.    O Purple 
Day é um atividade de extrema importância, pois a epilepsia é subdiagnosticada devido as suas 
diversas formas de manifestação e para que a população saiba como agir diante de uma crise 
epiléptica. É importante lembrar que durante uma crise devemos afastar objetos perfurantes e 
que ofereçam riscos a pessoa, proteger a cabeça, não colocar objetos na boca, não colocar a mão 
na boca e tentar puxar a língua e lembrar que epilepsia não é uma doença contagiosa. A 
conscientização é o melhor meio de desmistificar a ideia errônea que se tem da epilepsia.     No dia 
26 de março, ocorreu o Purple Day que é o dia mundial da conscientização a respeito da epilepsia. 
No dia 30 de março foi realizada no Parque do Povo em Presidente Prudente uma atividade de 
extensão referente a este dia, com intuito de conversar com as pessoas que por ali passassem, 
perguntando qual era o conhecimento delas a respeito do assunto e esclarecendo as principais 
dúvidas, além disso foram distribuídos panfletos para fixar as informações fornecidas.    
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A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COMO TEMAS DESENVOLVIDOS PELO 

PROGRAMA SAÚDE DO ESCOLAR  
 

ADERBAL GAULINO GALASSI NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA FLÁVIA FERREIRA TACCA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉ FELIPE DE AMORIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRIZ ALMEIDA SPERINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRIZ SITOLINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA BELONI FANTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAIO AUGUSTO FERREIRA PINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAIO VINICIUS OLIVEIRA NERI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA LETICIA BERTO LOVATEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LETICIA LAGUNA BIANCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os hábitos alimentares e de higiene de um indivíduo refletem sua imagem, por esse motivo é de 
extrema importância ter uma alimentação saudável e adequada às diferentes fases do 
desenvolvimento humano. Na infância a criança tem suas preferências alimentares, cabendo à 
família e à escola orientarem, acompanharem e incentivarem hábitos saudáveis e de qualidade, 
uma vez que fatôres genéticos e hereditários podem interferir nesses costumes, aliados à 
influencia que os meios externos provocam na rotina do escolar, pois o contato com ambientes 
diferentes ao lar pode proporcionar hábitos saudáveis ou não, pois estes podem imitar bons e 
maus comportamentos, resultando em consequencias positivas ou negativas. Embora a 
alimentação e higiene se configurem como direitos fundamentais da pessoa humana e requisitos 
básicos para a promoção e proteção da saúde, nem sempre são garantidos em nosso país. 
Proporcionar alimentação saudável e higiene pessoal com foco na lavagem das mãos e higiene 
oral, são eixos prioritários de ações para promoção da saúde e, neste contexto, o ambiente escolar 
é apontado como espaço fundamental para a criação de hábitos adequados e saudáveis, que 
devem ser adquiridos na infância.  Orientar a importância dos bons hábitos de higiene e 
alimentação saudável com foco na qualidade de vida.     Através da experiência realizada por meio 
de extensão de atividades de estágio, com o uso de teatro com tema "importância da higiene e 
alimentação saudável", promoveu o conhecimento da população envolvida com relação aos 
cuidados de higiene e alimentos saudáveis, a fim de evitar doenças e melhorar a qualidade de 
vida.      A atividade desenvolvida foi planejada para atender as necessidades locais e os objetivos 
do Programa Saúde do Escolar. Como método foram utilizadas estratégias da educação popular e 
como recurso a apresentação de peça teatral, tendo os estudantes de medicina como atores, 
sendo que estes utilizaram linguagem simples enfatizando a importância da alimentação saudável 
e a necessidade da higiene pessoal. O público alvo foram os educandos do primeiro ao terceiro 
ano do ensino fundamental de uma unidade escolar do território de abrangência da Estratégia de 
Saúde da Família, onde os estudantes desenvolvem estágio semanalmente.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
354 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Medicina    

 
 

A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE A PREVALÊNCIA DA EPILEPSIA NA 
INFÂNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
FERNANDA LELI DILLIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SULAMITA GANDIA GREGORY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MURILO HEENRIQUE FERNANDES COSTA COLETTE BORDÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

LETÍCIA DE BARROS DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUIZ HENRIQUE DOMINGUEZ JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LAYLA RAÍSSA CARVALHO CABRERA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LAIZE CAZAROTO CAVALIERI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAISA RODRIGUES SALMAZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARINA ARAÚJO MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINE YUKIE UEDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA PROTA SANNINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A epilepsia é a desordem cerebral crônica mais prevalente na infância, caracterizada pela pré-
disposição permanente do cérebro em gerar crises espontâneas, recorrentes, acompanhadas de 
consequências biológicas, cognitivas e sociais. O estado epilético ocorre quando há duas ou mais 
crises não provocadas - não causadas por febre, traumatismo cranioencefálico, alterações 
hidroeletrolíticas ou doenças concomitantes. O conhecimento sobre essa patologia nas escolas é 
bastante reduzido, tanto por parte dos docentes como dos próprios alunos, uma vez que há 
diversos tipos de manifestações, não apenas as tônicoclônicas - convulsões - como: crises de 
ausência, parciais simples, parciais complexas e de atitude.  Orientar a população em geral sobre a 
prevalência da epilepsia em escolares, com ênfase na caracterização e conduta perante as 
crises.     Diante da realidade encontrada nota-se a necessidade de ações extensivas para a 
conscientização da comunidade, a fim de permitir um diagnóstico precoce dos escolares visando a 
melhoria da qualidade de vida, um melhor prognóstico e prevenção de incapacidades.     A ação foi 
realizada em dois momentos. Primeiramente ocorreu uma orientação aos alunos sobre o tema. 
Posteriormente foi ministrada uma palestra pelos acadêmicos participantes deste relato em uma 
escola de ensino público de Presidente Prudente. Houve uma explanação aos docentes na qual 
foram abordadas as formas de identificar os diferentes tipos de crises epilépticas, desde as mais 
prevalentes até as menos frequentes. Os professores foram instruídos sobre a condutas a serem 
tomadas e evitadas durante uma crise. Ao término, houve espaço para sanar as dúvidas dos 
participantes e estes relataram vários casos particulares que ocorreram com seus familiares    
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A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA NA ATENÇÃO BÁSICA NO ENSINO MÉDICO PARA PACIENTES COM 
DIABETES MELLITUS. UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
ANDRE PELOSI ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os estudantes de Medicina, da Universidade do Oeste Paulista, são estimulados a realizar 
atividades baseado na Diretriz Curricular Nacional de 2014 que visa analisar as condições de vida 
dos usuários do SUS(Sistema Único de Saúde). Na ESF(Estratégia de Saúde da Família) Alvorada III, 
o grupo empenhou-se em demonstrar a população de uma maneira didática a importância e o 
perigo da DIABETE MELLITUS, uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta 
de insulina e/ou da incapacidade desta em exercer adequadamente seus efeitos, sendo uma 
doença crônica e suas consequências. O objetivo era mobilizar a população que apresenta 
diabetes, e trabalhar com eles para melhoria da qualidade de vida.    O objetivo de empoderar o 
Grupo de Apoio HIPERDIA foi alcançado; no qual os pacientes saíram satisfeitos com seus novos 
conhecimentos adquiridos durante as palestras.    UNOESTE Foi proposto a confecção das 
palestras, que foi de amplo apoio da Equipe da ESF e grande adesão dos participantes do Grupo de 
Apoio HIPERDIA; onde estes tiveram a possibilidade de ter um aumento de conhecimento e 
expansão de educação e prevenção em saúde por meio de explicações de fácil acesso, e 
possibilitando a explanação de diversas dúvidas.    
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A IMPORTÂNCIA DA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR EM UMA EMERGÊNCIA 

 
LARISSA OBERLAENDER GONINI AZENHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRESSA LEILANE FERREIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELLE FERREIRA LONCHIATI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRICE SANTOS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARILIA FERRUZZI EDERLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA JÚLIA MAZUCATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRIZ SEGATTO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA RAVAZZI FELICE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATÁLIA YUMI AKASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA ORLANDI MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Por mais avançada que a medicina e suas tecnologias estejam, ainda é grande o número de mortes 
causadas por paradas cardíacas (ou eventos relacionados ao sistema cardiovascular). O Suporte 
Básico de Vida (SBV) envolve atendimento às emergências cardiovasculares, principalmente em 
locais pré-hospitalares, onde são realizadas manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que são 
feitas por compressões torácicas e o uso de desfibrilador. Para que a manobra seja eficiente, a 
pessoa que realizar a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) deve seguir alguns passos: primeiro, 
checar se há responsividade e respiração da vítima, chamar por ajuda, checar o pulso da vítima e 
assim, caso não haja resposta, respiração e pulso, iniciar o RCP, onde será realizado 30 
compressões torácicas e 2 ventilações, mantendo essa sequência até chegar o desfibrilador 
(GONZALEZ, M. M. et al). Para realizar essas compressões torácicas é necessário que o socorrista 
se posicione ao lado da vítima, coloque a região hipotênar da mão sobre o esterno da vítima e a 
outra mão sobre a primeira, entrelaçando-a, estenda os braços e posicione cerca de 90° acima da 
vítima e assim, comprima na frequência de, no mínimo, 100 compressões/minuto, com uma 
profundidade de, no mínimo, 5 cm. (GONZALEZ, M. M. et al). Importância da manobra de 
RCP.    Portanto, é de extrema importância realizar essa manobra pré-hospitalar, pois, muitas 
vezes, se realizada corretamente, salva vidas e evita de deixar o paciente com sequelas. O 
treinamento leva a perfeição e isso acontece no PAPP, estamos sempre treinando e ensinando 
outras pessoas e isso faz com que não esqueçamos do processo e também nos ajuda a melhorar a 
técnica. Referências: GONZALEZ, M. M. et al. I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e 
Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia: Resumo 
Executivo. Arq. Bras. de Cardiol. Rio de Janeiro. 2013. Disponível em < 
http://www.scielo.br/pdf/abc/v100n2/v100n2a01.pdf > . Acesso em: 25 jul. 2016.      O RCP foi 
realizado em uma matéria do curso de medicina chamado PAPP - Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática, em que os alunos têm espaço para aprender, treinar e ensinar. Quem ensina 
os alunos a realizarem o processo são os bombeiros da região. Além disso, os alunos, depois de 
aprenderem e treinarem, podem ensinar, ou seja, passar o conhecimento a diante. Um lugar que 
os alunos podem ensinar é na ESF. Lá, os profissionais podem repassar as informações aprendidas 
para outras pessoas.     
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A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE DO HOMEM APLICADA NA ATENÇÃO BÁSICA SOB A ÓTICA DE 

ESTUDANTES DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE CORREIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LIA MAKI HATISUKA IMAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA ALIKA TERASHIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JÂNIO CÂNDIDO ROSA JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEONARDO MAGNANI SEABRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LAURA LUIZA SABATIN DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUANA ALCANTUD RANGEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LETICIA PEREGO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LORENNA DA SILVA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JÚLIA MENDONÇA REZENDE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KARINA SILA CAMPIONI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem foi instituída pela portaria nº 1.944, de 27 de 
agosto de 2009, e busca alcançar a população masculina, a qual é afetada por um amplo espectro de 
agravos nocivos à saúde e potencialmente letais, mas que por fatores socioculturais vêm sido 
negligenciados. Ela reconhece os agravos do sexo masculino como problemas na saúde pública e busca 
promover atividades que aumentem a compreensão da realidade masculina em diferentes contextos 
socioculturais e político-econômicos, enquanto alinhando suas ações com a estrutura e hierarquia existente 
nos serviços de saúde. Têm-se como objetivos gerais, a melhoria da saúde da população masculina, 
reduzindo sua morbidade e mortalidade utilizando de ações de promoção de saúde e prevenção aliado à 
ampliação do acesso à assistência integral e serviços de saúde. De tal forma, o foco da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem se volta, maioritariamente, para Atenção Básica. Compreender, 
enquanto estudantes de medicina, a importância da saúde do homem como política presente na atenção 
básica, durante o atendimento no grupo de Saúde do Homem na ESF São Pedro, por meio atividades 
voltadas a prevenção, promoção e educação em saúde.    Foi possível perceber que a saúde do homem 
configura uma área de atuação importante, visto que abrange muitos agravos que podem se encontrar na 
população, mas acabam por passar não diagnosticados, assim o grupo de saúde do homem é capaz de 
ampliar o alcance da rede de atenção básica, pois atrai um público que não compareceria se não fosse 
convidado. Percebe-se então que a saúde do homem, trabalhada por meio de grupos, gera resultados 
positivos, visto que o público alvo foi bastante participativo e interessado na atividade.      A equipe foi 
dividida de forma que os usuários pudessem ser acompanhados durante todas as etapas, primeiramente 
eram acolhidos e convidados a realizar anamnese, que cobria aspectos de sua atual condição de saúde. Em 
seguida, eram encaminhados para que suas medidas antropométricas fossem mensuradas. Após isso 
realizava-se a aferição de pressão arterial e checagem da glicemia capilar. Por fim, os usuários foram 
orientados a ouvir uma palestra sobre a saúde do homem, que abordou temas como tabagismo, 
alimentação inadequada, consumo exagerado de bebidas alcoólicas e seus impactos na condição de saúde; 
os agravos mais comuns na população masculina e respectivos fatores de risco, e a importância da 
prevenção em saúde.    
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A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA ESCALA DE COELHO E SAVASSI NA AVALIAÇÃO DA 
VULNERABILIDADE DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS EM UMA ESF NO INTERIOR PAULISTA DE ACORDO 

COM O PRINCÍPIO DA EQUIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. O OLHAR DO ESTUDANTE DE 
MEDICINA. 

 
CARLA YAMASHITA CONTRERAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELOISA NASCIMENTO JORGE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DÉBORA TYEMI TAKASHIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TADEU GOMES CORRÊA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Algumas ações desempenhadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Atenção Básica utilizam 
visitas domiciliares (VDs) no território adscrito às ESFs ampliando o vínculo de respeito e confiança 
entre os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e os usuários do SUS, nos seus domicílios. Os ACSs 
residem na área de abrangência da ESF, conhecem a realidade epidemiológica local e o 
funcionamento e estrutura familiar. Eles registram suas impressões na ficha A, instrumento útil 
para detecção das sentinelas de risco. Dessa maneira podem detectar vulnerabilidades, podendo 
criar ações para atender às necessidades de saúde das pessoas, melhorando sua qualidade de 
vida. Divulgar a importância da aplicação da Escala de Coelho e Savassi (ECS) na avaliação da 
vulnerabilidade das famílias atendidas em uma ESF no interior Paulista de acordo com o Princípio 
da Equidade do SUS.    Segundo Coelho e Savassi, o uso sistemático da Escala contribui para 
reorganizar a prioridade no atendimento, sendo importante para o planejamento e a organização 
do cuidado em Saúde na ESF. A aplicação do instrumento pode facilitar ações de saúde a serem 
implementadas, trazendo qualidade e efetividade ao serviço. O uso da ECS na ESF pode ser 
implementado para priorizar as VDs das ACSs, melhorando a dinâmica dos Processos de Trabalho 
em Saúde na ESF.      Estudantes de um Curso Médico Privado capacitaram as ACSs em uma ESF do 
interior paulista para aplicação da ECS por meio de uma Roda de Conversa considerando a 
funcionalidade da Escala e sua aplicabilidade nas VDs. A ECS é uma ferramenta que considera 
aspectos como: deficiências físicas e mentais, saneamento básico, analfabetismo, drogadição, 
desnutrição, desemprego, idade, hipertensão arterial e diabetes mellitus. A Escala classifica o risco 
familiar em 1, 2 ou 3, sendo o 3 o risco máximo. As ACSs referiram entender a importância da 
aplicação da ECS na avaliação da vulnerabilidade das famílias adscritas ao território da ESF. A 
Escala passou a ser anexada à ficha A.    
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A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO ACADÊMICA E SEU PAPEL INTEGRADOR NA 

FORMAÇÃO DO ALUNO DE MEDICINA COM UMA VISÃO MAIS HUMANITÁRIA 
 

JHONAS MAIKEL MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SULAMITA GANDIA GREGORY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA BRETANHA PONTES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA ROSA BUZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GUILHERME DE OLIVEIRA MARCELINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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NICOLE YURI KOYAMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAINÁ CHAVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAROLINE SAYURI MEDEIROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOYCE SAAB - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL FERREIRA PIRES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Educação Médica no Brasil está fundamentada em três grandes pilares: Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Partindo deste pressuposto, as universidades médicas estimulam a realização de atividades acadêmicas 
extracurriculares, denominadas atividades de extensão, que promovem a inserção do acadêmico no 
convívio social, de modo a potencializar seu aprendizado, bem como sua capacidade de interação com o 
próximo. Esse relato se refere a uma abordagem geral dos programas de extensão que são realizados todos 
os semestres pela Universidade, como o objetivo de mostrar a importância das atividades de extensão 
universitária para a formação do estudante de Medicina com perfil generalista e humanitário.    A Medicina 
evolui todos os dias na descoberta de novas curas, de tratamentos mais eficientes, menos invasivos, mais 
abrangentes. A informação está ao alcance de algumas pessoas. Os futuros profissionais de saúde podem 
ampliar o acesso à informação das pessoas por meio da Educação em Saúde. A Lei 8080/90 sugere o 
Princípio de Integralidade para atuação do profissional de saúde em relação ao atendimento dos seus 
pacientes. Dessa maneira as pessoas devem ser atendidas de maneira integral, por generalistas. Outros 
dois Princípios do SUS se referem à Equidade, ou seja, dar mais a quem mais precisa e à Universalidade, ou 
seja, todos têm direito ao atendimento digno em saúde. A Política Nacional de Humanização (PNH) vem 
trazer novas possibilidades na Educação Permanente para os profissionais de saúde. Atividades de 
pesquisa, ensino e extensão são ricas oportunidades para desenvolver os processos de trabalho em saúde, 
conforme determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014 para o Ensino da Medicina.      As 
atividades de extensão acadêmica foram incentivadas aos alunos da turma XXXIX do curso de Medicina da 
Universidade do Oeste Paulista, desde o início do curso, em 2014. Referem-se às mais variadas atividades 
que possibilitam agregação de conhecimentos e vivências notadamente práticas ao estudante de medicina. 
As ações estão voltadas para a criação de ambientes saudáveis no território. O contato com os usuários do 
Sistema Único de Saúde fortalece a criação de vínculos de respeito e confiança dos estudantes com os 
pacientes. O aprendiz tem a possibilidade de se colocar no lugar do outro por meio da empatia. A escuta 
ampliada do acadêmico para as necessidades de saúde das pessoas do território aumenta a resiliência do 
discente para enfrentar os desafios do cotidiano.    
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TAYNARA MELCHIOR FRATONI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Expor o acadêmico a um modelo de ação social e complementação acadêmica ao longo do curso é 
de extrema importância para sua formação acadêmica. Segundo a Associação Brasileira de Ligas 
Acadêmicas de Medicina, as Ligas Acadêmicas são entidades constituídas fundamentalmente por 
estudantes, em que se busca aprofundar temas em uma determinada área da Medicina. Para 
tanto, as atividades das Ligas Acadêmicas se orientam segundo os princípios do tripé universitário 
de Ensino, Pesquisa e Extensão. Demonstrar a importância das Ligas acadêmicas de medicina 
segundo os princípios do tripé universitário de Ensino.    As Ligas Acadêmicas são importantes para 
o acadêmico para sua formação pessoal e complementação do currículo formal, contribuindo de 
maneira efetiva e pontual permitindo o estudante acompanhar em uma área especifica de sua 
avidez através de cursos, palestrar, jornadas, ações comunitárias, simpósios, seminários, pesquisa 
científica e fóruns que são oferecidas pelas ligas.     Os alunos da Universidade Estadual do Oeste 
Paulista têm a oportunidade de participação nas Ligas Acadêmicas durante sua formação 
acadêmica para seu aprimoramento profissional.    
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A IMPORTÂNCIA DE EXAMES COMPLEMENTARES NO DIAGNÓSTICO DA OSTEOMIELITE AGUDA EM 

LACTENTES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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A Osteomielite Aguda é considerada uma doença infecciosa invasiva e importante causa de morbidade 
pediátrica. Acomete principalmente lactentes do sexo masculino, sendo a etiologia principal as bactérias 
(Staphylococcus aureus). A instalação da infecção ocorre por inoculação direta ou via hematogênica. A 
sintomatologia varia segundo intensidade, localização, grau e duração da infecção, idade e resistência do 
paciente. É indispensável, durante a formação Médica, adquirir conhecimento para a investigação da 
Osteomielite e solicitar corretamente os exames complementares disponíveis para sua confirmação 
diagnóstica, pois, quando o diagnóstico é realizado em momento oportuno, permite uma terapia adequada 
e evita à instalação de complicações e cronificação da doença. Descrever a experiência em realizar um 
estudo sobre os principais exames complementares utilizados para o diagnóstico da Osteomielite Aguda 
em lactentes.    As técnicas de produções científicas possibilitaram um intenso aprofundamento de teorias 
e diálogos expositivos dos alunos frente a assuntos rotineiros da prática médica. A experiência dessa 
modalidade de ensino exigiu esforço, cooperação e boa relação interpessoal dos acadêmicos envolvidos, 
associado ao domínio do tema. Com base na experiência acumulada, sabe-se que a Osteomielite apresenta 
relevância na faixa etária pediátrica e para uma redução significativa da morbimortalidade é substancial 
utilizar métodos, aliados a clínica, que permite o diagnóstico precoce.     Foi realizado por acadêmicos de 
Medicina do Oitavo semestre, um trabalho em forma de revisão bibliográfica sobre os principais exames 
complementares no diagnóstico da Osteomielite Aguda em lactentes, com intuito de aprofundar o 
conhecimento sobre o tema e difundir técnicas diagnósticas em um contexto frequente da prática Médica 
Pediátrica. O trabalho foi apresentado em forma de Monografia aos preceptores da especialidade. Para sua 
realização, utilizaram-se livros texto e artigos indexados nas bases eletrônicas Pubmed, Medline e Scielo, no 
período entre 2005-2014. Pela literatura, os exames de imagem utilizados são: Radiografias Convencionais, 
Cintilografia Óssea, Tomografia Computadorizada e Ressonância Nuclear Magnética. Os exames 
laboratoriais podem auxiliar no diagnóstico e acompanhamento da doença, entre eles as provas de 
atividade inflamatória, hemograma, punção óssea e cultura. A clínica associada ao emprego de exames 
complementares permite o diagnóstico precoce e a terapia adequada.    
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A IMPORTÂNCIA DO LABORATÓRIO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA 
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A introdução do laboratório de habilidades e simulação (Lhabsim) no curso de medicina tem por 
objetivo desenvolver as capacidades necessárias para o exercício adequado da medicina, como 
consequência a familiarização deste com a realidade que enfrentará. O treinamento de 
habilidades implica num conjunto de saberes e práticas com técnicas voltadas para o 
desenvolvimento da comunicação e de destrezas manuais. Esses atributos são importantes para 
proporcionar conhecimento técnico e raciocínio lógico, mesclando saberes básicos e clínicos. O 
acadêmico é apresentado ao Lhabsim desde o seu ingresso na faculdade, principalmente nas 
disciplinas de Programa de Prática Médica e Bioquímica, isso é de extrema validade devido à 
aplicação prática futura. São fornecidas diversas atividades como: treinamento de manobras em 
bonecos, simulação e discussão de casos, monitoria, entre outras. Durante algumas aulas não há 
tempo hábil para praticar o que foi apresentado, nesses casos a monitoria noturna é de grande 
auxílio para sanar dúvidas e aperfeiçoar as técnicas. Também são realizadas avaliações práticas 
que fundamentam a teoria aprendida de maneira eficiente e definitiva. Ao percorrer do curso 
vamos adquirindo mais experiências e o contato com o laboratório fica mais frequente. Com o 
amadurecimento do acadêmico na graduação o compromisso com a responsabilidade de atender 
bem o paciente aumenta, e assim que o treinar se torna essencial para diminuir erros e riscos na 
saúde. É durante essas simulações que o aluno pode aprender com as suas falhas e corrigi-
las. Demonstrar a importância das práticas no Lhabsim na graduação do curso de 
medicina.    Podemos concluir que estar em contato com a prática médica desde o início do curso 
permite ao aluno perder o medo, aprender de maneira correta e reduzir os erros em 
procedimentos simples quando forem realizados no dia a dia.     As turmas são divididas em 
pequenos grupos o que facilita a comunicação e permite um melhor aprendizado, são 
supervisionadas por médicos que ensinam as manobras e práticas como: RCP, intubação, aferição 
de pressão, passagem de sonda, técnica de desengasgamento e exame físico.    
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O foco da atenção na saúde do país sofreu mudanças com a inserção do Sistema Único de Saúde ( 
SUS) , a partir desse acontecimento buscou - se o princípio da descentralização da saúde , 
alcançada através da municipalização desta . A Estratégia de Saúde da Família (ESF) constitui a 
tentativa de garantir a descentralização da saúde no país , estando pautada na atenção primária , 
ela implementa ações preventivas e curativas voltadas a população . A participação da 
comunidade é fundamentada no ideal de encorajamento dos grupos sociais , para que assumam 
maior controle sobre suas vidas , ou seja , que aumentem sua autonomia tanto pessoal quanto 
coletiva . A atuação da equipe se faz fundamental para que seja estabelecida a participação da 
comunidade , é ela que tem a responsabilidade de criar um ambiente propicio para a participação 
da comunidade no sistema de saúde primário .  Descrever por meio da observação como discente 
de medicina a necessidade da relação entre a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e a 
comunidade de abrangência desta , no processo de implementação da saúde primária em uma 
população .    Os modelos assistenciais em saúde fundamentam a atuação e abrangência das 
unidades de Estratégia da Saúde da Família ( ESF ), eles devem ser compreendidos como um 
conjunto de atividades técnicas e também tecnológicas quem tem como ideal garantir o acesso da 
saúde a população . As ESFs , seguramente , proporcionaram a ampliação e facilitação aos serviços 
básicos de saúde , para isto é necessário a atuação da equipe que forma a unidade que é 
constituída por diversos profissionais : médico , enfermeiro , técnico ou auxiliar de enfermagem e 
o agente comunitário de saúde . A atuação de cada um desses profissionais garante a integração 
da população usuária da unidade , proporcionando medidas de saúde que garantam o bem estar 
físico e psíquico de uma população.     A apresentação dos discentes de medicina com as unidades 
de saúde primária se faz desde o início do curso , seja mediante aulas teóricas ou práticas , 
pontuando a importância crucial do vínculo desenvolvido entre a comunidade local , usuária da 
unidade básica , e a equipe da unidade .O contato das aulas práticas , que ocorrem nas ESFs , 
garante o reconhecimento das relações que são estabelecidas entre os trabalhadores da saúde e 
comunidade local     
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A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO 
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A glicemia capilar e a pressão arterial foram verificadas no Lar de Idosos de Álvares Machado por 
meio do PAPP (Programa de Aproximação Progressiva à Prática), no curso de Medicina da 
UNOESTE. A ação se enquadra na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Idoso que 
estimula o fomento à saúde e bem estar na melhor idade e norteia a implementação recursos 
socioeducativos e de saúde direcionados ao atendimento ao idoso. O teste de glicemia capilar 
permite saber o nível glicêmico durante o decorrer do dia de maneira fácil e rápida, importante 
para diabéticos, para determinar se o nível glicêmico está normal, aumentado ou diminuído, e 
como o diabetes é um dos fatores de risco para desenvolvimento de hipertensão arterial, a 
aferição foi realizada e todos os dados foram documentados. Descrever o plano de ação 
desenvolvido por estudantes do Curso de Medicina, que utilizaram a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Idoso em um Lar de Idosos no território da Estratégia Saúde da Família em um 
município do interior paulista.     O aprendizado na Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma 
necessidade para o processo de ensino dos discentes do Curso de Medicina. As técnicas vistas em 
aulas teóricas e no Laboratório de Simulação são aplicadas nas ESFs, tornando-se significativas 
para os aprendizes. Importante salientar que apesar da necessidade de se aprender a técnica 
correta dos procedimentos, é fundamental conseguir se aproximar do seu paciente, direcionando-
se sempre a ele de forma humanizada para conseguir promover uma escuta ampliada utilizando 
principalmente duas diretrizes da PNH (Política Nacional de Humanização): acolhimento - por meio 
da escuta qualificada, e ambiência - criando espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis para o 
usuário do SUS.     O evento foi realizado no dia 19/10/2015, no Lar de Idosos de Álvares Machado, 
participando todos os discentes inseridos no Programa de Aproximação Progressiva à Prática, do 
curso de medicina da UNOESTE. Os estudantes foram previamente instruídos pelos facilitadores, e 
no Lar de Idosos, foi realizado o teste de glicemia capilar e aferição de pressão arterial em todos os 
idosos residentes para triagem de doenças crônico-degenerativas. Após a coleta dos exames e 
mensuração da pressão arterial, os discentes permaneceram no Lar de Idosos e realizaram 
atividades de Promoção à Saúde.     
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A LEI 8142/90 ESTIMULANDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA 
FAMÍLIA, CENÁRIOS DE ENSINO APRENDIZAGEM PARA O CURSO MÉDICO, EM UMA UNIVERSIDADE 

PRIVADA DO INTERIOR PAULISTA. O OLHAR DO APRENDIZ 
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O Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) insere o estudante de Medicina, desde o 
primeiro termo, na realidade comunitária por meio das práticas, como membros das equipes das 
Estratégias Saúde da Família (ESFs) em uma universidade privada do interior paulista. As Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs) de 2014 trouxeram inovações no ensino aprendizagem na 
Universidade por meio da utilização de metodologias ativas de ensino aprendizagem, aplicadas 
nos ciclos pedagógicos utilizando a problematização na construção de planos de ação para a 
comunidade adscrita ao território das ESFs. mostrar a importância da Lei 8080/90 e da Lei 8142/90 
para o funcionamento do Sistema Único de Saúde e o papel do estudante de Medicina, 
conhecedor da legislação que regulamenta o SUS, como agente transformador da realidade da 
comunidade na área de abrangência da ESF.    A Lei 8142/90 veio a complementar a Lei 8080/90, 
reforçando os Princípios da Universalidade, Equidade e Integralidade, controlados pela 
participação popular na Saúde. Entendo que atividades como estas, que surgiram como Planos de 
Ação nos Ciclos Pedagógicos, utilizando a Metodologia Ativa de Ensino Aprendizagem denominada 
Problematização, são importantes para empoderar os estudantes, futuros profissionais de Saúde 
na criação de ambientes saudáveis para os territórios de Saúde onde atuarão como médicos     Os 
estudantes solicitaram uma Conferência na qual participaram o presidente e três membros do 
Conselho de Saúde de um Município com cerca de 200 mil habitantes. Nesta Conferência os 
acadêmicos puderam ver a Lei 8142/90 em movimento. A referida lei se tornou realidade no ano 
de sua criação contando com a participação popular por meio de Ong's, igrejas, empregados, 
gerentes, administradores, representantes de hospitais, clinicas e laboratórios. Todos se reuniram 
para pensar a saúde. Os aprendizes se viram diante de um homem simples e de origem pobre que 
sabia muito sobre a saúde da população do local onde residia, fazendo a diferença e 
representando a comunidade do seu território. No encerramento da atividade os participantes 
avaliaram como produtiva a Conferência    
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A LIGA INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE PRODUZINDO EDUCAÇÃO 
CONTINUADA E PERMANENTE EM UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO INTERIOR PAULISTA. 
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ANGÉLICA BOLOGNA RAPOSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de 2014 estimularam mudanças na forma de aprender 
e ensinar em uma Universidade Privada do interior Paulista. Metodologias ativas de ensino e 
aprendizagem trouxeram novidades e autonomia na maneira de aprender a aprender para os 
futuros profissionais de saúde daquela Instituição de Ensino Superior (IES). A fundação da Liga 
Interdisciplinar de Saúde da Família, na IES, trouxe oportunidades de Educação em Saúde para a 
comunidade acadêmica. Temas escolhidos pelos estudantes, relacionados à Atenção Individual e 
Coletiva, aos Processos de Trabalho em Saúde e à Educação em Saúde, balizados pelos Princípios 
do SUS de Integralidade, Equidade e Universalidade, guiaram a construção de Rodas de Conversa 
propostas para a Academia, pela Liga, para o semestre letivo. A participação dos acadêmicos de 
Medicina, Enfermagem e Fisioterapia na Liga trouxe oportunidades para o Exercício de abordagem 
interprofissional relacionada aos Processos de Trabalho em Saúde na formação dos futuros 
Médicos, Enfermeiros e Fisioterapeutas de acordo com características epidemiológicas 
regionais. Descrever a experiência dos estudantes na construção do cronograma da Liga, que 
ocorreu com colaboração interdisciplinar pelos acadêmicos dos cursos da saúde.    As DCNs 2014 
balizaram a escolha dos temas para a rodas de conversa na Liga Interdisciplinar. A Criação de 
ambientes saudáveis foi o norte para sinalizar avanços e recuos no trabalho dos aprendizes. Os 
estudantes entenderam que aumentar a autonomia das pessoas e ampliar a escuta de suas 
necessidades de saúde podem ser maneiras de promover Saúde para a comunidade 
acadêmica.     O Olhar para os Processos de Trabalho em Saúde guia a escolha dos temas para 
Rodas de Conversas na Liga, em cada semestre, ancorados nas DCNs 2014 e na realidade do 
território da DRS 11. Convidar facilitadores, escolher temas relacionados à epidemiologia e 
sazonalidade em saúde, respeitando hierarquização no SUS, entendendo esferas municipal, 
estadual e federal de comando, são atitudes que fazem o estudante incorporar saberes 
relacionados ao funcionamento da rede de atenção.    
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A PERCEPÇÃO DISCENTE FRENTE ÀS AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS MINISTRADAS NO HOSPITAL 
REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
LETÍCIA NAKAMURA CUBATA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LETÍCIA SAYURI IKEDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os acadêmicos do 4º e 5º termo de medicina têm em sua grade curricular a disciplina denominada 
Fundamentos do Diagnóstico Médico (FDM) IV e V, respectivamente. O propósito dessa disciplina 
é capacitar o estudante a realizar adequadamente a anamnese e o exame físico geral e específico 
dos sistemas pulmonar, cardiovascular e abdominal. E com isso, torna-los aptos ao raciocínio 
diagnóstico e ao bom relacionamento médico-paciente. Para cumprir tal propósito, as aulas são 
realizadas diretamente nos leitos do Hospital Regional de Presidente Prudente, onde o estudante 
tem maior contato com pacientes reais. Dessa forma, é possível que ele coloque em prática os 
conhecimentos aprendidos durante as aulas teóricas. O presente resumo tem por objetivo relatar 
a importância da utilização de uma metodologia teórico-prática que - de forma dinâmica - garante 
maior aprendizado ao estudante de medicina e o auxilia no desenvolvimento da relação médico-
paciente.    Mediante as aulas teórico-práticas no hospital, foi possível adquirir um rico 
aprendizado acerca da semiologia médica. A metodologia permitiu ao estudante desenvolver a 
capacidade de identificar os mais diversos diagnósticos clínicos, bem como tomar decisões sobre 
qual a conduta médica mais adequada. Além disso, o contato direto com o paciente permite a 
humanização do acadêmico, posto que o mesmo lida com casos reais - e não meramente 
ilustrados em aulas teóricas.     Em ambos os termos, cada grupo composto por aproximadamente 
12 estudantes de medicina era orientado por um (a) médico (a). Para que uma linha de raciocínio 
fosse mantida, o 4º termo iniciou com aulas teórico-expositivas contendo ensinamentos básicos, 
que envolviam desde como deveria ser uma primeira abordagem com o paciente até a realização 
de uma adequada e completa anamnese. Ainda, durante esse semestre, foi explanado acerca do 
exame físico geral e o específico do sistema pulmonar: como coletar os dados relevantes e como 
realizar as técnicas semiológicas necessárias em determinado caso clínico. Posteriormente, 
durante o 5º termo, foram ministrados exames específicos referentes aos sistemas abdominal e 
cardiovascular. Convém relatar que após os ensinamentos teóricos, as aulas se tornavam práticas, 
visto que os acadêmicos se dispunham à beira dos leitos hospitalares, nos quais eles próprios 
realizavam a anamnese e os exames no paciente. Ao final, o caso clínico era discutido e fomentado 
pelo médico-orientador.    
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A PERCEPÇÃO DO ACADÊMICO DE MEDICINA SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DIA MUNDIAL DA 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO 
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O transtorno do espectro autista (TEA) é uma síndrome do neurodesenvolvimento caracterizada 
por comprometimento na comunicação social associado a um repertório restrito e repetitivo de 
comportamentos, interesses e atividades. Conhecer os sinais de alerta é de extrema importância 
para a realização de um diagnóstico precoce e encaminhamento para reabilitação intensiva 
direcionada para estabilizar o transtorno do comportamento e da comunicação.Dessa forma o Dia 
Mundial da Conscientização sobre o Autismo foi criado em 2008 pela ONU. Elucidar a percepção 
que o discente de Medicina possui sobre a importância do Dia Mundial do Autismo.    Observa-se 
que a atividade é importante para o acadêmico, pois insere o estudante num ambiente marcado 
por diversidades, dessa forma, o aluno torna-se mais apto para lidar com as singularidades de cada 
indivíduo. Para o estudante, o evento ainda é importante, pois é uma atividade de extensão o que 
complementa seu currículo formal e informal. O currículo oculto do aluno também é 
complementado, visto que, o discente abstrai informações sem planejamento e sem o auxilio de 
um professor, devido ao contato direto com a sociedade e com aspectos culturais diferentes do 
seu. O evento também é importante para a sociedade, pois divulga um transtorno de difícil 
diagnóstico, o qual só é realizado precocemente quando os pais, familiares e professores possuem 
conhecimento sobre os sinais e sintomas básicos da doença (dificuldade de interação social, 
dificuldade de comunicação, alterações comportamentais e alterações de movimentos). Assim, a 
ação colabora para o diagnóstico precoce e adequado, favorecendo o tratamento e o prognóstico 
do indivíduo. Outro aspecto importante é que o evento favorece a integração das pessoas 
portadoras da síndrome na sociedade, colaborando para a inclusão social devido visibilidade que o 
assunto ganha.      No dia 2 de abril de 2016, no período da manhã foi realizada uma caminhada no 
Parque do Povo de Presidente Prudente com a finalidade de divulgar o dia Mundial da 
Conscientização sobre o Autismo. Alunos do curso de Medicina da Unoeste de forma geral e que 
faziam parte da Liga Universitária de Psiquiatria foram convidados a participar da atividade como 
forma de extensão acadêmica.     
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A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE MEDICINA NA PARTICIPAÇÃO DE PESQUISA E IMPORTÂNCIA 
SOBRE O ESTUDO "RECALL" 
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CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEONARDO DURANTE SERRAGLIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOÃO DE FREITAS NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Registro Brasileiro Cardiovascular de Fibrilação Atrial (RECALL) é um estudo multicêntrico 
brasileiro com a finalidade de pesquisar 5000 pacientes portadores da fibrilação atrial (FA), a fim 
de conhecer melhor a abordagem e a evolução da doença no Brasil. Assim, desenvolver novos 
métodos para o tratamento desta doença. A pesquisa envolve o recrutamento do paciente e dois 
seguimentos, um após seis meses do recrutamento e o outro após 12 meses. A FA é uma arritmia 
cardíaca sustentada mais frequente na prática clínica. A prevalência na população geral foi 
estimada entre 0,5 e 1%.Os fatores de risco clássicos envolvem a hipertensão, diabetes, doença 
valvar, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca (IC).  Apontar os benefícios que na 
participação de uma pesquisa científica e a importância do Registro Brasileiro Cardiovascular de 
Fibrilação Atrial (RECALL) trouxe para os discentes de Medicina.    Percebeu-se que através da 
participação dos alunos nas pesquisas, criaram a oportunidade de desenvolver e burilar a 
habilidade de comunicação e técnicas de aferição de pressão arterial, aprenderam a adequar a 
linguagem à capacidade cognitiva do ouvinte e assimilaram informações sobre a fibrilação atrial, 
dentre eles a definição da doença; relevância clínica; fatores de risco e abordagem médica. Além 
disso, conheceram a importância do processo de consentimento livre e esclarecido para a adesão 
dos pacientes à pesquisa, as etapas de processo das informações colhidas e a relevância do 
trabalho em equipe.A participação em pesquisa pontifica um experiência inédita e de alto 
significado para a vida profissional do discente, atribuindo novas formas de aquisição de 
conhecimento sobre determinada temática e aponta as necessidades de realização de escolhas 
para o processo de aperfeiçoamento da formação acadêmica.O levantamento de dados para a 
criação de um registro brasileiro sobre a fibrilação atrial possibilita uma análise específica sobre a 
doença na população brasileira, sendo de extrema importância devido as particularidades 
apresentadas pelo país, como a miscigenação e o sistema de saúde pública.      Os acadêmicos do 
curso de medicina envolvidos no estudo multicêntrico brasileiro passam a realizar a verificação de 
dados de avaliação clinica. Dessa forma, os participantes se familiarizam com o ambiente 
hospitalar, realizam a aferição da pressão arterial, habituam-se com medicamentos utilizados na 
cardiologia e comunicam com os pacientes e familiares.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
370 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Medicina    

 
 

A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE MEDICINA SOBRE A "CAMPANHA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL" E 
SUA CONTRIBUIÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM. 
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A "Campanha de Hipertensão Arterial" é um evento desenvolvido pela Sociedade de Cardiologia 
do estado de São Paulo (SOCESP) da regional de Presidente Prudente, que representa uma 
essencial forma de conscientizar a população sobre a hipertensão arterial e os fatores de risco 
desta doença cardiovascular. Segundo VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, define a 
hipertensão arterial como uma condição clínica multifatorial de evolução silenciosa caracterizada 
por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA), responsável pelo comprometimento de 
órgãos alvos, assim aumentando o risco de eventos cardiovasculares fatais e não 
fatais. Compreender a importância da participação do discente de medicina na campanha de 
conscientização sobre hipertensão arterial e a aplicação da prática de aferição de pressão 
arterial.    Compreende-se que a participação dos discentes de medicina nas campanhas de 
conscientização promove um processo de ensino-aprendizagem sobre a temática abordada, uma 
vez que, necessita de uma fundamentação teórica baseada em evidência para a orientação do 
público-alvo. Da mesma forma, a aproximação do acadêmico com a população oportuniza a 
humanização na formação acadêmica, formando médicos com habilidades de comunicação 
flexível e tolerante as carências encontradas na sociedade. Observa-se que durante a campanha 
alguns indivíduos se recusam a receber orientações ou participam parcialmente, essas situações 
prepara os acadêmicos para momentos de contratransferência negativa muito presentes na 
prática médica. Além disso, favorece o aprimoramento das práticas de habilidades médicas 
adquiridas na graduação, como a aferição de pressão arterial e palpação de pulso, que fazem 
parte da base da propedêutica para formação de um profissional de qualidade, capaz de oferecer 
ótimas condições de atendimento médico.      O evento foi realizado no dia 28 de abril de 2015, no 
campus I da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), no município de Presidente Prudente e 
contou com a participação de acadêmicos voluntários. Os discentes foram distribuídos em equipes 
para atuarem em horários diferentes, a fim de realizar orientação, preenchimento de 
questionários, aferição de PA e distribuição de panfletos com informações sobre a doença.     
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A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE MEDICINA SOBRE A ANAMNESE NA VIDA ACADÊMICA 
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JHONAS MAIKEL MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O termo anamnese se origina de ana = trazer de volta e mnese = memória. Tem como significado 
recordar os fatos que envolvam a pessoa e seu histórico clínico. A anamnese tem como objetivo 
proporcionar uma boa relação médico-paciente, gerando um maior vínculo entre ambos, assim há 
um aumento na confiança do paciente com o médico o que por sua vez permite uma maior clareza 
e fidedignidade das informações obtidas. Auxiliando na descoberta do diagnóstico, além do 
aumento da adesão ao tratamento. Analisar os benefícios trazidos pelo ensino da anamnese na 
vida acadêmica.    Percebe-se que a anamnese é uma ferramenta primordial para uma boa prática 
clínica e ao ser introduzida desde o início do curso faz com que os alunos modifiquem sua forma 
de pensar gradativamente, e com a prática do dia a dia aprendam a dialogar com um paciente, 
ganhando sua confiança e formando um vinculo, desse modo obtém informações necessárias 
sobre o caso para a conclusão de um diagnóstico. O aluno ao realizar o diálogo/entrevista com o 
paciente tende a formar a relação médico-paciente mais efetiva e percebe que as informações 
coletadas direcionam o raciocínio clínico do médico evitando exames desnecessários e diminuindo 
a chance de possíveis erros, o que auxilia na obtenção do diagnóstico com maior rapidez.     A 
introdução da anamnese no curso de Medicina da Unoeste é realizada a partir do primeiro termo 
(semestre), através de aulas teóricas da matéria Programa de Prática Médica (PPM), porém os 
alunos a colocam em prática a partir do quarto termo, quando entram em contato com ambiente 
hospitalar. Durante as aulas práticas da disciplina de PPM foram formados pequenos grupos, os 
quais foram subdivididos em duplas, sendo encarregadas de irem ao Hospital Regional (HR) de 
Presidente Prudente e colocar em prática o exercício da anamnese. Depois de colhida as 
informações, os grupos se reuniram com seu professor tutor para discussão da atividade.    
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A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE MEDICINA SOBRE A APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPES (TBL) 
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O TBL é estratégia desenvolvida para cursos de administração nos anos 1970 que procurava criar 
oportunidades e obter os benefícios através do trabalho em pequenos grupos de aprendizagem (5 
a 7 estudantes) .Em 2001, o governo norte-americano decidiu financiar educadores das ciências da 
saúde para que incorporassem novas estratégias de ensino e o TBL foi escolhido para ser 
disseminado. Como resultado, o método se dispersou, passando a ser aplicado nas escolas de 
Medicina brasileiras, com a finalidade de construir o novo perfil médico exigido.  Relatar a 
percepção do discente de Medicina sobre os benefícios gerados pala utilização da Aprendizagem 
Baseada em Equipe.     Percebe-se que o método de ensino é interessante, pois ensina o aluno a 
construir o conhecimento de forma independente, incentivando a busca ativa para a construção 
do saber. A atividade, também, valoriza o comportamento em equipe, visto que o aluno deve 
respeitar os pensamentos heterogêneos dos diversos indivíduos que compõe o grupo para 
concluir a atividade de forma satisfatória. Observa-se, ainda, que a atividade é excelente para a 
fixação de conceitos básicos, pois o discente fica em contato durante um maior período de tempo 
com o assunto estudado. Por fim, como o discente passa a dominar conceitos básicos após 
responder testes individuais, em grupo e ter a devolutiva; ele adquire maior capacidade de 
abstração, o que faz com que seja capaz de relacionar os conceitos aprendidos com fatos 
observados no dia-a-dia. Dessa forma, o TBL auxilia na formação do novo perfil médico exigido, 
gerando profissionais críticos, independentes e reflexivos, pois estimula a pesquisa, a busca ativa 
de informações e a analise criteriosa das mesmas, e ainda, forma profissionais capazes de lidar 
com opiniões diferentes o que favorece a relação do médico-equipe-paciente.     A Aprendizagem 
Baseada em Equipes foi realizada na aula de Imunologia da turma de Medicina da Unoeste. Os 
alunos foram orientados a estudar um capítulo de determinado livro (cujo assunto era Molécula 
de Histocompatibilidade tipo 1) e pesquisar sobre o assunto. Posteriormente voltaram à sala de 
aula, onde responderam individualmente questões de múltipla escolha. Depois, os grupos se 
reuniram e discutiram as questões que haviam respondido, respondendo-as novamente e em 
grupo. Num terceiro momento, as respostas das questões foram fornecidas e os alunos 
debateram entre si e com os professores sobre o assunto, esclarecendo as dúvidas restantes.    
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A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE MEDICINA SOBRE A ATIVIDADE "CRESCIMENTO SAUDÁVEL" E SUA 
CONTRIBUIÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM. 

 
LEONARDO DURANTE SERRAGLIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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A obesidade é caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal, causada por uma alimentação rica 
em lipídeos e carboidratos, sedentarismo além de fatores genéticos. Quando presente na infância 
pode ocasionar problemas desde essa fase, porém principalmente na fase adulta, como o Diabetes 
Mellitus, Hipertensão arterial sistêmica, doenças arterioscleróticas, dente outras. Dessa forma, 
desde a infância é de suma importância que uma criança tenha uma alimentação saudável e 
habito de praticar exercícios físicos, pois essas são as medidas mais simples e de grande eficácia 
no combate a obesidade. É possível observar que a quantidade de crianças desnutridas que 
frequentam as escolas do Brasil é baixa, um dado importante e positivo, entretanto, o número de 
crianças obesas que frequentam as escolas tem aumentado assustadoramente, e uma criança 
obesa será um adulto mais propenso ao acúmulo periférico de gordura devido à hiperplasia das 
células adiposas.  Compreender a importância da participação do discente de medicina na 
atividade crescimento saudável realizada pelo programa de aproximação a atenção primária, que 
por meio de suas ações realiza a ponte entre aluno e comunidade. Ensinado dessa forma, a 
conhecerem "a população" antes de realizarem suas estratégias de intervenção. Reunindo assim, 
ensino, pesquisa e extensão.     Compreende-se que a participação dos discentes de medicina nas 
estratégias de intervenção propostas pela disciplina promove um processo de ensino-
aprendizagem visto que para tal ação é necessário fundamentação teórico-prática. Da mesma 
forma, a aproximação do acadêmico com a população oportuniza a humanização na graduação, 
formando médicos com habilidades de comunicação flexível e tolerante as carências encontradas 
na sociedade.      Através do estudo da importância e relevância do assunto, com auxilio de uma 
Estratégia de saúde da família ESF, o programa de aproximação à atenção primária PAPP contatou 
a escola pública próxima a ESF pedindo autorização para que os alunos matriculados no programa 
pesassem e medissem a altura e circunferência abdominal das crianças, além de fazer algumas 
perguntas sobre hábitos alimentares e de exercício. Com autorização dos responsáveis pelos 
alunos a escola permitiu que assim fizéssemos em dia de campo na ESF. Após análise dos dados e 
verificação dos resultados elaboramos um plano de ação para aplicar na escola.    
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LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A anamnese é uma entrevista realizada pelo profissional da área da saúde ao paciente em busca 
de relembrar todos os fatos que possa se relacionar com a doença ou com o indivíduo doente. A 
anamnese de saúde mental, além disso, identifica sentimentos, anseios, medos, e orientação em 
tempo e espaço do paciente, sendo de suma importância para a pratica medica. Dessa forma, o 
discente deve pratica-la constantemente, em campo e/ou ambiente hospitalar, criando um 
ambiente acolhedor independente do local, deixando o paciente tranquilo para expressar suas 
vivencias, gerando empatia com o mesmo. Compreender a importância da participação do 
discente de medicina na realização de anamnese de saúde mental com idosos no Programa de 
Aproximação à Atenção Primária (PAPP).    Compreende-se que a pratica dos discentes de 
medicina em anamneses promove um processo de ensino-aprendizagem sobre a temática 
abordada, uma vez que, necessita de uma fundamentação teórica baseada em evidência para a 
realização da mesma. Desse modo, a aproximação do acadêmico com a população oportuniza a 
humanização na formação acadêmica, formando médicos com habilidades de comunicação 
flexível e tolerante as carências encontradas na sociedade.     No dia determinado para atividades 
do PAPP, os discentes foram designados para realizar uma anamnese de saúde mental no Casa de 
Repouso de Idosos do município de Alvares Machado. Antes de realizar a atividade, os docentes 
da área da saúde mental junto a responsável pela disciplina forneceram orientações sobre a 
abordagem e aplicação do questionário. Após isso, os discentes colheram a anamnese cada um 
com um respectivo morador, totalizando 12 anamneses. Posteriormente, junto a professora da 
saúde mental formou-se um grupo para compartilhar as experiências, anseios e medo durante a 
aplicação da anamnese.    
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A primeira Liga Acadêmica brasileira surgiu na década de 20 na Faculdade de Medina da USP, a 
partir de então elas foram se disseminando, atingindo o ápice de expansão durante a ditadura. 
Atualmente, elas fazem parte da realidade e do cotidiano da maior parte das Faculdades de 
Medicina e baseiam-se em um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, as ligas 
acadêmicas contribuem para o enriquecimento do currículo do acadêmico. Descrever a percepção 
que o discente de Medicina tem sobre a importância das Ligas Acadêmicas para complementação 
curricular.    As Ligas são importantes, pois fazem parte do currículo formal do aluno como 
atividade de extensão. Elas, ainda, enriquecem o currículo informal e oculto, pois possibilitam a 
realização de atividades extracurriculares e o maior contato com a população local e com a prática 
médica. Assim, acabam por suprir deficiências educacionais das universidades. As extensões 
(eventos voltados para conscientização da comunidade) realizadas pelas Ligas ajudam o aluno a 
enxergar o indivíduo em seu aspecto holístico ( biopsicossociais) e, ainda, fornece a visão de que o 
processo saúde-doença é influenciado pelos Determinantes Sociais de Saúde. Os alunos passam a 
possuir um contato maior e precoce com as especialidades que mais os interessam, o que auxilia 
no processo futuro de escolha da residência. As Ligas, também, auxiliam na realização de 
pesquisas e por trazerem temas novos e o contato com a comunidade despertam o olhar do 
estudante para questões que poderiam ser pesquisadas. Outro aspecto importante, é que as Ligas 
fazem com que o aprendizado ocorra de forma natural e gradativa, visto que o conhecimento é 
transmito através de debates, aulas dinâmicas, casos clínicos, atividades práticas; dessa forma o 
aprendizado perde o caráter maçante. A capacidade reflexiva e gestora dos acadêmicos são 
desenvolvidas, visto que, os mesmos confrontam-se constantemente com problemas da 
comunidade. Dessa forma, as Ligas contribuem para formação de médicos conscientes, reflexivos, 
pesquisadores, ativos, informados e atentos aos diversos aspectos que interferem no processo 
saúde-doença.     Os discentes da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente participam de 
diversas Ligas Acadêmicas durante o curso, como ouvintes, membros ou como parte da diretoria. 
As Ligas atuam realizando aulas quinzenais ou semanais, simpósios, atividades de extensão junto à 
comunidade, pesquisas e possibilitam que o estudante acompanhe plantões e cirurgias.    
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A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE MEDICINA SOBRE O " EXAME CLÍNICO OBJETIVO ESTRUTURADO" 
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GUILHERME DE OLIVEIRA MARCELINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A implantação do OSCE (Objective Structured Clinical Examination) teve início em 1975, na 
Universidade de Dundee (Reino Unido). A partir de então, ele se tornou uma importante forma de 
avaliação das habilidades clínicas, do conhecimento, das atitudes, da comunicação e do 
profissionalismo dos indivíduos. Atualmente a ferramenta é aplicada na avaliação de estudantes 
de Medicina e residentes, em todo o mundo, estando entre os exames padrão ouro para a 
avaliação em Universidades.  Descrever os benefícios que os discentes de medicina observam na 
aplicação do OSCE como metodologia de ensino.     A realização de provas e atividades sob a forma 
de Exame Clínico Obejetivo Estruturado é interessante, pois aproxima o estudante da prática 
médica real, o aprendizado deixa de ser apenas teórico, uma vez que não está restrito 
simplesmente ao conhecimento, mas à capacidade de exercê-lo e aplicá-lo na prática.Os alunos 
sentem-se mais preparados e seguros para lidar com situações emergências, visto que durante as 
avaliações as atividades tem tempo para serem realizas o que faz com que os discentes atuem sob 
pressão. Outro aspecto importante é que as atividades no laboratório de simulação preparam o 
estudante para lidar psicologicamente com situações estressantes, visto que durante as avaliações 
os professores observam a realização das prática o que ocasiona um grande impacto emocional.Os 
alunos são avaliados pelos professores através de uma checklist e recebem a devolutiva de seu 
desempenho, assim os discentes percebem onde erram e podem realizar a atividade clínica 
novamente, buscando corrigir o erro através da prática.      O OSCE é aplicado como metodologia 
de ensino e avaliação no curso de Medicina da UNOESTE, dentro do Lhabsim (Laboratório de 
Habilidades e Simulação), as atividades são desenvolvidas durante as aulas práticas, durante aulas 
extras que podem ser agendadas e durante a avaliação do aluno em algumas disciplinas. As 
práticas geralmente realizadas são: oftalmoscopia e otoscopia, cateterismo, ausculta 
cardiorrespiratória, manobras de desengasgamento e RCP, punção venosa e intraossea, coleta de 
Papanicolau, intubação ortotraqueal e monitorização e realização de ECG. Numa Osce clássica, os 
alunos se alternam em estações onde se encontram pacientes reais ou padronizados e realizam 
diferentes tarefas clínicas.Professores avaliadores observam os discentes e registram os aspectos 
do desempenho baseados numa checklist previamente estruturada.     
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MARIA BEATRIZ MACHADO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Com o entendimento de que as Ligas são uma possibilidade de extensão universitária entre 
estudantes de Medicina, defende-se maior inserção das Ligas em projetos junto à comunidade, 
tendo em vista a importância da extensão universitária como transformadora da relação entre 
universidade e sociedade. As atividades de extensão da Liga Acadêmica de Dermatologia da 
Unoeste abordam, em maior parte, o combate e a prevenção do melanoma, que origina-se dos 
melanócitos (células da pele que produzem o pigmento melanina, responsável pela proteção 
contra danos causados pela radiação ultravioleta). Ele é desenvolvido pela perda dos mecanismos 
genéticos de controle celular ocasionada principalmente pelas radiações ultravioletas. O principal 
sinal de alerta em relação ao melanoma é a mudança nas características clínicas da lesão, que são 
reunidas sob o acrônimo ABCDE. Respectivamente, esses critérios dizem respeito à: A= assimetria; 
B= bordas; C= cor; D= diâmetro; E= evolução.  Descrever a importância da extensão da liga de 
dermatologia para ampliar o objetivo da prática médica do estudante como agente de promoção à 
saúde e transformação social, além do combate e prevenção do melanoma.    A extensão é 
importante para o estudante de medicina, pois representa uma forma de ampliação do 
conhecimento em relação à prática médica e promoção à saúde da população. Além de 
importância acadêmica, é importante forma de fornecimento de informação à população sobre 
prevenção e combate do melanoma, a neoplasia maligna mais grave dentre os cânceres de pele 
devido a sua alta possibilidade de metástase.      Durante o primeiro semestre de 2016, participei 
de extensões realizadas pela Liga Acadêmica de Dermatologia e pude observar lesões, passar 
informações sobre o melanoma e os sinais de alerta, além de orientar sobre a importância do uso 
do protetor solar e a maneira correta da sua utilização. Nos casos de lesões suspeitas, fui 
orientada a indicar a procura de um dermatologista associado à Sociedade Brasileira de 
Dermatologia.     
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CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
No contexto da educação podemos dividir o currículo em: formal, informal ou oculto e paralelo. O 
currículo formal expõe os alunos a experiências, aulas, trabalhos práticos e exames. O paralelo 
consiste no conjunto de atividades extracurriculares que visa enriquecer a estrutura curricular 
formal estabelecida pela faculdade. O informal ou oculto consiste no conjunto de experiências 
pelas quais o aluno passa, sem que tenha havido planejamento prévio, consistindo num processo 
de transmissão de cultura e conceitos através de processos de identificação, fazendo com que o 
aluno adquira uma escala de valores. Dessa forma, atualmente, devido à alta competitividade 
existente no mercado de trabalho, torna-se essencial que o individuo possua um currículo 
completo, amplo e abrangente. Os estágios extracurriculares (que compõem o chamado currículo 
paralelo) são uma tradição e possuem enorme importância no ensino da Medicina.  Descrever a 
importância do estágio supervisionado para a formação acadêmica do estudante de Medicina.     O 
estágio foi importante porque complementou o meu currículo formal com atividades do currículo 
paralelo e do oculto. No entanto, pude observar que o maior benefício foi obtido no currículo 
oculto, isso porque, a maioria das experiências pelas quais passei ocorreram sem planejamento 
prévio; assimilei conceitos e aspectos culturais através do contato (identificação) com a população 
assistida, com a equipe de saúde e com a médica por mim responsável. A realização da atividade, 
ainda foi importante porque pude praticar o exame físico, melhorar minha relação com o 
paciente, esclarecer dúvidas sobre medicações e exames diagnósticos. Pude perceber, também, 
que a prática da medicina se difere muito da teoria:a realidade encontrada no nosso país e no SUS 
é marcada pela ausência de verbas e de recursos financeiros e por condições socioeconômicas 
ruins, o que faz com que o médico deva adequar a prática à realidade local, modificando a 
conduta citada em livros.     Durante o mês de Julho de 2016, acompanhei a médica de uma UBS 
da cidade de Penápolis, durante cinco dias da semana, pude observar as consultas, realizar o 
preenchimento de planilhas, a prescrição de receitas, o acompanhamento de grupos de diabetes e 
hipertensão, a realização de exame físico e a coleta de preventivos.    

 



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

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Medicina    

 
 

A PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DE MEDICINA SOBRE O CINEMA COMO FORMA DE ENSINAR 
PSIQUIATRIA 

 
BRUNA ELISA ARSEGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IARA VALOTO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TATIANE ARROYO LOPES ALVES DE JESUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANNY HELISY OCCHI PRESTES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCOS CHIBA SAKURAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MÔNICA CRISTINA SILVA VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RODRIGO CESAR DEMATTEI RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GILMARA PEIXOTO RISTER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Na história do cinema foram registrados mais de 450 filmes que abordam de forma direta ou 
indireta aspectos relacionados ao doente mental e à Psiquiatria. Dessa forma, levando em 
consideração que a forma de ensinar Medicina vem sendo aprimorada, o cinema passa a ser 
utilizado como ferramenta de ensino de Psiquiatria, com a finalidade de despertar a percepção e a 
capacidade crítica, analítica e reflexiva do estudante. Descrever a percepção que os estudantes de 
Medicina possuem sobre o cinema como forma de ensinar Psiquiatria.    Pudemos perceber que o 
ensino de Psiquiatria através de filmes enriquece a visão do aluno, pois o mesmo consegue 
perceber como os diversos aspectos sociais, econômicos, psicológicos influenciam o processo 
saúde-doença. A capacidade crítica e reflexiva dos participantes é estimulada e a abstração de 
conceitos torna-se mais fácil, pois a aula ocorre de forma dinâmica, perdendo o caráter 
mecanicista e automático do ensino médico centrado em aulas expositivas. Os alunos são 
questionados e devem formar suas próprias conclusões através da observação ativa, dessa forma, 
eles tornam-se mais sensíveis aos acontecimentos, estando mais aptos para lidar com os múltiplos 
aspectos das patologias, que variam conforme o indivíduo. É notável, ainda, que a atividade 
estimula a capacidade de comunicação dos participantes, visto que, esses são incentivados a 
expressar suas conclusões. Observa-se, também que o participante aprende a lidar com opiniões 
diferentes. Conclui-se que o Cinepsiquiatria é uma ferramenta válida e interessante de ensino.     O 
Cinepsiquiatria foi realizado durante uma das aulas da Liga Universitária de Psiquiatria da 
Faculdade de Medicina de Presidente Prudente. Durante a aula, membros da liga, ouvintes e 
residentes assistiram o filme "Lavoura Arcaica" que havia sido escolhido pelo professor 
palestrante, em conjunto com a diretoria da liga. Após a apresentação, foi aberta a reflexão sobre 
o filme. Os participantes eram incentivados a debater sobre diversos assuntos psiquiátricos, 
psicológicos e sociais que foram abordados na obra. Ao mesmo tempo, o professor palestrante 
esclarecia dúvidas e direcionava as discussões.    
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A QUALIFICAÇÃO QUE UMA VISITA DOMICILIAR SIMULADA NOS TRAZ 

 
GABRIEL TRENTINI BERALDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA BOSSO CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELLA LONGO SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ISABELA TREVIZAN MONTALLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
HELOISA SARTORI FALCÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDA CARLA SALESSE CUNHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELA MAMPRIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IARA MENEZEZ BARRETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUILHERME FERRARI BERGAMO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELA RIGOLIN COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA TEIXEIRA RAMOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SULAMITA GANDIA GREGORY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A visita Domiciliária (VD) deve ser realizada como importante tecnologia no cuidado à saúde da 
família sendo apontada como eixo transversal que passa pela universalidade, integralidade e 
equidade. Para estabelecer um curso médico que garanta uma formação adequada, é necessário 
oferecer aos estudantes um projeto pedagógico inovador e docentes capacitados de acordo com 
as propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014. No âmbito do ensino, o paciente 
simulado, permite que as atividades educacionais sejam desenvolvidas repetidamente com mais 
segurança e menor desgaste para os estudantes e os pacientes, reformulando suas condutas no 
caso de erros. Os alunos que sabem desenvolver uma boa visita domiciliar são capazes de 
promover a saúde da a fim de que se tornem cada vez mais saudáveis. Os facilitadores têm 
oportunidade de verificar aspectos afetivos, cognitivos e psicomotores representados pelos 
estudantes no momento da visita simulada. Relatar a experiência dos estudantes de medicina na 
atividade da visita domiciliar simulada, que busca contribuir para promoção da qualidade de vida 
do usuário SUS.    A atividade foi muito válida para todos os estudantes que puderam participar. 
Gerou-se dúvidas e respostas, além de ter proporcionado maior confiança dos alunos para realizar 
uma visita domiciliar em campo. A simulação da visita domiciliar serviu como incentivo para 
promover melhora na relação entre alunos e usuários da ESF e, futuramente, uma relação médico 
paciente.     A Universidade do Oeste Paulista tem um espaço para simulação de Visitas 
Domiciliares, onde um grupo de 10 estudantes do terceiro termo de medicina do Programa de 
Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) realizaram a visita domiciliar simulada e um estudante 
do Curso de Artes Cênicas colaborou como ator. Dois alunos do grupo foram convidados para 
realizar a simulação da visita, enquanto o restante do grupo recebeu um roteiro explicando passo 
a passo de como deveria ser feita uma visita domiciliar em campo. Os dois alunos que realizaram a 
visita simulada não tiveram contato com este roteiro, fazendo então da forma com que achavam 
que estava correto. Após o término da visita, todo o grupo juntamente com a tutora do PAPP 
sentou-se em roda e discutiu o que estava no roteiro e o que tinha acabado de ser realizado, a fim 
de vermos os pontos importantes e esclarecer dúvidas que surgiram no decorrer da atividade.    
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ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMANDA OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A relação do médico com a equipe de saúde é importante não só para o bom funcionamento do 
estabelecimento de saúde e o bem estar entre os seus integrantes, como, também, para um 
melhor atendimento aos pacientes que procuram determinado serviço de saúde. O teatro é uma 
forma dos acadêmicos de Medicina refletirem sobre suas posturas frente a sua equipe de 
trabalho, visando sempre uma relação harmoniosa e respeitosa, em que se crie um vínculo. Desta 
maneira, uma peça teatral referente a esse tema foi introduzida na disciplina de Atenção Integral à 
Saúde da Criança.  O trabalho objetiva descrever a peça teatral realizada, visando conscientizar os 
acadêmicos de Medicina quanto à importância da criação de um vínculo entre os profissionais da 
área da saúde, melhorando então a qualidade do serviço de saúde oferecida aos pacientes.     Ao 
término da apresentação teatral, observamos o quanto é importante a faculdade inserir atividades 
como essa no seu plano de ensino, as quais visem a reflexão e conscientização dos acadêmicos 
que nenhuma profissão é melhor ou pior que a outra, e sim, que é necessário haver um convívio 
harmonioso e respeitoso entre a equipe, visto que para os pacientes poderem ter um 
atendimento integral e eficiente, é essencial que haja um bom funcionamento de uma equipe 
multidisciplinar.     No segundo semestre de 2015, no estágio referente à Atenção Integral à Saúde 
da Criança, o meu subgrupo ficou encarregado de realizar a apresentação do tema "Relação 
médico-equipe de saúde". Fizemos reuniões então para decidir os personagens do teatro e montar 
um roteiro com as ações e falas de cada integrante do grupo. Escolhemos um hospital para ser o 
nosso cenário, e determinamos que os profissionais de saúde a serem representados no teatro 
seriam dois médicos, uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, um técnico de radiologia, um 
segurança e uma faxineira, além de alguns pacientes. O teatro inicia-se com um paciente sendo 
atendido por um médico que possui uma relação inadequada com seus companheiros de equipe. 
Ele culpa a auxiliar de enfermagem pela piora do estado de saúde do paciente, critica a radiografia 
realizada pelo técnico de radiologia, realiza assédio com uma das enfermeiras, insulta a faxineira e 
agride o segurança do hospital. Posteriormente, ao término do plantão deste médico, ocorre a 
substituição pelo segundo doutor, o qual possui atitudes e relações completamente contrárias às 
do primeiro.     
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A SALA DE ESPERA DA ESF UTILIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO VÍNCULO EQUIPE-USUÁRIO DO SUS 
EM UMA ESF DO INTERIOR PAULISTA. EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA O ALEITAMENTO MATERNO: O 

OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA. 
 

LORENNA DA SILVA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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JULIANA ALIKA TERASHIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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JÂNIO CÂNDIDO ROSA JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Uma universidade privada do oeste paulista, por meio do Programa de Aproximação Progressiva à 
Prática (PAPP), possibilita ao estudante de Medicina sua inserção nas Estratégias de Saúde da 
Família (ESF) desde o primeiro termo do curso. O aprendiz passa a fazer parte da equipe da ESF. 
Isso possibilita a ele o planejamento de ações de educação em saúde para a população do 
território adscrito. Um exemplo prático é o olhar do estudante de medicina em relação ao 
aleitamento materno. Relatar a experiência do estudante de Medicina em uma ação de Educação 
em Saúde realizada na sala de espera na ESF, criada a partir do plano de ação oriundo da 
Metodologia da Problematização para esclarecer mitos e verdades sobre o aleitamento materno, 
estabelecendo um diálogo com as gestantes e puérperas presentes.    As gestantes participantes 
referiram satisfação em participar da atividade de Educação em Saúde na Sala de Espera da ESF. 
Foram ressaltados pelos estudantes a importância de amamentar e o vínculo que se estabelece 
entre mãe e filho a partir da amamentação. A participação dos homens neste processo foi 
pequena, pois não se encontravam na ESF no momento da realização da Roda de Conversa na Sala 
de Espera.     A educação em saúde traz possibilidades de ampliação do olhar do estudante do 
curso de Medicina para aspectos biopsicossociais e necessidades de saúde das gestantes e 
puérperas pertencentes ao território da ESF. Rodas de conversa foram organizadas na sala de 
espera da ESF. Após um embasamento teórico por meio de pesquisa, os estudantes elaboraram 
um folheto informativo para aumentar autonomia das gestantes e puérperas usuárias do SUS. Os 
principais pontos esclarecidos foram: O leite materno (LM) faz bem para a saúde do bebê? O leite 
da mamãe pode ser fraco? Estresse e nervosismo podem atrapalhar a produção do leite materno? 
Amamentar dói? Amamentar pode ser um ótimo anticoncepcional? Com amamentação é 
necessário mudar a alimentação da mamãe? O tipo de parto interfere na amamentação?    
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A SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO FERRAMENTA DE ENSINO NA ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO 
SUS E À EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA ESF. PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES INGRESSANTES DO 

PRIMEIRO TERMO 
 

CECÍLIA E. DE OLIVEIRA CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIEL OLIVEIRA CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MILTON MENDES CATTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MAURO RUY ARNONI MENDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

INTRODUÇÃO A formação do médico deverá contemplar a atenção integral da saúde em sistema 
regionalizado e hierarquizado de referência e contra referência no trabalho em equipe. Em 
habilidades específicas, destaca-se a necessidade de o estudante aprender a comunicar-se 
adequadamente com os colegas de graduação, os pacientes e seus familiares pautados nos 
princípios da ética/bioética. Para assegurar que a prática seja realizada de forma integrada e 
contínua com as demais instâncias do Sistema Único de Saúde, a Faculdade de Medicina da 
UNOESTE oferece atividades em laboratório apresentando alguns desafios de simulação realística. 
JUSTIFICATIVA A simulação realística é uma oportunidade de educação em ambiente protegido 
que mobiliza instâncias cognitivas, afetivas e psicomotoras na conformação das competências 
para o futuro profissional de saúde agir no SUS.  OBJETIVOS Relatar a experiência no exercício 
prático da utilização de simulação realística como método de ensino, comparado ao método 
tradicional. A compreensão e transformação dos aprendizes com relação à realidade e inserções 
nos cenários das ESFs, exercitando o princípio da Equidade, desde o primeiro encontro na ESF. 
MÉTODO Relato de Experiência para descrever o desenvolvimento do estudante nos cenários 
simulados de ensino-aprendizagem que ocorrem no Laboratório de Simulação da 
UNOESTE.     CONCLUSÃO A simulação realística colabora para a compreensão da realidade do 
usuário do SUS alicerçada na integralidade, contribuindo para a substituição do modelo biomédico 
pelo biopsicossocial.     UNOESTE RELATO DE EXPERIÊNCIA Na simulação realística, um script foi 
exposto para a atriz, que contracenou com estudantes do primeiro termo do Curso Médico. 
Situações envolvendo comunicação de más notícias, erro médico e relação Equipe-Usuário do SUS 
foram utilizadas para explorar habilidades técnicas, atitudes tomadas no gerenciamento de crises, 
liderança, trabalho em equipe e raciocínio clínico, que não trouxessem prejuízos ao paciente 
real.     
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A VISÃO DO ESTUDANTE DE MEDICINA A CERCA DO CUIDADOR DE UM PORTADOR DE ALZHEIMER 
EM SEUS ASPECTOS BIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS E SOCIAIS - RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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AIRAN LOBO DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Programa de Aproximação à Prática Progressiva (PAPP) de uma universidade do Oeste Paulista 
coloca os estudantes de medicina em contato com o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), por 
meio da atenção primária, nas unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e seu território. A 
visita domiciliar é parte das atividades desenvolvidas no programa e o vínculo com o usuário SUS 
acontece naturalmente. O estudante entende que a visão holística durante a visita auxilia na 
construção de planos de ação que buscam a melhora da qualidade de vida dos inseridos nos 
territórios adscritos. A visão de um estudante de medicina a cerca do cuidador de um portador de 
Alzheimer, em seus aspectos biopsicossociais chamou a atenção dos acadêmicos.  Descrever 
através de um relato de experiência, os desafios da construção de um plano de ação de atenção à 
saúde tanto para quem recebe cuidados quanto para o cuidador.      Os alunos tiveram uma 
experiência na gestão do processo de trabalho em saúde do usuário do SUS - doença e cuidador. 
Em que as repercussões do Alzheimer sobre o cuidador se mostraram alarmantes, não se tratando 
do aspecto clínico da doença, mas sim dos prejuízos biopsicossociais. Logo, o profissional deve ser 
apto a notar os transtornos pelos quais o cuidador passa, criar ambientes saudáveis ampliando a 
autonomia na "maneira de andar a vida" de modo a aumentar qualidade de vida deste e diminuir 
o peso de sua função.      Em visita domiciliar realizada no território de uma ESF do interior 
paulista, uma usuária do SUS, idosa portadora de Alzheimer e no mesmo cenário, a filha, como 
cuidadora e dona de casa, chamou a atenção pelo cuidado integral à idosa. Porém, a cuidadora 
(um membro da família, não um profissional remunerado) não mantinha o próprio calendário de 
vacinação em dia, não realizava exames preventivos e mesmo depois de ter sido aconselhada 
sobre qualidade de vida, realização de atividades físicas e alimentação balanceada, descuidava da 
própria saúde em favor da mãe, como se esquecesse de si própria. Tornou-se perceptível que não 
era apenas o aspecto saúde que a ela menosprezava, mas também, sua aparência, sono e 
casamento.     
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A VISITA DOMICILIAR AMPLIANDO O OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA PARA AS 
NECESSIDADES DE SAÚDE DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM ANEMIA 

FALCIFORME EM UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DO INTERIOR PAULISTA 
 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA SOUSA VILELA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CECÍLIA E. DE OLIVEIRA CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELA SANTOS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATHALYE FERNANDA PEDROSO DIRCKSEN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A anemia falciforme é uma enfermidade genética e hereditária que decorre de uma mutação no 
gene que produz a hemoglobina A, originando outra, denominada hemoglobina S, de herança 
recessiva. A enfermidade é determinada pela presença da hemoglobina S em homozigose (SS). A 
doença predomina entre negros e pardos. O contato dos pacientes com DF amplia o olhar do 
estudante de Medicina para aspectos psicológicos das pessoas entrevistadas. JUSTIFICATIVA: A 
escolha do tema levou em consideração aspectos relacionados à Equidade da legislação do SUS, 
aplicados à população da região de Presidente Prudente. MÉTODO: O grupo interdisciplinar de 
estudos sobre AF, no planejamento de suas ações, criou um questionário para identificação de 
necessidades de saúde da população com DF no território adscrito. Mostrar a importância da visita 
domiciliar na ampliação do olhar do estudante de medicina para as necessidades de saúde dos 
usuários do SUS com doença falciforme.    Os estudantes consideraram que a aplicação dos 
questionários aos usuários do SUS, portadores de AF, contribuiu para ampliar sua percepção para 
aspectos psíquicos que envolvem a doença, destacando-se: depressão, agressividade, tentativa de 
suicídio, automutilação, anedonia e insônia. A construção da história clínica leva em consideração 
a escuta ampliada para as necessidades de saúde e tem grandes chances de criar ambientes 
saudáveis para os usuários do SUS com AF.      O estudante do curso médico atuou na realização de 
entrevistas direcionadas às pessoas com DF. Nas visitas domiciliares, a identificação das 
necessidades de saúde levou em consideração as condições de vida, a autonomia, o vínculo 
equipe-usuário do SUS e o acesso às tecnologias que prolongam a vida. Na criação de vínculos de 
respeito e confiança, os aspectos psíquicos foram evidenciados. Dentre eles podemos citar: baixa 
autoestima, discriminação e falta de apoio familiar, impotência para atividades laborais, 
dificuldade para manter a renda familiar. Em relação à autonomia, os usuários referiram algumas 
fragilidades como dificuldades para manter o orçamento familiar e conduzir a vida de maneira 
satisfatória, assim como a dificuldade do autocuidado e a qualidade de vida.     
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A VISITA DOMICILIAR AMPLIANDO O OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA PARA ASPECTOS 
BIOPSICOSOCIAIS EM ESFS PAULISTAS. UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
FLÁVIA FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AIRAN LOBO DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais(2014) são colocadas em prática em uma faculdade de 
medicina de uma universidade do interior paulista por meio da disciplina Programa de 
Aproximação Progressiva à prática (PAPP). São aplicadas metodologias de ensino e aprendizagem 
na Estratégia Saúde da Família (ESF) de Presidente Prudente e Álvares Machado, que funcionam 
como cenários para a participação dos estudantes do curso de medicina, visando intervenções 
integradas às ações de prevenção de doenças e promoção à saúde, por meio de busca ativa e 
escuta qualificada. O aprendizado acontece em pequenos grupos compostosde 8 a 12 estudantes, 
que realizam Visitas Domiciliares (VDs) no território das ESFs construindo planos de ação a partir 
dos desafios em saúde encontrados nas casas das pessoas. As VDs são intervenções capazes de 
promover ações preventivas, curativas, de promoção e de reabilitação das pessoas em seu 
contexto familiar permitindo uma aproximação dos futuros profissionais com a realidade de vida e 
dinâmica das famílias. Relatar como a Visita domiciliar possibilita o desenvolvimento do olhar 
biopsicossocial de estudantes de Medicina.    As visitas domiciliares, associadas ao sistema de 
informação das ESFs, permitem monitorar os aspectos relativos aos fatores biológicos, 
psicológicos e sociais das pessoas que residem no território da microárea de Saúde. As 
Necessidades de Saúde dos usuários do SUS podem ser evidenciadas na realização das Visitas 
pelos estudantes.     UNOESTE A Visita Domiciliar, na prática, insere o estudante do Curso Médico 
na realidade comunitária. Ela permite a criação de vínculos de respeito e confiança entre os 
aprendizes e as pessoas da comunidade. Os estudantes verificaram nas famílias visitadas, as suas 
necessidades de saúde, ou seja, suas condições de vida, acesso aos serviços de saúde e 
autonomia. Esta verificação determina uma ampliação do olhar do estudante para aspectos 
biopsicossociais, em contrapartida ao modelo biomédico. As possibilidades de intervenção nos 
domicílios são abordadas nos Ciclos Pedagógicos, na ESF, por meio da Metodologia da 
Problematização.    
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A VISITA DOMICILIAR E SUA IMPORTÂNCIA NA PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE DE MEDICINA SOBRE 
AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E NO APRENDIZADO DE PRÁTICA MÉDICA 

 
MARIA BEATRIZ MACHADO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATHÁLIA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A visita domiciliar é uma atividade obrigatória inserida na disciplina Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática (PAPP), a qual consta na grade curricular do curso de medicina da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Esta disciplina apresenta como principais objetivos o 
aprendizado do estudante de medicina sobre a prática médica, incluindo desde o indivíduo, a 
família, e toda a comunidade, podendo assim garantir um melhor aprendizado sobre as 
necessidades de saúde da população. O conceito de necessidades de saúde foi proposto por 
Matsumoto e Cecílio, que organizaram as necessidades de saúde em quatro bases: Boas condições 
de vida; Acesso as tecnologias de saúde que melhoram e prolongam a vida; Criação de vínculos 
afetivos e Autonomia.  Descrever a importância da visita domiciliar para o aprendizado do 
estudante de medicina sobre as necessidades de saúde da população e para o aprendizado de 
prática médica.     Pudemos concluir que as visitas domiciliares são importantes para que nós 
como estudantes do curso de medicina possamos aprender de maneira mais realista a prática 
médica, e para que possamos criar um maior vínculo com a população usuária dos serviços das 
Estratégias Saúde da Família, e com essa maior aproximação dos usuários possamos entender 
melhor as necessidades de saúde destes, podendo aprimorar os serviços oferecidos, e assim 
melhorar a qualidade de saúde da população.      Pudemos vivenciar desde o primeiro, segundo, e 
atualmente terceiro termos do curso de medicina, a disciplina de Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática, proposta pela UNOESTE, e neste período realizamos visitas domiciliares as 
famílias da Estratégia Saúde da Família do bairro Parque Alvorada. Durante as visitas domiciliares 
pudemos interagir melhor com os usuários, criando um vínculo, e devido a esta confiança 
pudemos perceber quais são as maiores carências relacionadas aos serviços de saúde oferecidos 
pela Estratégia Saúde da Família, e como as necessidades de saúde afetam diretamente a vida 
destes usuários.     
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ACADÊMICOS DA ALEGRIA AMPLIANDO O OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA PARA A 
RESILIÊNCIA EM UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO INTERIOR PAULISTA. 

 
DANILO AUGUSTO SHIMAZU - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCELLA BESSEGATTO RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NEIDE MARIA DE CASTILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Grupo Acadêmicos da Alegria faz parte de um projeto de extensão que visa à ampliação da 
resiliência dos pacientes atendidos no Hospital Regional do Município de Presidente Prudente, SP. 
Trata-se de uma ação voluntária realizada por estudantes do Curso Médico da UNOESTE. Colocar 
em prática os preceitos da Política Nacional de Humanização em um serviço terciário com foco no 
aumento da resiliência das pessoas internadas para ampliar sua capacidade de enfrentar situações 
difíceis.     Os estudantes consideram a atividade dos Acadêmicos da Alegria como criadora de 
vínculos de respeito e confiança com os usuários do SUS internados no serviço terciário. Com esse 
trabalho, podem criar laços afetivos com os pacientes, conhecendo suas histórias, acompanhando 
seu tratamento, sentindo-se responsáveis por sua recuperação nos aspectos biopsicossociais. Os 
aprendizes sentem-se especialistas em alegria e acreditam que o sorriso pode fazer parte do 
processo de cura dos pacientes internados no hospital.     As ações são realizadas duas vezes por 
semana no Hospital Regional de Presidente Prudente, com duração total de quatro horas. Os 
investigadores iniciam o trabalho fazendo maquiagens, utilizando roupas coloridas e adereços que 
podem levar alegria às pessoas internadas. No hospital, os acadêmicos passam nas alas de 
pediatria, hemodiálise, dentre outras, com a intenção de levar alegria, buscando criar ambientes 
saudáveis para os pacientes. Na ala de pediatria os estudantes perceberam que as crianças sentem 
necessidade de brincar, assim, cantam músicas solicitadas por elas, dançam, brincam com bexigas 
e tocam instrumentos. Ao passar na ala da hemodiálise os investigadores perceberam que os 
usuários do SUS gostam de conversar, contando suas histórias, as de seus familiares, pois nesse 
setor eles passam horas sem poder fazer nada e relatam que quando estudantes estão presentes 
o tempo parece passar mais rápido. Ao final do dia os aprendizes sentem-se recompensados e 
com as energias renovadas, com a sensação de ter aumentado a resiliência das pessoas 
internadas.    
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AÇÃO EM SAÚDE PARA DIABÉTICOS NO CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

ANA ELISA DA SILVA FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA CRISTINA DAUDT DANSIGUER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELIANA APARECIDA REVOREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Diabetes Mellitus é um grupo de distúrbios metabólicos caracterizado pela hiperglicemia, 
devido a defeitos na ação e/ou secreção de insulina. As úlceras de pés e amputações de 
extremidades são as mais graves complicações crônicas da doença e causam além do impacto 
socioeconômico, implicações na qualidade de vida e no funcionamento psicossocial do indivíduo. 
Diante disso, se faz necessário o desenvolvimento de ações de educação em saúde no contexto da 
atenção básica com o intuito de prevenção de agravos e melhoria da qualidade de vida dos 
usuários. Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de medicina durante uma atividade 
educativa para usuários diabéticos.    A realização de atividades de educação em saúde por 
acadêmicos é uma importante ferramenta para minimizar a ocorrência das complicações do 
diabetes, visto que a maioria dos portadores possui baixa escolaridade, havendo déficit no 
conhecimento a cerca dos cuidados com o pé do diabético, sendo necessárias ações de prevenção, 
contribuindo para o autocuidado e autonomia do usuário. A carência de conhecimento foi 
evidenciada no decorrer da palestra, uma vez que, os usuários mostraram-se interessados, 
buscando o esclarecimento de dúvidas relacionadas ao assunto. Essas ações permitem que o 
acadêmico fortaleça a relação com o usuário, de modo a contribuir com a criação de vínculo com a 
comunidade e aprimorar a futura relação médico-paciente.      Os acadêmicos realizaram uma 
palestra para diabéticos usuários da Estratégia de Saúde da Família (ESF) São Pedro de Presidente 
Prudente, durante o grupo de diabéticos e hipertensos (HiperDia), contendo vinte e cinco 
usuários, no segundo semestre de 2015. Os assuntos foram voltados para a prevenção do pé 
diabético com esclarecimentos a respeito da inspeção dos pés e calçados, perda da sensibilidade, 
lavagem, secagem e hidratação adequada e corte correto das unhas. Foi usado o recurso de 
exposição de imagens das complicações, por meio de cartaz, posteriormente fixado na recepção 
da ESF. Por fim, os usuários foram orientados a procurar a ESF na presença de qualquer lesão 
suspeita.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
390 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Medicina    

 
 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE ÀS PESSOAS DE VARIADAS IDADES COM DEFICIÊNCIA COGNITIVA 
 

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GUILHERME LELLIS GAIOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO FERREIRA VANZELI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MATHEUS ZANELATO CAVALLERI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WESLEY AMÉRICO BERGAMIN GRANADO DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
 

A disciplina Programa de Aproximação Progressiva a Prática, ministrada no curso de Medicina da 
Universidade do Oeste Paulista, busca inserir o estudante à Estratégia de Saúde da Família - ESF, 
principalmente a prática médica. Buscando a aproximação é que a disciplina PAPP V nos desafiou a 
conhecer e desenvolver ações no Núcleo Ttere, entidade filantrópica no município de Presidente 
Prudente-SP, fundada pela sociedade civil, que visa profissionalizar e inserir adultos com 
deficiência cognitiva no mercado de trabalho, além da inclusão social de crianças com déficit 
cognitivo. Essas ações foram baseadas na temática da dengue devido o crescimento do número de 
casos na região em que se encontra a entidade e a ESF, buscando conscientizar e intervir sobre o 
assunto de forma diferenciada para maior compreensão dos atendidos. Desse modo, procuramos 
relatar a experiência de uma ação educativa usando métodos de fácil aprendizagem em saúde, 
tornando os atendidos co-participantes das ações de promoção à saúde.    Observamos a 
relevância da expansão da atuação da ESF em projetos sociais filantrópicos organizados pela 
sociedade civil e de âmbito público para desenvolvimento de ações em saúde. Além disso, 
identificamos que a participação dos acadêmicos de medicina em atividades que promovam 
educação em saúde em campos de atuação, como os projetos sociais, enriquece o processo de 
ensino aprendizagem e os torna humanizados e afetivos frente às condições sociais apresentadas, 
apontando para a importância da ESF inserida nessas áreas e sua atuação frente a esses 
projetos.    O próprio pesquisador Mediante ao grande número de atendidos com deficiência 
cognitiva, buscamos na interação e na utilização de textos não verbais a alternativa viável para 
educação em saúde no combate a dengue. Ao final da exposição do tema, percebemos que as 
imagens eram suficientes para a compreensão do tema. Posteriormente, com o objetivo de torná-
los atuantes no combate a dengue, os atendidos foram divididos em grupos para participarem de 
maneira empírica de uma simulação sobre focos de dengue no próprio ambiente do núcleo. 
Observamos participação com alguns atendidos relatando problemas de possíveis focos em suas 
casas. Por fim, em parceria com as educadoras e a direção do núcleo, desafiamos os atendidos a 
participarem de um projeto organizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro denominado "10 minutos 
contra a dengue", no qual dedicariam dez minutos semanais no combate a dengue.    
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA HOMENS EM UMA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA DO MUNÍCIPIO DE ÁLVARES MACHADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
ANDRÉ MIO TAKAYAMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA LUIGGI TEIXEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ GUILHERME SALVADOR SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA SILVEIRA CHRISTOVAM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUIZA SANCHES MAIA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BARBARA SILVA NAGANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMANDA HASSAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VIVIAN DA SILVA REIS MORALES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, tem como principal diretriz qualificar a 
saúde da população masculina na faixa etária entre 20 e 59 anos, oferecendo diagnóstico precoce 
e prevenção de doenças cardiovasculares, cânceres e outras, como diabetes e hipertensão. O 
Novembro Azul é um mês de campanhas voltado para o público masculino. Relatar a experiência 
da importância da atividade desenvolvida com os pacientes atendidos em evento voltado à saúde 
do homem.    As políticas da saúde masculina constituem importante estratégia de promoção da 
saúde, todavia requer agilidade e criatividade dos profissionais da atenção primária para lidarem 
com a singularidade masculina e suas vulnerabilidades. Como propagadores de informação, cabe a 
nós tentarmos buscar esses indivíduos, acolhê-los e orientá-los sobre as efermidades masculinas, 
quebrando alguns tabus conhecidos. Faz-se importante a relação de confiança entre profissional e 
usuário SUS, independente de qualquer fator limitante ou agravante. Em geral a população 
estudada se apresentava consciente sobre saúde, o que pode ser notado através da boa adesão 
aos métodos preventivos de doenças como o câncer de próstata e o bom acompanhamento de 
doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. No 
entanto, por se tratar de um público alvo composto por adultos e idosos, foram notadas 
fragilidades nos assuntos que envolviam educação sexual e doenças sexualmente 
transmissíveis.     O projeto foi realizado no mês de novembro de 2015 em uma unidade de 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município de Álvares Machado - SP. Os alunos do 5º termo 
da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente - UNOESTE em conjunto com a equipe da ESF, 
desenvolveram uma atividade de captação e conscientização com os homens pertencentes às 
microáreas correspondentes a esta região. Foram apresentadas palestras relacionadas a doenças 
sexualmente transmissíveis, câncer de próstata, autoexame dos testículos e hábitos alimentares e 
vícios. Além disso, os pacientes passaram por um circuito de 6 etapas: aferição de pressão arterial, 
medidas antropométricas, glicemia capilar, atendimento odontológico, solicitação de exames 
preventivos e questionário relacionado a antecedentes pessoais e familiares. A recolha de dados 
foi feita pelos próprios estudantes que buscaram esclarecer eventuais dúvidas.    
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AÇÕES EDUCATIVAS ENVOLVENDO INSULINODEPENDENTES DE UMA ESF DE PRESIDENTE 
PRUDENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
ANA ELISA DA SILVA FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LAÍS BATISTA RODRIGUES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A análise de dados do Sistema de Informação da Atenção básica (SIAB)permite identificar um 
grande número de usuários diabéticos pertencentes às áreas de abrangência das unidades de 
Estratégia de Saúde da Família(ESFs). O diagnóstico dessa doença traz a necessidade de uma 
adequação na rotina do usuário e de seus familiares e para tal, é indispensável que sejam 
oferecidos esclarecimentos que permitam conhecimentos acerca dos novos hábitos e práticas 
diárias. Em insulinodependentes, um dos conhecimentos fundamentais é quanto a adequada 
administração de insulina por meio de práticas seguras. A sua utilização inapropriada leva a 
alteração da disponibilidade necessária ao controle glicêmico no organismo e com isso uma 
descompensação da doença, levando ao surgimento de agravos à saúde. Diante disso, o incetivo 
dos acadêmicos ao autocuidado por meio da educação em saúde, constitui uma grande 
ferramenta para a prevenção de complicações dessa doença, além de fortalecer a relação 
acadêmico-usuário. Relatar a experiência vivenciada durante atividade em saúde sobre praticas 
adequadas no uso de insulina.    Os esclarecimentos feitos aos usuários a respeito da 
administração adequada de insulina se fizeram importantes para a aquisição de conhecimentos 
que contribuíram para o fortalecimento da autonomia dos mesmos. As ações educativas 
permitem a melhoria do autocuidado, evitando agravos e proporcionando qualidade de vida a 
população.     No segundo semestre de 2015, foram realizadas atividades instrutivas por alunos de 
medicina durante visitas domiciliares a usuários insulinodependentes, pertencentes a área de 
abrangência da ESF São Pedro de Presidente Prudente. As instruções oferecidas apresentaram 
informações a respeito do armazenamento e preparação adequada da insulina e descarte seguro 
dos insumos. Além disso, foram feitas demonstrações da forma correta de aplicação, com 
esclarecimentos sobre os locais para sua realização e o rodízio dos mesmos. Por fim, foram 
conferidas, de acordo com informações obtidas nos prontuários, a compatibilidade da dose e 
frequência das administrações recomendadas com as executadas no dia a dia pelos usuários.    
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ACUIDADE VISUAL - UMA ABORDAGEM ESTRATÉGICA 
 

ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ LUIZ DE ANDRADE CORREIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÂNIO CÂNDIDO ROSA JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JÚLIA MENDONÇA REZENDE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANA ALIKA TERASHIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KARINA SILA CAMPIONI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LAURA LUIZA SABATIN DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEONARDO MAGNANI SEABRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETICIA PEREGO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LIA MAKI HATISUKA IMAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LORENNA DA SILVA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUANA ALCANTUD RANGEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A acuidade visual (AV) é o grau de aptidão do olho para identificar detalhes espaciais, ou seja, a 
capacidade de perceber a forma e o contorno dos objetos. A forma mais simples de diagnosticar a 
limitação da visão é medir a acuidade visual com a Escala de Sinais de Snellen. A escala utiliza 
sinais em forma de Letra E, organizados de maneira padronizada, de tamanhos progressivamente 
menores, chamados optotipos. Desse modo, provados a importância e a facilidade desse teste, os 
alunos do 2° termo da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente - UNOESTE realizaram essa 
atividade com crianças do sexto ano do ensino fundamental. O ambiente escolar foi escolhido por 
ser um lugar onde os problemas oftalmológicos tendem a ser mais aparentes, devido a grande 
exigência da capacidade visual para o aprendizado; e o exame, por ser a forma mais simples de 
diagnosticar a limitação da visão. Observar a importância dos programas de promoção de saúde, 
dando ênfase na avaliação da acuidade visual para detecção precoce de distúrbios oftalmológicos 
em crianças do sexto ano do ensino fundamental.     A acuidade visual é um programa realizado 
pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Educação que proporciona a alunos da 
rede pública de ensino uma forma de diagnóstico precoce de doenças oftalmológicas. O programa 
também se insere na política de promoção à saúde e é uma ferramenta estratégica das unidades 
de saúde, tendo em vista o baixo custo e a acessibilidade que proporciona. Os alunos avaliados no 
teste tiveram ampliadas algumas necessidades de saúde como as tecnologias que prolongam a 
vida, o vínculo da equipe de saúde com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).      A 
atividade de avaliação da acuidade visual foi realizada em uma escola de abrangência da ESF São 
Pedro. Cada acadêmico ficou responsável por uma função, visto que havia duas etapas para a 
realização da atividade: a primeira se voltava para o teste de daltonismo, e a segunda para o teste 
de acuidade baseado na escala de Snellen. A recolha de dados foi feita pelos próprios acadêmicos 
e registrada numa ficha específica. Foi entregue um folder para cada criança levar para sua família 
orientando a importância de doação de órgãos.    
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DIOGO HIRANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEONARDO DA CRUZ ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANI ARTHUR BARROS RUSSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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CARLA TATIANE SITOLINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA XAVIER SILVA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PEDRO DEAK DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDUARDO MAILIO BUCHAIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O trabalho foi desenvolvido com a intenção de verificar a acuidade visual dos estudantes 
matriculados no primeiro ano de uma escola municipal de Presidente Prudente, colocando-se em 
prática o Programa Saúde na Escola, para detecção de distúrbios oftalmológicos. A detecção 
precoce de quaisquer dos problemas, pode constituir fator decisivo no desenvolvimento global da 
criança, desde que sejam propiciadas condições de estimulação adequada às suas necessidades de 
maturação, favorecendo o desenvolvimento máximo das potencialidades, minimizando as 
limitações impostas pela incapacidade visual. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), 
22,9% dos casos de abandono escolar são ligados a problemas de visão que os alunos apresentam. 
30% das crianças possuem algum tipo de doença nos olhos e 20% dessas precisam de óculos. Pela 
resolução N°3, de 20 de junho de 2014 do Ministério da Educação, o graduado em medicina deve 
desenvolver aptidão nas áreas de Atenção, Gestão e Educação em Saúde, assim o presente relato 
de experiência, contribui para promoção da saúde, articulada com a educação; trabalho em 
equipe; participação social, o que de fato amplia o conhecimento e capacita o acadêmico na sua 
formação.  Mobilizar o conhecimento e as habilidades dos acadêmicos frente a necessidade de 
saúde individual e coletiva dos escolares.     O trabalho nos auxiliou na prática e aprendizado como 
acadêmicos de medicina em atuar na promoção a saúde, podendo identificar possível dificuldade 
de visão do aluno e informar os responsáveis para que dê segmento para uma possível consulta 
médica. Por ser um teste simples, rápido e também pouco oneroso, deveria ser divulgado e 
realizado em todas as escolas públicas e particulares.      Foram avaliadas 42 crianças na faixa 
etária de seis anos, cursando o ensino fundamental. Utilizou-se tabelas de Snellen, estando a 
criança sentada a uma distância de cinco metros da mesma, e cada olho foi testado 
separadamente. As crianças que apresentaram acuidade visual inferior a 0,7, configura-se um 
possível déficit visual. Identificar vulnerabilidade através desse simples teste, envolveu: 
estabelecimento de relação profissional ética no contato com os alunos através de uma postura 
respeitosa; orientação às necessidades de saúde; prática do uso de linguagem compreensível para 
a faixa etária; compartilhamento do conhecimento entre os acadêmicos e professores.    
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TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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CAMILA MARTINS BARBATTO VOLPATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP) possui o Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática (PAPP), que insere o estudante na realidade da população, com 
responsabilidade social. Uma das ações executadas por este programa foi à acuidade visual que 
utiliza a intersetorialidade como alicerce, almejando a promoção e prevenção à saúde. Esta 
atividade se destacou pela sua importância no diagnóstico precoce de problemas visuais na 
infância, por isto o ambiente escolar foi escolhido por ser um lugar onde os problemas 
oftalmológicos tendem a ser mais aparentes, devido a grande exigência da capacidade visual para 
o aprendizado. Esses problemas podem apresentar alterações reversíveis ou controláveis no inicio 
da vida escolar, desta forma o diagnóstico precoce mostra-se muito importante. Objetivo: Relatar 
a experiência vivenciada por estudantes de medicina na avaliação do teste da acuidade 
visual.      O trabalho dos estudantes na realização desta atividade foi de grande valia, pois através 
do diagnostico precoce, os alunos que apresentaram problemas foram orientados e encaminhados 
para consultas. Esta ação aplicou na prática os princípios do SUS, contidos na Lei 8.080/90, com 
ênfase na equidade, pois a escola escolhida localiza-se em um território de vulnerabilidade 
social.      Os estudantes do segundo termo realizaram a avaliação do teste de acuidade visual em 
alunos de uma escola da área de abrangência da Estratégia Saúde da Família (ESF) em que 
executam as atividades do PAPP. Foram examinados 114 alunos de sexto ano de uma escola 
estadual que foram distribuídos em duas salas na própria escola assim como a equipe 
examinadora. Para determinação da acuidade visual utilizou-se a Escala de Sinais de Snellen, em 
que cada olho foi examinado separadamente. O valor de referência utilizado para ser considerada 
baixa acuidade visual foi de menor igual a 0,7 na tabela de Snellen, sendo que os escolares que a 
apresentaram foram encaminhados para consulta com medico oftalmologista do Banco de Olhos 
da cidade.    
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DENISE HELENA BOTON - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PATRÍCIA SILVA VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAISE CRISTINE PINHEIRO GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA MEDEIROS JUNQUEIRA DE PADUA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VITORIA MATIOLI SACCHETTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINNE LEIKO ANADÃO TOKAWA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MURILO ANTONIO ALVES OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA PILOTTO PERES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A visão é tida como um dos principais sentidos, o qual exerce fundamental influência sobre o 
desenvolvimento social, psíquico e intelectual, sendo expressivamente requisitada na criança em 
fase escolar.  Diante disso, esse trabalho teve como principal objetivo avaliar a prevalência de 
baixa acuidade visual em crianças do ensino fundamental de uma escola municipal na cidade de 
Presidente Prudente/SP, para desta forma, diagnosticar precocemente e evitar possível déficit de 
aprendizagem e/ou comprometimento no desenvolvimento cognitivo. Além disso, buscamos 
associações entre acuidade visual, sexo, série, e diagnóstico prévio de ametropia, além de 
pesquisar se já se fazia o uso de lentes corretoras.     Este trabalho possibilitou-nos perceber a 
importância da parceria saúde, educação e universidade, em benefício dos alunos da escola 
pública, que, muitas vezes não tem acesso a testes de acuidade visual e sofrem prejuízos de várias 
ordens como: de aprendizagem, de socialização, etc. Alem de nos permitir vivenciar e colaborar 
com o espaço escolar como local privilegiado para a promoção de saúde.     A capacidade visual 
das crianças foi avaliada através da tabela de Snellen, definida pela Organização Mundial da Saúde 
como o indicador mais sensível da função visual. As crianças eram submetidas à leitura da tabela, 
ocluindo de forma compressiva um olho de cada vez. Caso já fizesse uso de óculos, a leitura era 
feita com os mesmos para verificar se o grau usado era o adequado para suprir a baixa da 
acuidade visual. Foram consideradas crianças com de acuidade visual deficiente resultados 
inferiores a 0,7 em um ou em ambos os olhos. As crianças que apresentaram qualquer sinal de 
baixa acuidade visual foram encaminhadas ao médico oftalmologista do Sistema Único de Saúde, 
por meio de parceria firmada entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, para 
confirmação do diagnóstico. Havendo necessidade de uso de lentes corretoras e na 
impossibilidade de aquisição pela família, estas foram encaminhadas para um clube de serviços 
parceiro, que providencia os óculos gratuitamente. Após a aplicação do teste nas 40 crianças 
examinadas (n=40), destas 18 meninos e 12 meninas, constatamos uma prevalência de baixa 
acuidade visual de 12,5%: 5 (cinco) alunos apresentaram dificuldades visuais fora do padrão de 
normalidade e foram encaminhados ao serviço oftalmológico de Presidente Prudente. A maior 
prevalência foi encontrada nos alunos do sexo masculino.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
397 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Medicina    

 
ACUIDADE VISUAL: IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO EM CRIANÇAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

PRESIDENTE PRUDENTE-SP 
 

BRUNA ELISA ARSEGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLA CAROLINE DINIZ DIAS FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JONATAS GALINDO DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
HENRIQUE VICTOR RUANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉA CALDAS COSTA DE SÁ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ARYSSA ANIELLI SAKAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCIELLE MENDES ORTELAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENAN OLIVEIRA SEYBOTH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUILHERME STABILE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Organização Mundial da Saúde estima que 7,5 milhões de crianças em idade escolar possuem 
algum tipo de deficiência visual, porém 25% delas apresentam sintomatologia; os outros 3/4 
necessitam de teste específico para identificação do problema. Diante do exposto, em 2003 foi 
criado o "Projeto de Saúde Visual do Escolar", fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal 
de Educação e a Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, com a finalidade de realizar teste 
de acuidade visual nos escolares, objetivando a melhoria no processo ensino aprendizagem, 
contribuindo para a formação integral dos estudantes da rede pública por meio de ações de 
prevenção, promoção e atenção à saúde. Descrever a prevalência de acuidade visual reduzida em 
estudantes, a partir de dados previamente coletados e verificar a importância da aplicação do 
Teste de Snellen para identificação da baixa acuidade visual e as possíveis intervenções a serem 
realizadas.     O trabalho realizado permitiu concluir que a identificação das alterações e a 
intervenção sobre as mesmas, tem potencial de melhorar o rendimento escolar e também permite 
à criança o desenvolvimento integral de suas capacidades. Ainda, possibilitou perceber a 
importância da parceria saúde, educação e universidade para atendimento aos escolares.     O 
teste de acuidade visual foi realizado em 14 unidades escolares municipais com 825 alunos dos 
primeiros anos do ensino fundamental. Os acadêmicos chegam à escola e lhes é possibilitada a 
utilização de uma sala. A sala precisa ser bem iluminada e silenciosa. O espaço é organizado de 
acordo com o preconizado para teste de acuidade visual em crianças. O principal material utilizado 
é a tabela de Snellen que deve estar posicionada na parede a aproximadamente 80 centímetros do 
piso, levando em consideração a altura das crianças que tem entre 06 e 07 anos de idade. A 
criança deve ficar sentada a uma distancia de 05 metros da tabela. Examina-se primeiro o olho 
direito e depois o esquerdo, utilizando guardanapo de papel como oclusor, evitando possível 
transmissão de doenças contagiosas como conjuntivite, por exemplo. Após o teste, a criança que 
apresentou defasagem na acuidade visual, passados quinze minutos do primeiro teste é 
submetida a outro teste. O reteste se faz necessário por verificar que muitas vezes, a criança não 
entendeu o teste ou ficou tímida e não correspondeu como deveria. Dessa forma, possibilitando 
correções de um falso positivo para acuidade baixa.     
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GABRIEL DE SOUZA MOTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MANOELA LETICIA DE OLIVEIRA CAROLINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEIDIANE GOMES DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A obesidade é considerada doença universal de prevalência crescente e hoje assume caráter 
epidemiológico como um dos principais problemas de saúde pública na sociedade moderna. É 
consenso que a obesidade infantil tem progredido de forma significativa, implicando em várias 
complicações na própria infância e na idade adulta. A identificação da obesidade infantil é uma 
importante estratégia preventiva de doenças crônicas no adulto, tais como a Hipertensão Arterial, 
Diabetes Mellitus tipo II, aterosclerose e Síndrome Metabólica, além do sofrimento pelo convívio, 
em longo prazo, com a moléstia. Na infância, o manejo pode ser ainda mais difícil do que na fase 
adulta, pois está relacionado a mudanças de hábitos e disponibilidade dos pais, além de uma falta 
de compreensão da criança quanto aos danos da obesidade. Os objetivos fundamentais foram: 
identificar crianças obesas, cadastrá-las na Unidade Estratégia de Saúde da Família São Pedro e 
propor um plano de atuação da equipe de saúde.    Mediante esses resultados, ressalta-se a 
importância de estabelecer um vínculo de tais crianças e suas famílias com a unidade de saúde, a 
fim de que sejam desenvolvidas estratégias específicas de correção ou prevenção da obesidade 
infantil. A atenção aos portadores de obesidade infantil e seus familiares deve ser pautada em 
estratégias educativas direcionadas aos pais e às crianças, acompanhamento dos pacientes pelos 
profissionais da unidade de saúde, apoio da equipe multiprofissional (nutricionista, psicólogo, 
educador físico), estimular a prática de atividade física e criar um grupo de atenção à obesidade. A 
obesidade infantil deve ser um sinal de alerta à equipe de saúde, por seu grande impacto na vida 
adulta do paciente. Desta forma, os profissionais de saúde não devem ser omissos em relação a 
essa problemática, tornando-se fundamental o desenvolvimento de estratégias educativas e 
acompanhamento contínuo dos pacientes.     Na primeira etapa de execução, foram realizadas 
pesagem e medição das crianças de todos os anos da escola de uma escola de ensino 
fundamental. Calculou-se o IMC (massa/estatura ao quadrado) de cada criança através dos dados 
obtidos, levando-se em conta as variáveis de idade e sexo (valores de referência de 5 a 12 anos). 
Dentre as crianças analisadas, 11,61% apresentaram obesidade e 25,46% encontram-se acima do 
peso ideal.     
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AIRAN LOBO DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDRESSA CHRISTHINIE FERREIRA PIRES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FLÁVIA FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GERSON DA SILVA XIMENDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ILANNA SOBRAL DE LUNA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014 trazem uma nova maneira de aprender e ensinar 
saúde, centrada no usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Com base na escuta ampliada das 
necessidades de saúde, buscando criar ambientes saudáveis nas Estratégias Saúde da Família 
(ESF), que servem como cenário de ensino e aprendizado em uma universidade privada do Oeste 
Paulista. Para estabelecer prioridades na visita, elaborou-se uma escala de risco familiar baseada 
na ficha "A" do Sistema de Informação da Atenção Básica (SlAB). Tal escala se baseia em sentinelas 
de risco que são avaliadas na primeira visita domiciliar pelo agente de saúde (ACS). A mesma foi 
aplicada em diferentes comunidades e micro-áreas, demonstrando diversas proporções de 
famílias classificadas como risco 1, 2 ou 3. Os resultados ressaltam a relação morador/cômodo 
como um importante indicador na avaliação do risco, bem como a aplicabilidade da escala como 
instrumento de priorização tanto das visitas domiciliares quanto do investimento da equipe. A 
Escala de Coelho direciona a atenção para famílias com foco na vulnerabilidade.  O objetivo deste 
trabalho é mostrar a aplicação da escala de Coelho relacionando-a com o princípio da equidade do 
SUS.    A Escala de Coelho demonstrou-se como uma ferramenta eficaz na garantia do 
atendimento prioritário das famílias com um índice maior de vulnerabilidade. Os determinantes 
sociais de saúde foram considerados na construção dos planos de ação para famílias descritas no 
território das ESFs.      Os prontuários das ESFs são organizados por famílias. Essa sistematização 
ajuda na aplicação da Escala de Coelho, na qual são evidenciadas as necessidades de saúde dos 
indivíduos. A ficha "A" do SIAB serviu como alicerce para a pontuação do score de Coelho que 
indicou qual família precisava de maiores cuidados em saúde. As famílias com maiores pontuações 
obtiveram prioridades para receber as visitas domiciliares.    
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KAREN LETISSA FRANCISCHETTI GABRIEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA CARVALHO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SIMONE SHIRASAKI OROSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A simulação representa uma ferramenta educacional capaz de proporcionar situações clínicas 
reais, em um ambiente seguro, e permitir ao estudante o desenvolvimento cognitivo, de 
habilidades/competências clínicas atitudinais e psicomotoras. As vantagens do uso da simulação 
são: aluno aprende antes no simulador para depois atender pacientes, diminui riscos no 
atendimento, aumenta segurança dos usuários, melhora a relação médico-paciente, qualifica o 
indivíduo à residência médica, integra conhecimentos teóricos a habilidades técnicas e 
comportamentais. No Laboratório de Habilidades e Simulação de uma universidade do oeste 
paulista são desenvolvidas várias técnicas, dentre elas o teste de Papanicolau, que é um exame 
importante na atenção primária à saúde da mulher, pois detecta precocemente câncer de colo de 
útero, infecções vaginais e doenças sexualmente transmissíveis.  Relatar a experiência vivida em 
prática de coleta de papanicolaou no Laboratório de Habilidades e Simulação da Unoeste.     A 
simulação é uma estratégia utilizada nas disciplinas de graduação do curso de Medicina para o 
desenvolvimento de habilidades, conhecimento e atitudes em relação ao cuidado. Conclui-se que 
a vivencia desta prática contribui muito para a formação médica, visto que a mesma proporciona 
ao aluno o primeiro contato com o exame feito em manequins e não diretamente em mulheres. 
Além de ensinar aos acadêmicos a técnica correta, os mesmos aprendem como se portar durante 
o procedimento.      Foi realizada a prática sobre o exame de Papanicolau em manequins no 
Laboratório de Habilidades e Simulação na Universidade do Oeste Paulista com objetivo de 
ensinar os alunos à técnica correta do exame, além de vivenciar situações da rotina profissional. 
Durante a prática foi explicado o passo a passo da técnica de coleta do preventivo e como o 
médico deve se portar diante da paciente durante o exame. Todos os alunos realizaram a técnica e 
após o termino foi realizada discussão e utilização da técnica de feedback.     
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ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA NA ABRANGÊNCIA DO TERRITÓRIO DE UMA UNIDADE 
DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO INTERIOR PAULISTA 

 
ANNYE DOS SANTOS BONILHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ISABELA DE LIRA FELICIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KEINY SANDER ALMEIDA PINOTTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Introdução: O Programa de Aproximação Progressiva a Prática de uma universidade do interior 
paulista, juntamente com a equipe interdisciplinar da Estratégia da Saúde da Família (ESF) em seu 
território, funcionam como cenário na construção de planos de ação que buscam melhorar a 
qualidade de vida do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Os estudantes de medicina 
detectaram a necessidade da Atenção Integral a Saúde da Criança, observando o desenvolvimento 
de crianças de 0 a 4 anos em uma creche de abrangência do território de uma ESF do interior 
paulista.  Objetivo: Avaliar as crianças quanto ao Índice de Massa Corpórea (IMC) e classificá-las de 
acordo com a presença ou não de obesidade ou baixo peso/desnutrição.    Conclusão: A atividade 
desenvolvida, associada à aplicação de Políticas Públicas de Saúde, além do vínculo da equipe com 
o usuário do SUS, permitiram aos estudantes colocar em prática planos de ações visando uma 
melhor qualidade de vida para as crianças e a família.     Método: Por meio de pesagem e medida, 
foram utilizados balança e estadiômetro em crianças frequentadoras da creche do território de 
abrangência de uma ESF do interior paulista. Relato de experiência: Estudantes de medicina em 
contato com as necessidades de saúde dos pequenos usuários do SUS, avaliaram as condições de 
vida e os acessos às tecnologias que prolongam a vida na relação entre a idade e o índice de massa 
corporal das crianças, através das atividades desenvolvidas. Os investigadores tiveram a 
experiência do planejamento de ações de saúde e dos processos de trabalho em saúde, 
compartilhando com a equipe da ESF a experiência vivenciada e as condutas adequadas para 
andamento desta atividade, classificando as crianças que deveriam ou não serem encaminhadas 
para a nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), que é responsável pelo contato 
com os pais dos menores e prestam assistência necessária para que se estabeleça uma dieta 
equilibrada e de qualidade, de acordo com a faixa etária infantil.    
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ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM EM UM EVENTO REALIZADO EM UMA PRAÇA DO 
INTERIOR PAULISTA - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
ANNYE DOS SANTOS BONILHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VITOR SEITY GONÇALVES PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Introdução: O conjunto de ligas acadêmicas de uma faculdade de medicina do interior paulista, em 
conjunto com o programa de extensão PROEXT, buscam melhorar a qualidade de vida do usuário 
do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como aprimorar os estudos relacionando a teoria com a 
prática médica. Os estudantes de medicina detectaram a necessidade da Atenção Integral à Saúde 
do Homem, coletando dados sob demanda espontânea em uma praça pública escolhida como 
cenário pelos estudantes de medicina. Foram avaliados adultos com idade de 25 a 80 anos, com o 
objetivo de colher dados quanto ao Índice de Massa Corpórea (IMC) e classificá-los de acordo com 
a presença ou não de sobrepeso e obesidade.    Conclusão: A atividade desenvolvida permitiu aos 
estudantes um maior contato e vivência da prática médica junto ao usuário do SUS, colocando em 
prática orientações que visam melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos 
entrevistados.     Método: Foi utilizada balança antropométrica para coleta de dados necessários 
para a realização do cálculo de IMC - peso e altura - em homens adultos, seguido por orientações 
de acordo com os resultados encontrados. Relato de experiência: Estudantes de medicina em 
contato com as necessidades de saúde dos homens usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 
avaliaram as condições de vida dos entrevistados, por meio de questionamentos sobre hábitos de 
alimentação e vícios e calcularam os índices de massa corporal por meio das atividades de 
pesagem e medida. Os entrevistados que apresentaram excesso de peso, foram orientados sobre 
mudanças de hábitos de vida, com alimentação saudável e prática de atividades físicas. Foram 
informados também sobre a necessidade de procurar auxílio médico e nutricional, para que seja 
estabelecida uma dieta equilibrada e de qualidade, visando evitar complicações como: diabetes 
mellitus tipo II, doenças cardiovasculares como infarto, hipertensão arterial e apneia do sono.    
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ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO IDOSO EM UMA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA DO INTERIOR PAULISTA 

 
BÁRBARA ARRIVETTI DE ANDRADE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Programa de Aproximação a Prática Progressiva (PAPP) de uma universidade do interior 
paulista, juntamente com a equipe interdisciplinar de uma unidade de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) e o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), praticam com as idosas usuárias do 
Sistema Único de Saúde (SUS), semanalmente, atividades físicas, com o intuito de melhorar a 
qualidade de vida da população da área de abrangência. A equipe conta com um educador físico 
para que as atividades sejam realizadas de maneira capaz de atender as necessidades das usuárias 
do SUS, respeitando suas limitações. Diante dos Processos em Saúde e Educação em Saúde que 
fazem parte como eixos da Diretrizes Curriculares Nacionais de Saúde, desenvolvidos no PAPP, 
usam como cenário a própria ESF.  Descrever por meio de um relato de experiência uma ação 
interdisciplinar de atenção integral a saúde do idoso, em uma ESF do interior paulista.    A 
atividade de educação em saúde foi rica em explorar aos participantes com informações em 
saúde, criando ambientes saudáveis e ampliando a autonomia na "maneira de andar a vida". Os 
participantes da investigação avaliaram a atividade de maneira positiva.     Reunião com grupo de 
senhoras idosas da área de abrangência da ESF, abordando as necessidades em saúde, medidas 
preventivas e a importância da prática da atividade física.    
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ATENÇÃO PRIMÁRIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE, UM OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA NO 
CUIDADO COM A ALIMENTAÇÃO DE ESTUDANTES DE UMA ESCOLA DO TERRITÓRIO DA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO INTERIOR PAULISTA 
 

CAROLINA JOSÉ GARCIA ESTANHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS EDUARDO ROCHA TIEZZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUILHERME AKIITI IKEDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA APARECIDA POLIDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRIZ GADEL MEDEIROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A UNOESTE (Universidade do Oeste Paulista), na implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
de 2014, ampliou sua forma de ensino com metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Nesta 
nova abordagem, dividiu o ensino em quatro eixos: Gestão de Processos de Trabalho, Atenção à 
Saúde Individual e Coletiva e Educação em Saúde. A disciplina PAPP (Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática) tem como eixo central manter os alunos em contato constante com a 
comunidade, inserindo-os à uma ESF (Estratégia Saúde da Família) onde, são colocados à realidade 
de seu território. Sendo assim, desafiados a entender como funciona a Atenção Primária, e sua 
importância dentro da Saúde e também são instigados a agir, interferindo positivamente, na 
realidade da comunidade. A partir das necessidades da população, os estudantes inseridos na ESF 
do interior paulista acreditaram que era preciso iniciar o processo de Educação em Saúde em uma 
escola do interior paulista. Juntamente com os educadores, viu-se que a educação alimentar era 
uma possível intervenção necessária a ser feita.  Construir ambientes saudáveis à população 
através da autonomia proporcionada pelo conhecimento. Instruir, de forma educativa, crianças 
sobre alimentação saudável e dieta balanceada, promovendo saúde e prevenindo doenças.    A 
atividade de Educação em Saúde foi rica em relação aos participantes com informações de saúde, 
criando ambientes saudáveis, ampliando a autonomia na "maneira de andar a vida" e, aos 
estudantes de medicina, avaliaram de forma positiva a atividade.     O método escolhido foi roda 
de conversa com ênfase em ações de Educação e Saúde em uma escola do interior paulista do 
ensino infantil e fundamental, com abordagem do bem-estar e boa alimentação, com 
demonstração de alimentos saudáveis e dinâmica em grupo inserindo a criança no contexto social. 
A atividade proporcionou ao estudante de medicina um contato com as necessidades de saúde 
dos pequenos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram avaliadas as condições de vida 
dos escolares, com acesso as tecnologias que prolongam a vida, através do tema "Alimentação 
Saudável e o Desperdício de Alimentos". O vínculo da equipe de saúde com os pequenos 
estudantes enfatizou a ampliação da sua autonomia na melhoria do autocuidado, disciplina, 
alimentação e criação de ambientes saudáveis, além da prevenção de doenças metabólicas, 
decorrentes da alimentação incorreta, como hipertensão arterial e diabetes mellitus.    
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ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA SALA DE ESPERA - SUPLEMENTAÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO 
PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL 

 
AGNES DAPHNE AMARAL VICHETE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILA CUSTÓDIO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VIVIAN APARECIDA DINIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KARYNNA MORAIS DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA GARDENAL TELES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMANDA BORGES VILELA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARA CARVALHO SAGRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PRISCILLA MARIA THEES DE CASTRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANA SILVESTRE GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCEL FARIAS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Estudantes do curso de Medicina de uma Universidade do interior Paulista vinculados ao 
Programa de Aproximação Progressiva a Prática (PAPP) desenvolveram ações de Educação em 
Saúde para gestantes, que incita o estudante a observar de modo crítico a realidade, 
possibilitando interagir com a temática estudada e se envolver com os aspectos que mais o 
intrigue. O PAPP tem como objetivo inserir o estudante nas praticas da atenção primária. De 
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de 2014 para o Curso de Medicina, 
atividades de educação em saúde podem contribuir para a formação generalista do futuro 
médico. Relatar a experiência do estudante de Medicina a partir da criação de uma roda de 
conversa com orientação a mulheres em idade fértil a respeito da importância do ácido fólico na 
gestação em uma ESF de um Município do Interior Paulista.    As usuárias do SUS demonstraram 
satisfação em participar das atividades desenvolvidas na ESF, utilizada como cenário para o 
processo de ensino aprendizagem no território adscrito. Os esclarecimentos dos estudantes 
através da Roda de Conversa planejada associada com a introdução de uma cartilha educativa 
puderam colaborar para a conscientização na redução da possível ocorrência dos casos de 
malformações do Sistema Nervoso Central em fetos das gestantes e mulheres em idade fértil 
participantes da atividade sanando as dúvidas mais frequentes dessas usuárias.     Ações 
educativas relacionadas à assistência primária para gestantes e mulheres em idade fértil foram 
aplicadas na sala de espera de uma Estratégia Saúde da Família (ESF) pelos estudantes de 
Medicina, com a implementação de uma cartilha educativa sobre a importância da suplementação 
do ácido fólico, elaborada pelos próprios autores. Essa roda de conversa contribuiu para aumentar 
o vínculo de respeito e confiança entre estudantes e usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). A 
maioria das mulheres referiu não compreender informações básicas relacionadas ao assunto. 
Então as dúvidas foram esclarecidas pelos estudantes, orientados pelos tutores presentes. Com 
base nas dúvidas mais frequentes, foi elaborada uma cartilha com conteúdos de fácil 
compreensão sobre conscientização da importância da suplementação com o ácido fólico.    
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO NO CURSO MÉDICO E SUA RELAÇÃO COM AS NECESSIDADES DE SAÚDE 
DA POPULAÇÃO 

 
ILZA MARTHA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CLÁUDIA ALVARES CALVO ALESSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA ALVARES CALVO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TELMA REGINATO MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NILVA GALLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RINALDO HENRIQUE AGUILAR DA SILVA - FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA 
GISELA NUNES GEA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais (2014) para os cursos de Medicina propõem atividades de 
extensão como ações de um maior compromisso com a sociedade e maior identificação com a 
cidadania. Estas, quando estão vinculadas às necessidades de saúde da população (boas condições 
de vida, vínculo, acesso e autonomia), propiciam uma via de mão dupla, com troca de saberes 
entre a academia e a comunidade favorecendo a construção de novos conhecimentos. As 
atividades de extensão no curso de Medicina da Unoeste, previstas no Projeto Pedagógico do 
Curso, objetivam a indissociabilidade do ensino - pesquisa - extensão e da interdisciplinaridade 
favorecendo a abordagem de uma ampla gama de problemas e pessoas, em especial, daquelas 
parcelas da sociedade que não têm acesso aos bens científicos e culturais, produzidos ou 
sistematizados pelo saber humano.  Apresentar a extensão no Programa de Aproximação a Prática 
Profissional da Faculdade de Medicina    O princípio da indissociabilidade entre ensino pesquisa e 
extensão, previsto pela Unoeste e efetivado no curso de Medicina, por meio das atividades 
propostas, refletiu a qualidade do trabalho acadêmico favorecendo a aproximação entre o curso e 
a sociedade, a autorreflexão crítica, a emancipação teórica e prática dos estudantes e o significado 
social do trabalho acadêmico.     UNOESTE Uma das principais atividades de extensão no curso 
médico está vinculada ao Programa de Aproximação à Prática Profissional (PAPP) que acontece de 
maneira horizontal ao longo do desenvolvimento do curso junto à Atenção Primária à Saúde. Este 
período de vivência junto à comunidade propicia a construção do conhecimento médico e a 
transformação das necessidades de saúde da população. Além disso, outras diversas atividades 
(cursos, eventos, assessorias, consultorias) e ações sociais no município conectam a formação dos 
acadêmicos com a vida real ao mesmo tempo que contribuem significativamente para a melhoria 
da qualidade de vida e transformação da sociedade    
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ATIVIDADE EDUCATIVA DE INCENTIVO SOBRE A CORRETA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM UMA 

EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

GABRIEL TRENTINI BERALDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELA RIGOLIN COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA BOSSO CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELLA LONGO SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELA TREVIZAN MONTALLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HELOISA SARTORI FALCÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA CARLA SALESSE CUNHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ISABELA MAMPRIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IARA MENEZEZ BARRETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUILHERME FERRARI BERGAMO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELA TEIXEIRA RAMOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SULAMITA GANDIA GREGORY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Introdução: As infecções relacionadas à assistência a saúde não se restringem a ambientes 
hospitalares, mas referem-se a todo estabelecimento que presta cuidados em saúde. A educação 
para correta higienização das mãos abrange não apenas funcionários da área da saúde, bem como 
a população em geral para evitar a disseminação de doenças e contaminações (coletiva ou 
individual), pois é uma importante via de transmissão de agentes externos. O relato visou à 
preocupação com a equipe da ESF que se mantém expostos diariamente ao âmbito da unidade de 
saúde e domiciliar dos usuários, um importante veículo entre esses locais, sendo possivelmente 
um vetor de propagação de algumas patologias. Assim, além da conservação do bem estar 
individual, são aptos para a promoção de saúde da população, passando adiante o seu 
aprendizado, e reforçando sobre a importância de criar o hábito da higiene das mãos. Objetivos: 
Conscientizar e expor, através da atividade educativa entre estudantes de medicina e a equipe da 
ESF (Estratégia de Saúde da Família), as vantagens da técnica correta da higienização das 
mãos.     Conclusão: Além das pesquisas realizadas observou-se um grande interesse dos 
funcionários e dos estudantes e dessa forma a atividade educacional atingiu o resultado esperado. 
A interação gerou dúvidas e respostas que satisfez ambas as partes. As abordagens feitas foram 
um incentivo para a propagação dos benefícios que o assunto proporciona e possibilidade de 
contribuir para a melhoria das condições de biossegurança da unidade e da saúde da 
população.      Descrição da atividade: A atividade educativa foi utilizada para a equipe da ESF 
(Estratégia de Saúde da Família), onde estávamos inseridos. No primeiro momento os estudantes 
foram instruídos para a busca de artigos científicos sobre o tema discutido e por conta disto, o 
assunto foi abordado e discutido de forma ampla com a equipe. No segundo momento os 
funcionários foram convidados a passar por uma atividade onde fazíamos a "lavagem" das mãos 
com tinta guache atóxica e olhos vendados, após retirávamos a venda e mostrávamos as áreas que 
não foram lavadas, ou seja, que apresentavam tinta. E no terceiro momento foi colado em todas 
as pias e banheiros dos usuários um adesivo ilustrativo preconizado pela ANVISA, produzido pelos 
estudantes sobre a técnica correta de higienização das mãos e ensinado a equipe.    
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ATUALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE: RELATO DE 
PROJETO DE EXTENSÃO 

 
MILENA COLONHESE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIANA BEZERRA SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KARINA HELENA GALDINO MACHADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Atualmente busca-se no mundo todo tecnologias e métodos de ensino aprendizagem realmente 
eficazes ao ensino de competências, que envolvam adequadamente as esferas cognitivas, 
comportamentais e psico-motoras. A simulação clínica realística é uma metodologia de 
treinamento inovadora, apoiada por tecnologias de alta complexidade que, por meio de cenários 
clínicos, replica experiências da vida real e favorece um ambiente participativo e de interatividade. 
O ambiente simulado é capaz de capacitar os profissionais a lidar com situações estressantes que 
envolvem condições de risco e tomada de decisão imediata, atuando de forma dinâmica, 
organizada, proativa, ética, humanística e segura. Relatar a experiência de um projeto de extensão 
de atualização no atendimento de emergência oferecido aos profissionais da saúde utilizando 
cenários de simulação clínica realística.    Participaram do curso de atualização médicos e 
enfermeiros da área hospitalar e da atenção primária à saúde. A parada cardiorrespiratória é um 
quadro possível de ocorrer em qualquer ambiente e que todos devem estar preparados para o tal 
atendimento, para isso os profissionais devem participar de ações contínuas de treinamento. Ao 
final da atualização percebemos que os participantes estavam mais seguros durante o 
atendimento da emergência e que o ambiente de simulação clínica possibilitou um treinamento 
das habilidades técnicas e não técnicas como comunicação, liderança e trabalho em equipe.     Foi 
divulgado via email aos profissionais da saúde da cidade de Presidente Prudente e região. A 
atividade foi dividida em dois momentos: primeiramente uma abordagem teórica revendo os 
conceitos da nova diretriz de reanimação cardiopulmonar 2015. Após foram realizadas estações 
práticas de habilidades nos simuladores de baixa fidelidade como: cardioversão e desfibrilação 
cardíaca, intubação orotraqueal e máscara laríngea, punção intraóssea, reanimação 
cardiopulmonar adulto e infantil com a utilização do desfibrilador automático externo. Na 
sequência foram realizadas duas simulações clínica de alta fidelidade em que os participantes 
puderam colocar em prática todas as habilidades treinadas anteriormente, seguida de uma sessão 
de debriefing, momento em que os participantes analisam o desempenho e o comportamento 
durante o atendimento na simulação. Todas as atividades foram conduzidas por duas enfermeiras 
com formação em simulação clínica.    
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AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL EM ESCOLARES E A IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM 
 

LARISSA PELEGRIM HERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JAMILA FONSECA LOPES COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JESSICA CANDIDA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA APOLÔNIO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAREN LETISSA FRANCISCHETTI GABRIEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LAIANE NAJARA OLIVEIRA CAIRES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA MARIA LEÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA CARVALHO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAYARA SILVA LOURENCETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A inserção da criança na escola é acompanhada de expectativas e o início da sua participação em 
um novo meio social. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 7,5 milhões de escolares 
possuem algum tipo de deficiência visual, sendo a saúde da visão essencial ao aprendizado. A 
diminuição de sua capacidade de boa visualização nos anos escolares iniciais reduz a qualidade de 
vida e influenciam no desenvolvimento psicossocial das crianças. Uma parceria entre os 
Ministérios da Saúde (MS) e da Educação lançou em 2008 o Programa Saúde na Escola (PSE), cuja 
finalidade é contribuir na formação integral de estudantes da rede pública educacional com 
prevenção, promoção e atenção à saúde, incluindo a realização de Acuidade Visual.  Assim, este 
trabalho tem o objetivo de pesquisar alterações da acuidade visual, que interferem no 
aprendizado e desenvolvimento em crianças de uma escola Municipal de Presidente 
Prudente.     Em suma, a visão é substancial para o aprendizado, responsável por maioria das 
informações sensoriais do ambiente externo e sua integridade torna-se indispensável ao êxito do 
processo de ensino. Diante do exposto, evidenciou-se através desta experiência, o quanto a 
participação neste programa é essencial, pois constitui para muitos alunos a primeira, quiçá única 
oportunidade de avaliarem a visão e, se necessário, continuidade de tratamento. Espera-se que o 
estudo desperte o interesse na maior cobertura do componente I do PSE das escolas Municipais 
de Presidente Prudente, através da prática da acuidade visual e campanhas que detectem e 
previnam alterações, proporcionando às crianças melhor qualidade de vida.     Os dados referentes 
à acuidade visual foram coletados na escola com prévia autorização da instituição. Considerou-se 
normal a acuidade visual (AV) igual ou superior a 0,7 (pela escala pré-determinada de Snellen), 
estabelecendo-se déficit de AV valores inferiores a este, usando critérios da OMS. Utilizou-se uma 
sala adaptada, onde os examinadores representados pelos acadêmicos do 4º ano do curso 
Medicina da UNOESTE anotavam o valor equivalente à última linha lida sem dificuldade após 
instruções prévias aos escolares. Considerou-se limitação da visão quando não enxergavam uma 
ou mais letras, demonstrando maior dificuldade a não visualização dos símbolos maiores da 
escala. Avaliou-se 18 alunos com idades entre seis e sete anos e os que apresentaram alteração 
visual foram encaminhados ao Oftalmologista para exame de maior acurácia.     
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AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL: PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA DOS ESTUDANTES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL  

 
ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NEIDE MARIA DE CASTILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ILSE DE LIMA ARRUDA STOREL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELA TREVIZAN MONTALLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA BOSSO CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SULAMITA GANDIA GREGORY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O projeto da avaliação da acuidade visual se destaca por sua importância no fortalecimento das 
ações desenvolvidas pelo SUS e por um instrumento de prevenção às doenças e de promoção à 
saúde, colaborando para a criação de ambientes saudáveis. Quando se verifica a deficiência visual 
nos escolares, constata-se em muitos deles um comprometimento em seu desenvolvimento 
intelectual, já que o veículo para a obtenção de informações encontra-se comprometido. Através 
da visão, chega-se obter tantas e tão precisas informações sobre o meio que podem, inclusive, 
influir sobre outros sentidos.   Relatar a experiência dos estudantes de medicina nas atividades de 
extensão de avaliação da acuidade visual, que busca contribuir para promoção da qualidade de 
vida dos estudantes do Ensino Fundamental.    Destacamos o papel do estudante de medicina na 
assistência preventiva, uma vez que a contribuição que este pode oferecer é, de fato, da maior 
relevância, pois o diagnóstico precoce e o posterior encaminhamento implicariam na 
aprendizagem efetiva pela criança e, consequentemente, facilitaria sua adaptação à vida escolar e 
o seu desenvolvimento.     A verificação da capacidade visual das crianças foi realizada usando a 
tabela de Snellen, sendo consideradas portadoras de acuidade visual deficiente aquelas com 
acuidade visual igual ou inferior a 0,7 em um ou ambos os olhos. O exame foi realizado na própria 
escola pelos estudantes de medicina do segundo ao quinto termo da graduação de Medicina da 
(UNOESTE) orientados e supervisionados pelos docentes do Programa de Aproximação Progressiva 
à Prática (PAPP) nas escolas estaduais de Presidente Prudente com os alunos do 6º termo na 
própria escola em uma sala com boa iluminação natural. As crianças receberam orientação 
individual para a realização do exame. No 1º semestre de 2016 foram atendidas 12 escolas, 
totalizando 1.346 alunos. Encaminhados para consultas com o oftalmologista no banco de olhos 
da Santa casa: 236, Total de óculos fornecidos: 57, Total de Exames de Paquimetria: 05, Total de 
Exames de Topografia: 07, Total de Pacientes para Transplante de Córnea: 01(um). Total de alunos 
em acompanhamento: 05 (Cinco).     
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AVALIAÇÃO DA MICROBIOTA DAS MÃOS E SUPERFÍCIES E DA EFICÁCIA DOS ANTISSÉPTICOS 
 

ADRIANA LUCIA SCHEROLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMANDA GASPAR SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA GERVASONI PAGANINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DÉBORA LETÍCIA CORREIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SUELI CRISTINA SCHAECK ZAGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MÉRCIA DE CARVALHO ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os microrganismos estão presentes em quase todos os lugares, inclusive em nós, interna e 
externamente em nosso organismo. Geralmente pensamos que eles são causadores de doenças, 
mas a minoria dos microrganismos é patogênica. A sua maioria contribui de forma essencial na 
manutenção do equilíbrio dos organismos vivos. A pele é o lar de vários micróbios que residem na 
superfície do tecido. Todas as superfícies podem estar colonizadas por microrganismos, que vão se 
aderir a elas na forma de biofilmes, agregados de células sobre superfície sólida. Tendo em vista 
que os microrganismos podem gerar prejuízos aos seres humanos, faz-se fundamental certos 
hábitos de higiene; dentre eles, a antissepsia das mãos, um ato simples e altamente eficaz na 
prevenção das infecções. O objetivo principal do processo de higienização das mãos é reduzir a 
transmissão de microrganismos pelas mãos, prevenindo as infecções.Um antisséptico adequado 
deve exercer atividade germicida sobre a flora cutâneo-mucosa em presença de sangue, soro, 
muco ou pus, sem irritar a pele ou as mucosas. Dentre os agentes que melhor satisfazem as 
exigências para aplicação em tecidos vivos estão: álcool 70%, iodo 10% e clorexidina 
4%.  Comparar a microbiota da mão com os microrganismos encontrados em superfícies e avaliar 
qual o antisséptico mais eficaz dentre os que acima foram descritos.     Os tipos de bactérias 
encontradas nas mãos humanas podem ser identificadas em diversas superfícies sugerindo que 
possa haver contaminação mútua. O efeito de cada um dos três antissépticos testados mostrou-se 
superior ao do não uso de antisséptico (dedo sem lavar). A eficácia do antisséptico álcool 70% é 
inferior ao do iodo PVPI e da clorexidina, não podendo ser estabelecida comparação de eficácia 
entre esses dois últimos baseada neste trabalho.     Foram coletadas amostras dos dedos da mão 
de uma pessoa sem lavar e lavado com álcool 70%, iodo e clorexidina. Também foi coletado o 
material da bancada e da parede do banheiro. Depois foram colocados em estufa 37°C o material 
em placas de petri com ágar nutriente durante uma semana. Em lâmina o material foi corado pelo 
método de gram e observado. Foi feita a análise dos microrganismos encontrados em cada 
situação, comparando os presentes na mão com os das superfícies e também verificando a eficácia 
dos antissépticos.    
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AVALIAÇÃO DO EXAME FÍSICO GERAL E PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA CRIANÇAS DE 
UMA CRECHE MUNICIPAL EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP. 

 
MARIA FERNANDA CORREIA DALLA PRIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LORENA GOEDERT SPAK - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANA TATSUKAWA SATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA PAULA NOGUEIRA FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NATALIA LEPRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MANOELA PELUSO BUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Criança tem a finalidade de orientar e qualificar 
as ações e serviços de saúde da criança garantindo seu direito à vida e saúde, visando o 
desenvolvimento da infância de forma saudável e tendo os riscos de doenças e outros agravos 
reduzidos, prevenindo doenças crônicas na vida adulta e morte infantil. O estudante de Medicina 
consegue explorar essa política da atenção básica à saúde, a qual conhecemos através do 
Programa de Aproximação Progressiva a Pratica na Estratégia Saúde da Família onde reconhece as 
necessidades de saúde, condições de vida, autonomia e vinculo com a população Avaliar o índice 
de massa corpórea (IMC) e possíveis alterações no exame físico geral de crianças entre 3 a 5 anos 
que estudam em creche municipal da cidade de Presidente Prudente, SP    O modelo utilizado 
como estratégia de ensino-aprendizagem permitiu aos estudantes de Medicina um maior contato 
com as crianças e uma maior aproximação da vivência clínica aumentando o conhecimento 
através da pratica.     Trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo foi avaliar o índice de 
massa corpórea (IMC) e possíveis alterações no exame físico de crianças em uma creche da cidade 
de Presidente Prudente, SP. Interagimos através de questionamentos sobre higiene pessoal e 
hábitos alimentares saudáveis com fichas elaboradas pelos próprios estudantes membros do 
grupo. O que conseguiu observar foram problemas com subpeso, sobrepeso e obesidade, além 
disso, ao exame físico foram constatadas crianças com manchas na pele, pápulas, verrugas 
vulgares, micose, seborreia e pediculose. Essas fichas foram analisadas pela médica responsável da 
Estartégia Saúde da Família e encaminhadas à diretora da creche onde os pais ou responsáveis 
pela criança foram informados dos achados e orientados para encaminhamento da criança a 
Estratégia Saúde da Família do seu território para o tratamento adequado. O grupo retornou à 
creche com os resultados da avaliação obtida sobre alterações do exame físico para então 
ministrar palestras interativas com foco na obesidade infantil e hábitos de higiene pessoal, onde 
encerrou se a atividade fundamental para a promoção e prevenção da saúde    
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BOTA DE UNNA NO TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA CRÔNICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

FRANCIS GARCIA SEVILLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A úlcera venosa crônica(UVC) é caracterizada por perda irregular da pele podendo atingir tecido 
subcutâneo e subjacente, acomete as extremidades dos membros inferiores(MMII). A lesão faz 
parte do diagnóstico diferencial das úlceras crônicas dos MMII, assim consideradas quando não 
cicatrizam em 6 semanas. Dentre as causas de UVC desponta a insuficiência venosa(IV) e entre as 
opções de tratamento se destaca a bota de Unna(BU). Nesse sentido, e, a partir da vivência em 
estágio nos ambulatórios de angiologia e cirurgia vascular, e no acompanhamento de pacientes 
com IV crônica na rede de atenção básica, o relato discute a relevância do tratamento com BU nos 
portadores de úlcera varicosa. Com esse olhar o objetivo foi acompanhar a melhora clínica dos 
pacientes submetidos a terapia, elucidar o portador de uma doença crônica para evitar recidivas e 
incentivar o tratamento com BU.    Com base nos resultados obtidos trás observação foi forte o 
impacto, pois lesões de longo prazo e de variada dimensão e profundidade que causavam danos 
aos pacientes pois afeta sua rotina de vida pela dor crônica, desconforto, depressão, inabilidade 
para trabalhar e, frequentemente, hospitalizações, cicatrizaram consideravelmente. A associação 
com HAS ressalta a importância do controle e tratamento desse fator de risco e agravo. E uma vez 
a ferida cicatrizava, o paciente era aconselhado ao uso da meia compressiva, terapia mais 
adequada para evitar recidivas.     Os idosos constituem uma população comumente portadora de 
UVC. Após os 65 anos a possibilidade de desenvolvimento deste tipo de lesão aumenta, sendo o 
observado entre nossos pacientes atendidos. Ainda a presença muitas vezes da hipertensão 
arterial sistêmica(HAS) agrava o quadro. O dermatologista Paul Unna, em 1885, introduziu o uso 
de uma pasta à base de óxido de zinco(OZ) associado à compressão elástica para tratamento da 
úlcera varicosa. O mecanismo de ação da BU funciona tanto através da compressão elástica, 
permitindo que o paciente deambule, como através de ação tópica. A bandagem inelástica de 
pasta de Unna é uma bandagem tipo-gesso não complacente. Especificamente ela consiste de 
uma bandagem de gaze com OZ na concentração que varia de 6 a 15%, calamina, glicerina e 
gelatina. Assim aplicávamos na perna afetada a BU. Quando aplicada é úmida e seca gradualmente 
em torno de 12h. Ela desintegra em água, portanto somente banho parcial era aconselhado. Em 
média realizávamos a troca da BU semanalmente até o fechamento da lesão.    
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CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR EMERGENCIAL AOS PROFISSIONAIS LEIGOS DA 
EDUCAÇÃO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO OESTE PAULISTA 

 
GABRIEL BRISIDA OLIVO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA LUTTI ORTIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAYSA FACHIANO NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÚLIA BELONE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
HÉVILA CRISTINA MORA AMÂNCIO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TATIANE ARROYO LOPES ALVES DE JESUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA PEREIRA CORREIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCEL FARIAS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Todo ano, 400 mil pessoas morrem de infarto no Brasil. Cerca de 90% das vítimas de PCR (Parada 
Cardíaca ou Parada Cardiorrespiratória) vai a óbito antes de chegar a uma unidade de saúde. 
Segundo estatísticas, 86% dos casos ocorrem nos lares e 14% em vias públicas ou em lugares de 
grande concentração de pessoas. Dessa forma, verifica-se a relevância do atendimento precoce e 
adequado em eventos trágicos que podem levar à morte súbita. Para padronizar o atendimento 
de socorristas leigos e profissionais em PCR, o mundo conta com as diretrizes de RCP, divulgadas 
pelo Ilcor (International Liaison Committee on Resuscitation - Aliança Internacional dos Comitês de 
Ressuscitação), ratificadas por entidades como a AHA (American Heart Association) e ECR 
(Conselho Europeu de Ressuscitação). Relatar a experiência dos estudantes de medicina na 
capacitação dos profissionais da educação para um atendimento pré-hospitalar emergencial e 
eficiente a fim de contribuir para o aumento da sobrevida dos atendidos.    Devido à grande 
adesão, interesse por parte dos profissionais e relato de casos de episódios convulsivos, engasgo, 
paradas cardiorrespiratórias, não só no ambiente escolar, mas na vida cotidiana dos envolvidos, 
conclui-se que foi de extrema importância a capacitação dos profissionais para prepará-los para 
realização do atendimento primário de eventuais vítimas, com o objetivo de minimizar as sequelas 
e aumentar a sobrevida dos acometidos. Ao fim da experiência, observou-se resultado satisfatório 
quanto ao aprendizado e domínio das técnicas pelos profissionais uma vez que, no inicio da 
capacitação, eles não demonstravam conhecimento algum a respeito do tema.      O treinamento 
foi realizado com dezessete profissionais de uma instituição de educação infantil do interior do 
Oeste Paulista que lidam diariamente com crianças de 2 a 11 anos. As atividades ocorreram entre 
abril e maio do ano de 2016. Os temas abordados na capacitação foram: reanimação 
cardiopulmonar, manobra de Heimlich e procedimentos de atendimento em pacientes com crises 
epiléticas. Para isso, o grupo utilizou simuladores adultos e infantis, recursos audiovisuais e 
demonstrações práticas. Posteriormente, houve a execução das técnicas entre os participantes 
para correção e aperfeiçoamento das manobras e promovendo maior eficácia da prática 
demonstrada anteriormente pelos acadêmicos. Em seguida, o grupo iniciou um momento de 
esclarecimento de dúvidas e debate que contou com participação efetiva dos profissionais.    
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CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO INTERIOR DO OESTE 
PAULISTA 

 
FABIO MARINHO GOMES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MURILO YASSUO MISUCOCHI YUI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GUILHERME FONTOLAN DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAFAEL FROIO MARCHETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os primeiros socorros tem como base salvar e melhorar a sobrevida de pacientes que sofreram 
algum tipo de parada cardiorrespiratória ou lesão. Ensinar os leigos amplia a base do 
conhecimento do Atendimento Pré Hospitalar (APH), possibilitando um procedimento primário de 
qualidade e bem sucedido para que as vítimas tenham uma sobrevida satisfatória, reduzindo as 
chances de sequelas até a chegada da equipe médica. Muitos países trabalham na orientação 
sobre como fornecer suporte básico de vida que são formuladas por profissionais médicos, uma 
vez que o Atendimento Pré Hospitalar pelo cidadão comum é de fundamental impacto no 
prognóstico da pessoa que necessita desse procedimento de emergência, por isso em países 
desenvolvidos essa prática é lecionada desde as primeiras aulas, fazendo parte do currículo do 
aluno. Dessa forma, o seguinte relato tem como objetivo descrever a experiência vivenciada por 
estudantes de medicina na capacitação de professores e funcionários do ensino fundamental e 
médio de escolas públicas a respeito dos primeiros socorros.     A importância de tal atividade foi 
comprovada a partir do relato de uma professora da primeira escola na qual foi realizada a 
capacitação, em que ela comunicou a execução de uma das manobras, fomentando a sua ação e 
assim obtendo resultado positivo no socorro, sustentando a tese de que não tem a necessidade de 
ser um profissional de saúde para conseguir salvar uma vida.      No segundo semestre de 2015, 
foram capacitados professores e profissionais de sete escolas públicas da cidade de Álvares 
Machado por estudantes do curso de medicina da Universidade do Oeste Paulista, envolvendo 
técnicas básicas de primeiros socorros nas manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), 
engasgo (Manobra de Heimlich) e procedimentos seguidos em casos de queimadura e convulsão. 
No primeiro momento foi realizado uma abordagem com fundamentação teórica sobre o assunto, 
em seguida foi demonstrado as técnicas nos simuladores adulto e infantil, os quais, após a 
apresentação, foram disponibilizados para que cada um dos participantes realizassem as 
manobras.     
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CASA SIMULADA: CENÁRIO DE PRÁTICA EM SAÚDE MENTAL 
 

CELESTE CORRAL TACACI NEVES BAPTISTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
STÉPHANIE MORETTI JUSSELINO MANIÇOBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MILENA COLONHESE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RINALDO HENRIQUE AGUILAR DA SILVA - FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA 

ILZA MARTHA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NILVA GALLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
INTRODUÇÃO. Na disciplina de psiquiatria em um curso de medicina no interior do Estado de São 
Paulo foi introduzido como cenário uma casa simulada, sendo a mesma utilizada para a simulação 
clínica de situações envolvendo temas de saúde mental.  OBJETIVOS. Utilizar técnicas de 
metodologias ativas, em pequenos grupos, para aprendizagem de psiquiatria e saúde mental. 
Aproximar o estudante de situações reais na comunidade. Desenvolver habilidades de 
comunicação, de realização diagnóstica e de tomada de decisão. Possibilitar a aprendizagem em 
local protegido, com tempo posterior para reflexão e revisão de estratégias de 
atendimento.     RESULTADOS. Os estudantes ficaram muito envolvidos durante a simulação e 
tiveram uma participação interessada e efetiva. Outros grupos se mostraram ansiosos para 
vivenciar esta prática. Identificou-se presença maciça dos estudantes. Criou-se um ambiente de 
expectativa positiva para estas aulas. CONCLUSÃO. A Casa Simulada é um excelente cenário para 
simulação clínica em Psiquiatria e Saúde Mental. É possível ampliar a discussão dos casos 
envolvendo aspectos diversos como clinica geral, neurologia, rede de assistência do SUS e 
Estratégia de Saúde da Família, contribuindo desta forma para a formação de um profissional 
reflexivo que compreende o indivíduo como um ser integral inserido na comunidade, segundo 
preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Medicina.      RELATO DA 
EXPERIENCIA. Na disciplina de psiquiatria foram desenvolvidas aulas práticas utilizando simulação 
clínica. Um desses cenários foi a casa simulada. Um pequeno grupo de estudantes assistiu o 
atendimento domiciliar de um paciente em surto psicótico, realizado por dois estudantes. 
Paciente e familiar eram atores treinados. Após o atendimento e observação o grupo refletiu 
sobre os aspectos envolvidos nesta prática, orientados pelo docente.    
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CICLO PEDAGÓGICO: A VISITA DOMICILIAR COMO RECORTE DA REALIDADE NO PROGRAMA DE 

APROXIMAÇÃO PROGRESSIVA À PRÁTICA 
 

ANNA GABRIELLA OLIVEIRA PERBELINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNNA MARTINS REZENDE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÂNIO CÂNDIDO ROSA JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOAO VICTOR HERRERO LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIA MARCUCI RAZABONI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETICIA ROCHA MAGALHÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUAN ARAUJO MAIOLINI COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS CAVALCANTI DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATHÁLIA OTAVIANO GUIMARÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SIMONE SHIRASAKI OROSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MAGDA LUZIA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) da Universidade do Oeste Paulista, 
integra o estudante de medicina no serviço de Atenção Básica, visando à articulação entre teoria e 
prática e contribuindo para construção da identidade profissional. Assim, durante as atividades 
práticas, os docentes estimulam os estudantes, a partir de um problema observado e extraído da 
prática, utilizarem a investigação para compreendê-lo. Os estudantes iniciam os passos do ciclo 
pedagógico (problematização), ou seja, percorrem as cinco etapas que se desenvolvem a partir da 
realidade ou um recorte da realidade, desenvolvendo a capacidade de aprender a aprender, 
aplicar o conhecimento e trabalhar em equipe. Nesse sentido, os estudantes exercitam a cadeia 
dialética de ação - reflexão - ação, tendo a realidade social como ponto de partida e de chegada do 
processo de ensino e aprendizagem.  Relatar a experiência de estudantes de medicina no 
desenvolvimento do ciclo pedagógico, tendo como recorte da realidade a visita domiciliar.    Por 
meio do ciclo e da discussão em grupo, foi possível aprofundar os conhecimentos sobre os 
problemas identificados durante as visitas domiciliares e os programas existentes. Com isso o 
estudante pôde orientar o usuário e auxiliar no atendimento de suas necessidades de saúde Além 
disso, os graduandos conseguiram ampliar o olhar como agentes sociais, transformadores da 
realidade, mesmo que em pequena dimensão.     O ciclo pedagógico compreende cinco etapas: 
confronto experiencial, síntese provisória, busca de informações individuais, nova síntese e 
avaliação. Assim, no próprio programa, os alunos ao entrarem em contato com a realidade através 
das visitas domiciliares semanais do PAPP II, tomaram conhecimento dos problemas e das 
necessidades de saúde dos usuários que acompanham e foram instigados a compreender o tema, 
constituindo o confronto. Na segunda etapa, levantaram hipótese, lacunas e questões de 
aprendizagem com base no confronto que todos do grupo de estudantes vivenciaram nas visitas, 
dando ênfase para reconhecer e compreender os programas existentes do SUS. Em seguida, 
buscaram respostas nas diversas bibliografias e houve discussão em grupo das mesmas. Assim, 
estabeleceram a nova síntese solucionando a dúvida preexistente e identificando medidas a serem 
utilizadas para o usuário. A avaliação, como última etapa, envolveu a avaliação formativa, de 
forma sistematizada.    
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CONSCIENTIZAÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A RESPEITO DAS ESTRATÉGIAS DE 
CONTROLE DO AEDES AEGYPTI PARA A PREVENÇÃO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA 

 
RAYSSA ALEXANDRE GOMES FERREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOÃO DE FREITAS NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TANIA SAYURI HARADA TAKARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THIAGO CALDEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA BARROS CHAVEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAMYLE YUMI MIYAMOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEONARDO DURANTE SERRAGLIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL KAZUO ISHIBASHI TATIBANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A realização do controle do Aedes tem se mostrado um importante desafio, especialmente nos 
países em desenvolvimento. Alguns fatores explicam esse insucesso como problemas de 
infraestrutura das cidades, como baixas coberturas na coleta de lixo, intermitência no 
abastecimento de água e a cobertura reduzida das ESFs. A promoção de ações educativas durante 
visitas domiciliares e a estabelelicimentos da área de cobertura são de extrema importancia ja que 
objetivam garantir a sustentabilidade da eliminação dos criadouros pelos cidadãos, na tentativa de 
romper a cadeia de transmissão das doenças. Conscientizar os alunos do ensino fundamental da 
escola Professora Francisca de Almeida Goes Brandão a combater o Aedes aegypti e identificar os 
sintomas das doenças por ele transmitidas, a fim de reduzir o numero de casos das 
mesmas.    Atendendo ao objetivo da proposta de desse trabalho, é valido dizer que ensina-los a 
analisar as causas e sintomas da Dengue, chikungunya e Zika vírus, é de extrema importância para 
a vida dos alunos e de suas respectivas comunidades. Pois uma vez que cada um deles aplique e 
transmita seus conhecimentos sobre este assunto, farão com que os índices de propagação destas 
patologias possam diminuir gradativamente.     No dia 19 de fevereiro de 2016 foi visitada a Escola 
Professora Francisca de Almeida Goes Brandão, a fim de realizar um trabalho de conscientização a 
respeito da Dengue, Chikungunya e Zika Virus. Esse trabalho foi feito na cidade de Presidente 
Prudente (SP) onde os casos notificados aumentam a cada ano. Foi aplicado aos alunos um vídeo 
produzido pelo Ministério da Saúde, com o intuito de conscientizar o publico infantil sobre as 
doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.Além disso foi realizado debate e entrega de 
panfletos.    
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CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO DE DROGAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS EM UMA ESCOLA 
ESTADUAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
RAFAELA FURUYA DE BARROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELOYSA CRISTINA NICOLETE RAMPAZZIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMANDA BERALDO BUENO FONSECA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VICTÓRIA DE CASTRO LEME - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANNA CLARA RODRIGUES AZEVEDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAFAELA NAOMI TOKESHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA CAROLINA NISTARDA GIANSANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA ELIZA GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAÍS ROMÃO DA ROCHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA PEREIRA CARNIEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A OMS define droga como "toda e qualquer substância que introduzida em um organismo vivo 
pode modificar uma ou mais funções, afetando o funcionamento do corpo e da mente". A alta 
prevalência do uso de tais compostos preocupa os profissionais de saúde. O Relatório Mundial 
sobre Drogas de 2015 do Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crimes aponta um total de 246 
milhões de usuários de substâncias ilícitas, com idade entre 15 e 64 anos, em 2013. Estudos 
revelam que o início ocorre, principalmente, no período infância - adolescência por ser uma fase 
crítica para o desenvolvimento de competências pessoais e interpessoais, além das dificuldades 
para tomar decisões. O VI Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre 
Estudantes do Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública e Privada de Ensino nas 27 Capitais 
Brasileiras, feito em 2010, nos mostra que 25,5% dos estudantes referiram uso de alguma droga 
(exceto álcool e tabaco), 10,6% no último ano e 5,5% no mês, com pequenas diferenças entre 
gêneros. Diante disso, decidimos elaborar um projeto com o objetivo de minimizar tais índices de 
consumo de drogas. Conscientizar escolares do 8° e 9°ano do ensino fundamental e 1°ano do 
ensino médio de uma Escola Estadual de Pres. Prudente sobre os malefícios e consequências do 
uso de drogas lícitas e ilícitas, explicando sobre os tipos de drogas lícitas e ilícitas existentes, sua 
forma física e sua origem (natural ou sintética), criando um vínculo com os ouvintes e com a 
direção da escola onde o projeto foi realizado.    Conforme percepção de relatos informais dos 
escolares, os investigadores entenderam que existem indícios da presença de drogas na área de 
abrangência da ESF, e que a maior incidência de utilização de drogas ocorre entre os meninos, 
sendo a influência dos colegas o fator prevalente que os leva ao uso de tais 
substâncias.     Unoeste O método utilizado é o relato de experiência. Os investigadores realizaram 
uma Roda de Conversa, que ocorreu nos meses de setembro e outubro 2015 em uma Escola 
Estadual em Presidente Prudente, pertencente à área de abrangência da ESF Jardim Primavera. Foi 
construído um plano de ação, com realização posterior de práticas interativas, bate-papo informal 
e recursos de multimídia para ilustrar os encontros com os escolares.    
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CONSTRUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE SAÚDE PÓS ALTA 
APRESENTADAS PELO USUÁRIO DO SUS 

 
MARCELE LIMA CUNHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA BRAGA MATIOTTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GUSTAVO BOBATO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CLÁUDIO WANDERLEY LUZ SAAB FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETÍCIA FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNO FREITAS CERÁVOLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELLA DE NADAI ZAMARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUILHERME DALE VEDOVE ROSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
YASMIN RAJAB - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TIAGO NESSO BARROS DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA BUENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em medicina de 2014 visam aproximar 
o estudante da realidade comunitária desde o início do curso médico. Por meio da visita domiciliar 
pós alta hospitalar, realizada no 7° termo de medicina, durante a disciplina Grupo de Promoção à 
Saúde, identificam-se as condições de vida, acesso à tecnologia, autonomia, estilo de vida, 
adequação ao tratamento, vínculo entre equipe e usuário SUS. Foram avaliadas as necessidades 
principais de cada usuário do sistema de saúde para a realização de um plano de ação 
individualizado. Os princípios do Sistema Único de Saúde (universalidade, equidade e 
integralidade) foram utilizados como um alicerce para a elaboração das ações realizadas na 
comunidade.  O objetivo deste trabalho é relatar a experiência vivenciada pelos acadêmicos na 
disciplina Grupo de Promoção à Saúde ao identificar as necessidades vivenciadas pelo paciente no 
pós alta hospitalar, com o auxílio do resumo de alta e sempre valorizando o sistema de referência 
e contrarreferência. Com isso, gera-se um plano de ação como ferramenta para o suporte a essas 
famílias, que tem como base as vulnerabilidades encontradas.     O olhar do estudante foi 
ampliado no contexto biopsicossocial, criando ambientes saudáveis no domicilio do usuário do 
SUS.      Por meio da visita domiciliar pré-definida e de acordo com o pós alta do Hospital Regional, 
realizado pelos estudantes do 7° termo de medicina na disciplina Grupo de Promoção a Saúde, o 
plano de ação foi elaborado utilizando planilhas de estudo, pesquisas em artigos e diretrizes, de 
acordo com a necessidade encontrada em cada residência. Na visita domiciliar foram repassadas 
as informações por meio de mídias interativas e web visita, na qual o profissional de saúde do 
Hospital Regional reforçava e auxiliava os acadêmicos com orientações para o paciente.    
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA SEMANA INTEGRADORA COM A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA ATUAL DO 
ZIKA VÍRUS 

 
LETÍCIA SAYURI IKEDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LETÍCIA NAKAMURA CUBATA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A crescente incidência de microcefalia em recém-nascidos e a sua possível relação com o zika vírus 
colocou o Brasil em situação alarmante. A gravidade desse problema mobilizou não somente 
órgãos públicos, como também profissionais da área da saúde, no intuito de descobrir a causa 
exata da microcefalia; formas de prevenção; cuidados específicos e, por fim, promover a 
informatização da população. Como uma forma de intervenção, a faculdade de medicina 
encontrou na Semana Integradora (SI) um meio de discutir este assunto com os estudantes. A SI é 
um tipo de metodologia baseada na busca ativa de conhecimento, que consiste na realização de 
pesquisas para a resolução e discussão de um caso clínico. Desse modo, diante da situação 
epidemiológica apresentada, o tema abordado, no segundo bimestre de 2016, foi microcefalia em 
recém-nascidos. O presente relato tem como objetivo explanar a experiência de uma atividade 
acadêmica contextualizada, que visa promover conhecimento acerca de questões relevantes de 
saúde pública por meio do estudo ativo.    A Semana Integradora é uma oportunidade de se 
desenvolver novas formas de aprendizagem. Além disso, o conhecimento proporcionado por 
todas as atividades realizadas é enriquecedor para a formação do acadêmico, visto a sua 
amplitude no contexto atual e sua aplicação na prática. Assim, este se torna apto a reconhecer 
casos clínicos que cursam com microcefalia e, ainda, a realizar as condutas médicas necessárias, 
bem como informar a comunidade sobre os riscos de exposição ao zika vírus.     A Semana 
Integradora tem duração de cinco dias e é caracterizada pela formação de pequenos grupos 
instruídos por um (a) tutor (a). No primeiro dia, o caso clínico é apresentado e, em seguida, são 
formuladas questões a respeito dele - estas que deverão ser solucionadas no decorrer da semana. 
Para complementar, são oferecidas palestras e atividades em laboratórios e, no dia de 
encerramento, todas as dúvidas são sanadas e o caso é resolvido. Na SI em questão, foi exposto 
um caso clínico a respeito de uma gestante, cujos exames pré-natais indicavam condição 
microcefálica no feto. Ademais, a sintomatologia apresentada durante o período gestacional 
levantou a hipótese de infecção por zika vírus. Posteriormente, foram realizadas palestras 
referentes à situação epidemiológica atual e aos cuidados necessários durante o pré e pós-natal; 
bem como aulas práticas de exame obstétrico no Laboratório de Habilidades e Simulação e visitas 
à clínica de fisioterapia.    
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CRIAÇÃO DE AMBIENTES SAUDÁVEIS EM UMA CRECHE DO INTERIOR PAULISTA. O OLHAR DO 
ESTUDANTE DE MEDICINA. 

 
NATASHA LAÍS NUNHES ROCCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MATHEUS DIAS CAÇÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PEDRO LUÍS PEREIRA DO AMARAL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014 para o Curso de Medicina, a formação do 
médico deve voltar - se para o lado humanista, crítico e reflexivo. Atuar, em princípios éticos, no 
processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde. Em uma Faculdade de Medicina do Interior 
Paulista, existe o Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) que insere o estudante 
precocemente nas atividades práticas com a atenção primária em Estratégias Saúde da Família 
(ESFs). Tendo por base a lei do SUS 8.080/90, foi originada a Portaria Nº1. 130/2015 sobre a 
PNAISC (Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança), que em um de seus eixos trata-
se da promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança,relacionado 
com a qualidade de vida que esta dispõe, provando a importância e, portanto, a obrigatoriedade 
de ser acompanhada. Cabe aos profissionais da saúde realizar a coleta dos dados e interpretá-los 
para que haja um acompanhamento adequado e orientar os pais sobremedidas a serem 
tomadas.  Avaliar por meio de medidas antropométricas as crianças de uma Creche Municipal, 
localizada no território de uma ESF, propondo a criação de ambientes saudáveis na Atenção 
Integral à Saúde da Criança.      A atividade de educação em saúde e atenção à saúde coletiva 
colaborou para a melhoria da qualidade de vida das crianças da área de abrangência da ESF, pois 
permitiu ter uma visão de como estava o crescimento das crianças, o que por sua vez,forneceu 
indícios a respeito da qualidade de vida que estas possuem, possibilitando ainda intervenções 
quando necessário. Assim, ressalta-se o intuito de promover a saúde e o bem estar da 
comunidade, bem como a atuação dos profissionais da saúde, visto que estes possuem a 
possibilidade de realizar um acompanhamento contínuo destas crianças, contribuindo para a 
detecção precoce de possíveis agravos.      Foi desenvolvido um plano de ação em uma creche 
municipal, localizada no território da ESF. A creche dispôs de uma sala apropriada para 
atendimento de crianças pertencentes à faixa etária de 0 a 2 anos. Foi calculado o IMC, registrados 
fatores e parâmetros de crescimento, mensuração, antropometria, exame físico com inspeção 
céfalo-caudal e a verificação de carteirinhas de vacina.    
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DESAFIANDO O INESPERADO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

LAÍS BATISTA RODRIGUES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA ELISA DA SILVA FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A relação médico-paciente é instaurada a partir da abordagem do profissional para com o doente, 
ao imprimir nesta características humanas e subjetivas, cujas atitudes vão repercutir de maneira 
terapêutica ou antiterapêutica conforme as vivências despertadas no paciente ou nele próprio. No 
contexto da atenção primária, o vínculo entre usuário e unidade de saúde é essencial para seja 
possível a realização de ações de promoção de saúde e prevenção de agravos, que são os focos 
deste nível de atenção. Todavia, em todo relacionamento interpessoal estão contidos mecanismos 
de defesa e os fenômenos de transferência e contratransferência, portanto torna-se 
imprescindível por parte do médico a compreensão de tais eventos a fim de se obter sucesso em 
uma intervenção clínica. Diante disso, a precoce proximidade entre acadêmicos de medicina e 
pacientes é de grande relevância para o desenvolvimento da prática clínica.  Relatar a experiência 
da aplicação de um questionário com foco em saúde mental em usuários de uma ESF.    A 
realização da atividade fez aflorar nos acadêmicos sentimentos que estarão presentes em toda sua 
trajetória, tanto acadêmica quanto profissional. Compreender melhor como a Saúde Mental 
influencia na situação de saúde e na qualidade de vida, permite ampliar o conhecimento sobre o 
impacto das questões emocionais no próprio profissional de saúde, ao lidar com o usuário e 
consigo mesmo.     Em março de 2016, foi realizada uma "Entrevista com foco em saúde mental" 
na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Regina, do município de Presidente Prudente, pelos 
acadêmicos do 4º termo de Medicina da UNOESTE, em conjunto com a disciplina de PPM IV. 
Durante a entrevista foi observado o impacto da realização da atividade nos próprios acadêmicos, 
ao analisar aspectos emocionais na abordagem dos usuários, na forma de conduzir a entrevista e 
na maneira de agir diante de situações inesperadas. Foram feitos questionamentos acerca do 
vínculo do usuário com os profissionais da unidade de saúde, sobre sua situação de saúde e 
história de vida, e diante dessas informações os acadêmicos redigiram um texto. Posteriormente, 
a atividade foi complementada por meio de um bate-papo com a docente da disciplina de PPM IV, 
onde as experiências pessoais foram compartilhadas em grupo.    
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EDUCAÇÃO CONTINUADA EM MANOBRA DE DESENGASGAMENTO E REANIMAÇÃO 

CARDIOPULMONAR EM ADULTOS E EM CRIANÇAS NA VISÃO DE UM ESTUDANTE DE MEDICINA 
 

KAMYLE YUMI MIYAMOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA BALDERRAMAS TONETTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THIAGO CALDEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAYSSA ALEXANDRE GOMES FERREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL KAZUO ISHIBASHI TATIBANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA BARROS CHAVEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOÃO DE FREITAS NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEONARDO DURANTE SERRAGLIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TANIA SAYURI HARADA TAKARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As patologias cardiopulmonares são um dos grupos de doenças que mais provocam mortes no 
mundo todo, dessa forma, é de extrema importância o conhecimento das manobras de suporte 
básico de vida, ou seja, a reanimação cardiopulmonar (RCP) ,sendo também importante transmitir 
os conhecimentos sobre esse assunto não somente para os profissionais da área da saúde, mas 
também para profissionais que lidam com pessoas em seu dia a dia, como os profissionais da 
educação. Já quanto ao engasgamento, conceituado como obstrução das vias aéreas por um corpo 
estranho, se também não for tratado rapidamente poderá levar à morte do paciente. A obstrução 
de via aérea por corpo estranho deve ser considerada causa de parada cardiopulmonar em 
qualquer vítima, especialmente crianças que subitamente param de respirar, ficam cianóticas e 
perdem a consciência. Assim, é altamente recomendado que socorristas leigos, como os 
profissionais da saúde, aprendam a manobra de desengasgamento.  Esse relato de experiência 
tem como objetivo demonstrar a importância de se transmitir o conhecimento tanto da manobra 
de desengasgamento quanto a RCP para profissionais da educação, na visão de um estudante de 
Medicina.    É extremamente importante que a população em geral seja estimulada a aprender 
técnicas de primeiros socorros, principalmente no ambiente escolar, onde houve um baixo 
conhecimento sobre o assunto, configurando uma demanda por capacitação no tema. Dessa 
forma, atendendo ao objetivo desse relato de experiência, a realização da educação continuada 
em manobra de RCP e de desengasgamento se torna essencial para a vida tanto de um 
profissional da saúde quanto a de um profissional da educação.     No dia 4 de março de 2016, 
realizamos uma pesquisa do tipo entrevista com o intuito de avaliar o grau de instrução dos 
profissionais da educação da escola Anglo da cidade de Álvares Machado sobre o assunto 
"primeiros socorros", onde as manobras de RCP e de desengasgamento foram pautadas. No dia 19 
de abril de 2016, foi realizado na mesma escola, um treinamento das manobras de RCP e de 
desengasgamento para os profissionais que lecionam na mesma, uma vez que o resultado da 
pesquisa feita anteriormente apontou resultados negativos quanto ao grau de conhecimento dos 
mesmos sobre os primeiros socorros. Assim, essa transmissão de conhecimento ocorreu, para a 
manobra de RCP, através de bonecos de simulação, enquanto que para a manobra de 
desengasgamento a técnica foi feita nos próprios docentes da instituição.     
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EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS REALIZADA NO 
TERRITÓRIO DE UMA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO INTERIOR PAULISTA: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

JANAINA RIBEIRO FARIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARA MARIA BOTTINO VIZZOTTO TOSATO MARTINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
LARISSA FERNANI CLARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAROLINE FONTES FILETI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IZABELLA DE CARVALHO SAPIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIA ESPOLADOR BIANCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOAQUIM MELLO DE MAGALHÃES NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO GABRIEL PORFÍRIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Introdução: O Programa de Aproximação Progressiva à Pratica (PAPP) do curso de medicina de 
uma Universidade do Oeste Paulista utiliza metodologias de ensino e aprendizagem na Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) de acordo com as necessidades de seus territórios, e funcionam como 
cenários para a participação de alunos de medicina, juntamente com as equipes interdisciplinares 
na construção de planos de ação que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas 
nestes territórios. Uma palestra focada em prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs) foi realizada em uma escola municipal, para um público adolescente na faixa etária de 12 
(doze) a 14 (quatorze) anos.Esse local foi selecionado por possuir maior interação e troca de 
informações entre os estudantes, dessa forma a importância em utilizar esse ambiente para 
realização de ações educativas em saúde e Atenção Integral à Saúde do 
Adolescente.  Conscientizar os adolescentes sobre a importância da prevenção de DST's    A ação 
realizada foi produtiva para os acadêmicos, pois ampliou o contato com a comunidade na qual 
estão inseridos incluindo os usuários jovens do SUS; já para os estudantes a palestra foi 
esclarecedora e ampliou o conhecimento dos mesmos.     Os acadêmicos de medicina utilizaram-se 
de uma roda de conversa e palestra expositiva com recursos audiovisuais realizada em sala de aula 
da escola municipal. A palestra abordou assuntos relacionados à educação sexual, métodos 
contraceptivos e gravidez, porém teve como foco principal alertar sobre as formas de transmissão, 
riscos e consequências de doenças como: AIDS, Sífilis, HPV dentre outras. Os palestrantes também 
esclareceram duvidas dos alunos sobre os assuntos abordados. Por meio do feedback recebido 
percebeu-se que parte dos adolescentes possuem muitas dúvidas, entretanto, alguns estudantes 
uma vida e atividade sexual já ativa.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE A RESPEITO DA TUBERCULOSE PROMOVIDA PELA LIGA DE PATOLOGIA 
 

JULIANA SILVA MATEUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MATHEUS GUELSSI DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL KAZUO ISHIBASHI TATIBANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA AMARO DO NASCIMENTO SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JORDANA MENDES RIBEIRO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELA ZAMPIERI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINA ZAQUI VIOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GISELE ALBORGHETTI NAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, 
que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. A 
transmissão é aérea e a toda pessoa com tosse por três semanas ou mais deve ser investigada, 
pois na forma pulmonar este é o principal sintoma. Outros sintomas são febre vespertina, 
sudorese noturna, anorexia e emagrecimento. Para procurar atendimento médico em fase inicial 
da doença, a população precisa conhecê-la. Atividades de extensão promovidas pela UNOESTE, 
das quais a Liga de Patologia da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente participa, buscam 
a divulgação de conhecimentos à população de Presidente Prudente e região, tornando as pessoas 
ativas em sua saúde, detentoras do conhecimento necessário para a promoção da saúde e 
prevenção de doenças. Informar a população a respeito da Tuberculose, orientando sobre seus 
sintomas, forma de transmissão e tratamentos.    Com essa vivência, teve-se a oportunidade de 
entrar em contato com a realidade da população de Presidente Epitácio, sanar suas dúvidas e 
promover conhecimentos relacionados à Tuberculose, buscando educar para a saúde e promover 
a qualidade de vida dessa população. A educação em saúde de uma população pode levar a cura 
mais rápida e efetiva das doenças e, principalmente, à promoção da saúde, importante para evitar 
agravos, evitando-se esperá-los ocorrer para promover a cura.    UNOESTE A Liga de Patologia da 
Faculdade de Medicina de Presidente Prudente compareceu à Caravana da Saúde de Presidente 
Epitácio - SP, abordando a Tuberculose, seus sintomas, forma de transmissão e tratamentos, 
buscando informar e esclarecer possíveis dúvidas da população. Panfletos informativos foram 
desenvolvidos para atingir com mais eficácia a comunidade, pois pode ser lido novamente e 
repassado a familiares e conhecidos, pois, a função das atividades de extensão é abranger o maior 
número de pessoas possíveis e torná-las detentoras do conhecimento necessário para promover 
sua saúde. Além dos panfletos, foi confeccionado um "banner" com informações importantes na 
prevenção da tuberculose, explicando quais são seus principais sintomas. Durante a conversa com 
a comunidade, observou-se que muitas pessoas não conheciam a doença e seus sintomas e o 
desconhecimento desta pode levar à procura de atendimento médico em fase tardia da doença, 
prejudicando sua saúde e a de seus comunicantes.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM ORIENTAÇÃO DO USO DE REPELENTES PELA LIGA DE TOXICOLOGIA 
DA UNOESTE 

 
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JORDANA MENDES RIBEIRO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANA SILVA MATEUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARA CARVALHO SAGRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA FELÍCIA GONÇALVES DA MOTTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA AMARO DO NASCIMENTO SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA GARDENAL TELES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RITA DE CASSIA BOMFIM LEITÃO HIGA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

No Brasil, há três tipos de repelentes encontrados no mercado além daqueles de origem natural 
ou caseiro. O uso destes produtos é necessário, porém observando alguns cuidados como realizar 
a aplicação do produto nas áreas expostas evitando mucosas; reaplicar o produto após a 
realização de atividade física; não dormir com o produto no corpo; lavar as mãos após a aplicação. 
A combinação com uso concomitante com o protetor solar, deve-se primeiramente aplicar o 
protetor e em seguida o repelente; utilizar no máximo três vezes ao dia a fim de evitar intoxicação 
e irritabilidade. Visto que os repelentes possuem recomendações e contra indicações de extrema 
importância, a Liga de Toxicologia visa informar e orientar a população quanto ao tema. Informar 
a população sobre o uso adequado de repelentes, seus benefícios e contraindicações.    Durante o 
diálogo com a comunidade, percebeu-se que uma parcela significativa da população não acessa a 
informação adequada sobre uso e cuidados com os repelentes. Essas informações ainda não são 
abrangentes, desse modo, a realização desta atividade proporcionou à comunidade 
conhecimentos sobre a importância e os riscos do uso dos repelentes.     Unoeste A Liga de 
Toxicologia compareceu ao Dia das Ligas, promovido pela Faculdade de Medicina da UNOESTE em 
Presidente Prudente, onde foi abordado o uso de repelentes, o modo correto de utilizá-los e 
cuidados necessários ao aplicá-lo a fim de evitar intoxicações. Foram expostos dois tipos de 
repelentes industrializados, além de maços de citronela que foram distribuídos, por serem 
utilizados na fabricação de repelentes oriundos de fontes naturais, acompanhados de um folheto 
com a receita para preparo, modo de uso e os principais cuidados afim de evitar os ricos de 
intoxicações pelo uso inadequado dos repelentes. A maior parte dos transeuntes desconheciam os 
tipos de repelentes, assim como a dose diária e cuidados na aplicação. Por isso faz-se necessário a 
divulgação dos cuidados do uso para minimizar os riscos de intoxicação por tais produtos. A 
recomendação de uso dos produtos especialmente preparado para o público infantil está faixa 
etária entre 2 a 12 anos, sendo contraindicados às crianças entre 0 a 6 meses de idade. Durante o 
atendimento ao público foi observado que o custo é um fator determinante para a não utilização 
do repelente, o que ressalta a importância de uma alternativa mais acessível como os repelentes 
de origem natural.    
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GABRIELA MIRANDA PEROSSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MATHEUS VENDRAMINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NATÁLIA ÍNGRID CARDOSO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VINICIUS TSUYOSHI SIQUEIRA HORIE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANO JÚNIOR CANO FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LETÍCIA BUENO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SAMIR NOZAWA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IGOR OLIVEIRA PELAES DOS REIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLOS EDUARDO DE GASPARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAFAEL SIMPLICIO RIZZIOLLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A tecnologia e a modernidade trouxeram inúmeros benefícios porém também proporcionaram a 
opção por um estilo de vida sedentário e não-saudável, fato esse que contribui para o aumento da 
prevalência de algumas doenças. A nutrição saudável tem influência direta na qualidade de vida, e 
suas consequências são perpetuadas. Sabe-se que a má alimentação é um fator de risco 
importante para o surgimento de várias doenças, como doenças cardiovasculares, hipertensão 
arterial e diabetes mellitus. Este trabalho acompanhou por quatro meses um grupo de promoção 
a saúde organizado por uma Estratégia Saúde da Família (ESF) no interior do estado de São Paulo. 
Nestes encontros, o objetivo foi melhorar a qualidade de vida dos pacientes, sendo que a redução 
do peso corporal foi a principal meta a ser atingida pelos participantes.  Analisar os benefícios da 
promoção a saúde, com base na reeducação alimentar, hábitos saudáveis e adequação do peso na 
prevenção de morbidades e desta forma identificar impactos na qualidade de vida da 
população.    Esse tipo de abordagem é uma estratégia de baixo custo e de fácil realização que 
deve ser incentivada, uma vez que tem potencial para evitar morbidades de alta prevalência como 
hipertensão arterial, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares, tendo importante impacto na 
qualidade de vida dos usuários.     Foram coletados em todos os encontros, dados como: idade, 
peso, circunferência abdominal, Índice de Massa Corporal, pressão arterial e glicemia capilar. 
Posteriormente essas informações foram utilizadas para avaliar o progresso dos participantes em 
relação a adequação dos valores mensurados. Foram também realizadas palestras e dinâmicas de 
grupo nas quais os temas principais eram voltados a alimentação saudável e estratégias para 
perda de peso.    
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THIAGO MIGUEL DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

No Brasil, educação e escolaridade são problemas crônicos e assolam o país há muito tempo, em 
2014 a taxa de analfabetismo foi perto de 8,3% (IBGE). OMS e MS relacionam escolaridade e nível 
de instrução aos riscos à saúde, pessoas com maior nível de escolaridade costumam desenvolver 
mais ações de prevenção, promoção à saúde, têm melhores hábitos, maior adesão a tratamentos 
e mais informações e acesso. Contudo, a educação básica é ainda muito deficiente, sobretudo 
quanto à saúde pública, isso reflete a incidência de doenças em jovens e adultos com alto grau de 
escolaridade. E cabe aos profissionais da saúde intervir com educação e orientação da população 
capazes de promover mudanças em sua relação com a vida e a própria saúde, exercendo de fato a 
integralidade no SUS. Utilizar a educação em saúde como uma ferramenta fundamental da real 
integralidade do sistema único de saúde para levar à população os novos conceitos em saúde e 
cuidados, uma vez que a prevenção e a promoção são via excepcional de sucesso para a saúde.    A 
educação influi diretamente na qualidade de vida e na saúde da população e isso foi evidenciado 
no modelo de Dahlgren e Whitehead sobre Determinantes Sociais de Saúde, que traz educação 
como item dos mais íntimos da qualidade de vida. Sabe-se que quanto maior o nível de 
escolaridade, melhor tende a ser a condição de vida de um modo geral e a educação é uma 
ferramenta elementar para o sucesso da medicina e de outras áreas na saúde pública. Por isso a 
educação em saúde é tratada pelo SUS como fundamental para a conquista de números 
relevantes na epidemiologia e na realidade da saúde pública por meio da educação dos próprios 
profissionais da saúde da população. Esta última necessita de atenção governamental quanto à 
educação básica e às políticas públicas e dos profissionais da saúde e outras áreas para a 
disseminação de informações e ações de prevenção, promoção e cuidados, educação em 
saúde.     Foram realizadas cinco palestras para professores da rede pública de escolas municipais 
de Álvares Machado-SP, no ano de 2015. Foram apresentados dados epidemiológicos de doenças 
e condições clínicas. Ações de prevenção como hábitos, estilo de vida e exames preventivos foram 
expostas, explicadas e dúvidas apresentadas foram esclarecidas. Foram abordados itens como 
periodicidade, importância, técnicas e critérios para adesão e exclusão de exames preventivos, 
epidemiologia de doenças e agravos pertinentes à população brasileira e estudos relacionados ao 
tema.    
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ANA CAROLINA TAVARES GUEDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉ COSTA PINTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Há algum tempo a população brasileira esta apresentando o fenômeno de inversão sobre a 
pirâmide etária, em que, do país com grande número de jovens décadas atrás, terá, num futuro 
próximo, uma maior população idosa. Sobre este grupo valerá políticas publicas que os integrem 
cada vez mais na sociedade e junto a isso melhor qualidade de vida, de modo geral uma maior 
preocupação com a saúde senil. E essa preocupação para com a saúde do idoso passa pelos 
problemas relacionados a doenças infectocontagiosas, uso de medicação sem esclarecimento de 
como e o porquê tomar, sobre imunização na prevenção de doenças, casos de DSTs (Doenças 
sexualmente transmissíveis) aumentando junto à população idosa, alimentação, exercícios físicos, 
doenças senis e demência e outros pormenores.  Relatar as experiências obtidas na atividade 
realizada em orientação a um grupo de idosos.    Reconhecimento das fragilidades do grupo, e 
realçado a importância da corresponsabilização usuário-equipe para uma terapêutica eficaz em 
casos de doenças tanto agudas quanto crônicas. Apresentando, na ação educativa, uma 
participação efetiva dos idosos quanto à construção do conhecimento. Além de por em prática, 
pelos alunos, o descrito no art. 198 da Constituição Federal.     A ação foi realizada por doze alunos 
do 2º termo do Curso de Medicina inseridos no PAPP (Programa de Aproximação Progressiva à 
Prática), em uma reunião de grupo de idosos no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). 
Realizamos inicialmente palestra educativa apresentando aos usuários orientações sobre 
hipertensão arterial sistêmica, diabetes, gripe e HPV. Em seguida foram avaliados quanto aos 
exames de pressão arterial, glicemia capilar, circunferência abdominal, e índice de massa 
corpórea. Por fim conversamos com os idosos com a finalidade de entender sua rotina em relação 
à alimentação, exercícios físicos, horários de medicações e redes sociais de apoio.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE SEXUALIDADE AOS ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA ESTADUAL DO 
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FLÁVIA FERRANTE ABOU MURAD - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A promoção de saúde no âmbito escolar propõe um vínculo entre a ESF, a comunidade, as 
instituições públicas e privadas, além de fornecer ferramentas para os alunos terem autonomia 
sobre seu bem-estar e qualidade de vida. Além disso, de acordo com a lei 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, 
executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, percebe-se a 
educação em saúde como fator relevante no estado biopsicossocial do indivíduo, como a 
educação, lazer e o acesso aos seus serviços sociais. Sabem-se que o usuário adolescente é 
vulnerável a situações de risco como gravidez na adolescência seguida de possível aborto, morte, 
prostituição, doenças sexualmente transmissíveis (DST's) e uso de drogas, e que ainda é um 
público que acessa pouco o serviço da saúde. A partir dessa realidade, a escola tem sido uma das 
instituições privilegiadas para realizar a educação sexual. Relatar a experiência dos estudantes de 
medicina na educação em saúde com adolescentes em uma escola estadual, dando enfoque aos 
riscos em que esta faixa etária está mais exposta.    Observou-se um interesse significativo por 
parte dos alunos, que apresentaram dúvidas e curiosidades sobre o tema, despertando nos 
adolescentes o senso de responsabilidade pela sua própria saúde e os conscientizou sobre a 
necessidade de uso de preservativo. . A experiência foi proveitosa para os estudantes de medicina, 
como disseminadores de promoção e prevenção a saúde.     No segundo semestre de 2016, foram 
realizadas palestras educativas sobre sexualidade e doenças sexualmente transmissíveis, dirigidas 
a adolescentes de uma escola estadual. As palestras ocorreram separando-se meninos e meninas 
e, primeiramente, houve um momento de descontração por meio de conversas informais, visando 
tornar o ambiente mais agradável e estabelecer uma relação de confiança com os jovens. As 
palestras abordaram a fisiopatologia das principais DST's, seus fatores de risco, possíveis 
complicações e tratamentos, frisando a importância do uso de preservativo durante a relação 
sexual. Para atividades foram utilizados slides com figuras significativas e demonstrado colocação 
correta de preservativos masculina e feminina.    
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EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

DANILO ZANGIROLAMI PENA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A educação permanente em saúde é uma proposta preconizada pelo Ministério da Saúde às 
Estratégias Saúde da Família (ESF), que se baseia no processo pedagógico contínuo para a 
aquisição de conhecimentos dos problemas enfrentados na rotina desses profissionais. A definição 
dos temas a serem abordados depende do grau de importância e prevalência, onde a análise 
coletiva das fragilidades da população permite, de forma singular e contextualizada, a construção 
do desenho a ser desenvolvido para com a equipe das ESF. Relatar as experiências vivenciadas na 
ótica do estudante de medicina na capacitação dos funcionários da ESF por meio de atividade 
teórico-prática.    A capacitação foi de grande valia, visto que houve a participação e interação dos 
funcionários por meio de perguntas pertinentes ao tema. A necessidade de desenvolvimento de 
ações direcionadas a educação em saúde tornou-se imperativa diante da expressividade de 
usuários que se apresentam como susceptíveis à parada cardiorrespiratória. É interessante 
perceber que uma simples qualificação pode salvar a vida ou minimizar os riscos dos indivíduos 
que se encontram em tal situação.     Este relato contou com duas fases: na primeira, foi realizada 
a aplicação de um pré-teste, a fim de verificar o quanto os funcionários da ESF Jardim Regina 
(Presidente Prudente - SP) sabiam a respeito da Técnica de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). 
Nesse questionário era avaliado o conhecimento à respeito das técnicas de primeiros socorros, 
como a identificação dos sinais de parada cardiorrespiratória e de como proceder, visto a grande 
demanda na unidade de casos de hipertensão, diabetes, tabagismo e indivíduos com colesterol 
alto, que são fatores de risco para um infarto agudo do miocárdio. Após a aplicação do pré-teste, 
verificou-se que muitos dos funcionários passaram por um treinamento anterior, porém não 
sabiam aplicar corretamente a técnica, ou em casos de recém-contratados, estes não passaram 
por treinamento. Após a identificação das fragilidades, a Faculdade de Medicina de Presidente 
Prudente liberou a utilização de bonecos de simulação, para que os alunos pudessem demostrar a 
técnica correta. A palestra abordava itens de identificação de uma parada cardiorrespiratória; dos 
procedimentos; dos fatores de risco; e da aplicação correta da técnica, além de permitir a 
realização da manobra individualmente.    
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GIOVANI ARTHUR BARROS RUSSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEONARDO DA CRUZ ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AMANDA CARLA BELLINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIOGO HIRANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLA TATIANE SITOLINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CLARA ALBUQUERQUE MUSTAFA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA XAVIER SILVA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PEDRO DEAK DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO MAILIO BUCHAIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 2014 para o Curso de Medicina, do Ministério da 
Educação (MEC), instituem uma formação profissional baseada em ações de prevenção e 
promoção à saúde, onde o estudante deverá ter sua formação baseada em três grandes áreas: 
atenção à saúde individual e coletiva, processo de trabalho em saúde e educação em saúde. A 
promoção da saúde vista como um processo de capacitação da comunidade é um meio de entrada 
para o desenvolvimentos das diversas atividades que ocorrem ao longo do curso. Desse modo, 
buscando possibilitar o fortalecimento das crianças frente à promoção de saúde, efetuou-se uma 
atividade com alunos de 4 a 6 anos da Escola Municipal Eluiza de Rezende Rodrigues, visando 
instruir sobre a prevenção da propagação de piolho, proteção e orientação das crianças.    O 
trabalho nos auxiliou na percepção da importância de se orientar as crianças sobre cuidados com a 
própria saúde, uma vez que infestações de piolhos são recorrentes em escolas de educação 
infantil, podendo se configurar como uma porta de entrada para outros problemas de saúde. 
Mesmo em idade precoce, ficou evidente a importância da criança reconhecer que ao sentir algum 
sintoma que possa sugerir piolho, há necessidade de informar um responsável, para que cuide e 
evite grande disseminação.     Tratando-se de uma população infantil, foi necessário elaborar uma 
atividade que permitisse passar a informação científica de forma clara, em uma linguagem 
coloquial e de uma forma que prendesse a atenção das crianças. Assim, a melhor forma 
encontrada foi de realizar um teatro, com o tema "Um dia na escola". O teatro foi pensado e 
escrito de forma simples, mas procurando abordar todas as áreas do tema e de tal forma que as 
crianças pudessem participar, levantando questões pertinentes à temática. A historia foi baseada 
em uma sala de aula, onde o "professor Chocolate" e sua turma de alunos passaram por um 
problema onde uma das alunas tinha piolho e com base nisso o "professor" busca orientar a todos 
sobre esse assunto, porém interagindo com as crianças. No final do teatro, o "professor 
Chocolate" falou diretamente com as crianças, possibilitando a recapitulação da informação inicial 
(como se adquire piolho) até quando elas devem falar com o responsável sobre os sintomas que 
estão sentindo (principalmente coceira no couro cabeludo).    
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EDUCAÇÃO SEXUAL NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA AÇÃO PREVENTIVA 
 

MAYARA FERNANDA SCHEMER DE MELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA ELISA DA SILVA FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILA CRISTINA DAUDT DANSIGUER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CASSIA APARECIDA DE SANTANA GASQUEZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANILO ZANGIROLAMI PENA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DÉBORAH CRISTINA ANDRADE NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELIANA APARECIDA REVOREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LAÍS BATISTA RODRIGUES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WILLIAM FABIANO COSTA DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As ações de educação em saúde, como estabelece a lei 8.080/1990, são determinantes do estado 
de saúde do indivíduo. Dentro da ótica de educação em saúde, o ambiente escolar é propício para 
a realização dessas ações, já que no contexto da comunidade, é um local de integração entre os 
diversos elementos da sociedade, tais como alunos, professores, familiares, e profissionais de 
saúde. Dentro das possíveis faixas etárias a serem trabalhadas na escola, os adolescentes 
demandam maior atenção, viso que são mais expostos a riscos e relações de vulnerabilidade, 
representadas principalmente por doenças sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada. 
Nesse sentido, a educação em saúde na escola promove a inserção do cuidado, da autonomia e da 
consciência na realidade da comunidade.  Relatar as experiências vivenciadas pelos acadêmicos de 
medicina durante a realização de palestras e atividades de educação em saúde na escola.    As 
ações de promoção e prevenção de saúde contribuem para a conscientização dos adolescentes a 
cerca do assunto que resulta na melhoria da qualidade de vida.     Foram realizadas atividades 
educativas com os alunos do 9º ano da Escola Estadual Antônio Fioravante de Menezes do 
município de Presidente Prudente de agosto a novembro de 2015. As ações foram executadas por 
meio de palestras e dinâmicas, e para tal, os alunos foram divididos em dois grupos. Os demais 
foram pré-estabelecidos e direcionados de acordo com as duvidas dos alunos levantados no 
primeiro encontro. Os assuntos foram: métodos contraceptivos; DST; e gravidez de adolescência 
com suas respectivas dinâmicas, sendo uma delas a roda de conversa onde os alunos puderam 
expor suas opiniões a respeito das consequências da gravidez na adolescência. Os temas 
propostos foram escolhidos com o objetivo de ampliar o conhecimento dos alunos acerca do 
assunto, e garantiu o fortalecimento da autonomia, bem como diminuir o índice de gravidez na 
adolescência e doenças sexualmente transmissíveis.     
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LUCAS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAFAEL CECILIO DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A pediculose do couro cabeludo é causada pela infestação do parasita Pediculus humanus capitis, 
cuja transmissão é através do contato direto com o mesmo. As crianças são as mais infectadas, 
sendo assim importante uma abordagem educativa a esse publico, visando diminuir a propagação 
desse parasita. Acadêmicos do 7º termo do curso de medicina elaboraram uma peça de teatro 
infantil com objetivo didático para os alunos da educação infantil. Relatar a experiência vivenciada 
com alunos do ensino infantil na execução de um teatro educativo com a finalidade de prevenir a 
pediculose.    Informar e conscientizar de maneira divertida, fazendo com que o aprendizado sobre 
a pediculose e os meios de evitá-la, pudessem ser assimilados de maneira fácil. Ao final do teatro 
ficou claro que houve aprendizado, pois houve uma retomada do assunto através de perguntas 
sobre os principais pontos da pediculose, as quais foram respondidas corretamente de forma 
coletiva e cheia de ânimo por todas as crianças, demostrando que compreenderam tudo sobre o 
assunto proposto.    Nenhum Em uma ação conjunta com a coordenação da escola, os acadêmicos 
se apresentaram para aproximadamente 30 crianças divididas em duas salas de aula. Os alunos do 
7º termo de medicina entraram na sala de aula e começaram a encenar, mostrando a estória de 
um menino chamado Dudu que sofria com coceira no cabelo e não deixava sua mãe passar pente 
fino e lavar o seu cabelo. A peça inicia-se com a mãe de Dudu o chamando para tomar banho e 
deixar que ela passe pente fino em seu cabelo, mas o menino fugindo de sua mãe foi para o 
parquinho brincar com seus amiguinhos, onde ao ser avistado coçando a cabeça constantemente, 
foi repudiado por seus colegas que se recusaram a brincar com ele, correndo para longe. Triste, 
Dudu foi para sua casa, onde como em uma visão, um piolho apareceu e começou a conversar 
com ele, dizendo que queria morar em sua cabeça junto com os outros piolhos que já estavam lá. 
Com medo, Dudu expulsou o piolho e chamou a sua mãe pedindo para que ela passasse pente fino 
e lavasse o seu cabelo todos os dias. As crianças, que estavam observando com muita atenção a 
peça teatral, aplaudiram e em seguida foi estabelecido um dialogo, em forma de perguntas, entre 
os acadêmicos de medicina e os alunos da escola, que eram respondidas de forma coletiva.     
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EMPREGO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO OESTE PAULISTA 
 

HÉVILA CRISTINA MORA AMÂNCIO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TATIANE ARROYO LOPES ALVES DE JESUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA PEREIRA CORREIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAYSA FACHIANO NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA LUTTI ORTIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL BRISIDA OLIVO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÚLIA BELONE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCEL FARIAS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Instituído em 2007 mediante o Decreto nº 6.286º, o Programa Saúde na Escola (PSE) é uma 
política intersetorial da Saúde e da Educação para integração permanente de ambas as áreas, 
mediante ações de promoção, prevenção e atenção à saúde na rede pública de ensino. O PSE 
propõe um novo retrato da política de educação e saúde, como partes de um conjunto vasto para 
o usufruto pleno dos direitos humanos e para a cidadania; permite uma ampliação progressiva das 
atuações dos sistemas de saúde e educação, visando a atenção integral à saúde de crianças e 
adolescentes; e agencia a articulação de saberes, a participação dos estudantes, dos pais, da 
comunidade escolar e da sociedade como um todo na edificação da política pública e seu controle 
social. Relatar a experiência dos estudantes de medicina nas atividades de prevenção e promoção 
da saúde aos alunos.    Tendo em vista o presente estudo, pode-se concluir que o número de casos 
de pediculose na escola foi significativo, pois trata-se de uma doença de fácil disseminação. Em 
relação ao índice de massa corporal apresentado o resultado foi regular, visto que mais da metade 
se encontra com o IMC normal (esperado). Entretanto, para atingir um cenário ideal, são 
necessárias algumas intervenções: a participação de um nutricionista infantil na elaboração do 
cardápio escolar, além de palestras de conscientização sobre a importância de uma alimentação 
balanceada dirigida aos pais.      Realizada com crianças de 2 a 11 anos de idade, no período entre 
março e junho de 2016, em um projeto social mantido por rede particular de ensino, no Oeste 
Paulista. Num primeiro momento os alunos foram avaliados dividido em dois setores: avaliação 
antropométrica e exame físico com ênfase em inspeção - para a pesquisa de pediculose e 
escabiose. Num segundo momento foram realizadas palestras com slides e dinâmicas, de acordo 
com a idade dos alunos, sobre: higiene pessoal e das mãos, pediculose e escabiose, alimentação 
saudável, dengue e vírus HPV. Após análise dos dados coletados sobre alteração de peso, os casos 
de sobrepeso e obesidade foram reportados à direção escolar, enfocando a importância do 
encaminhamento de tais casos aos profissionais de saúde. Foi também distribuída, mediante a 
autorização prévia do médico responsável pela ESF da área, medicação antiparasitária e para 
tratamento de escabiose para todas as crianças que apresentavam as afecções.    
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ESTÁGIO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) EM UM MUNICÍPIO DO 
OESTE PAULISTA, NA DISCIPLINA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

MAYARA SILVA LOURENCETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JESSICA CANDIDA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JAMILA FONSECA LOPES COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANA APOLÔNIO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAREN LETISSA FRANCISCHETTI GABRIEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LAIANE NAJARA OLIVEIRA CAIRES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA PELEGRIM HERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA MARIA LEÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA CARVALHO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELZA AKIKO NATSUMEDA UTINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Em um município do interior paulista, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - foi 
fundada em 1968, desprovida de finalidade lucrativa e com o objetivo de criar e manter uma 
Escola de Educação Especial para o atendimento a crianças, adolescentes e adultos com 
deficiência intelectual e proporcionando-lhes maior autonomia em sua vida pessoal e social. A 
APAE atua na Prevenção, Educação, Qualificação para o Trabalho, Cliníco-Terapêutico e 
assistencial. É nesse cenário que acadêmicos do curso de Medicina são inseridos no estágio da 
disciplina de Atenção Integral à Saúde da Criança, em concordância com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais Do Curso De Graduação Em Medicina, que determina a necessidade da utilização de 
diferentes cenários de ensino-aprendizagem que permitam ao aluno conhecer e vivenciar 
situações variadas de vida, da organização da prática e do trabalho em equipe multiprofissional e 
além disso, utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na construção do 
conhecimento e a integração entre os conteúdos, além de estimular a interação entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão/assistência.  Relatar a experiência de estágio na Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) no estágio de Atenção Integral à Saúde da Criança.     O estágio 
permitiu a participação ativa de cada aluno, unindo a teoria com a prática e proporcionando uma 
melhor sedimentação do conhecimento sobre as diversas patologias encontradas. As habilidades e 
competências dos acadêmicos, com relação à tomada de decisões, comunicação e atenção à 
saúde, também foram desenvolvidas.      Durante a disciplina de Atenção Integral à Saúde da 
Criança, houve o cenário onde os acadêmicos passavam um período de 8 dias pela Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de um município do Oeste Paulista. Cada discente, de um total de 
nove, acompanhava uma sala, onde era permitido observar a rotina dos alunos da APAE, avaliando 
seus comportamentos e desenvolvimento de atividades durante esse período. Cada sala tinha 
alunos de diferentes faixas etárias, de berçário até adultos. Foi permitido o estudo dos 
prontuários, para que se pudesse identificar melhor cada patologia e a história de cada um. A cada 
dia, eram realizadas planilhas, cujo os temas eram as patologias presentes em sua sala e ao final 
do período foi apresentada uma evolução individual dos alunos acompanhados.     
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ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA E O ENFRENTAMENTO DAS FRAGILIDADES DE CRIANÇAS 
PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO OESTE PAULISTA 

 
JOÃO THALLISSON PEREIRA CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCEL FARIAS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O ensino fundamental contribui para a construção de valores pessoais e coletivos do indivíduo 
inserido na comunidade. Deste modo, a escola tornar-se lócus para ações de promoção da saúde 
para crianças e adolescentes. Baseando-se nas políticas públicas de saúde da atenção básica no 
âmbito escolar, como o Programa Saúde na Escola (PSE), juntamente com os graduandos do curso 
de medicina de uma Universidade do Oeste Paulista por meio do Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática (PAPP) e com a equipe multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), detectaram-se fragilidades em crianças do ensino fundamental de uma escola da rede 
pública. A necessidade de um plano de ação, centrou-se na atenção integral à saúde da criança, 
quanto a higiene pessoal, saúde bucal e deficiência no autocuidado, visto que tais vulnerabilidades 
implicam no rendimento escolar e no bem-estar biopsicossocial dos estudantes. Relatar a 
experiência de acadêmicos do curso de medicina voltadas à instrumentalização do autocuidado de 
crianças, educandas do ensino público.    Ações intersetoriais entre escola e o serviço de saúde 
fortificam a prática da promoção em saúde, trazendo mútuas repercussões para ambos os setores 
envolvidos. Fortalece o enfrentamento às vulnerabilidades, corresponsabiliza os atores envolvidos 
para a construção de um território mais saudável e ressignifica o papel da equipe multiprofissional 
da ESF no processo de educação em saúde.      A ação coletiva se deu por meio de uma palestra 
educativa em uma escola fundamental da rede pública pertencente ao território da ESF. Os 
acadêmicos assumiram o papel de difundir a instrumentalização do autocuidado, orientando 
hábitos saudáveis de alimentação, higiene pessoal e bucal, o cuidado pelo espaço escolar, 
domiciliar e meio ambiente. A interação das crianças foi evidenciada de forma positiva pela 
participação na troca de informações, questionamentos, demonstrando espontaneidade, atenção 
e interesse pela atividade desenvolvida. Conseguiram sanar dúvidas a respeito dos temas 
abordados e afirmaram estar mais guarnecidos de informações adequadas para que possam 
enfrentar suas fragilidades.     
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FORMAÇÃO DO ACADÊMICO DE MEDICINA ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DA 

PRÁTICA MÉDICA E PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO PROGRESSIVA A PRÁTICA 
 

ANNA GABRIELLA OLIVEIRA PERBELINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNNA MARTINS REZENDE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÂNIO CÂNDIDO ROSA JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOAO VICTOR HERRERO LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIA MARCUCI RAZABONI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETICIA ROCHA MAGALHÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUAN ARAUJO MAIOLINI COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS CAVALCANTI DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATHÁLIA OTAVIANO GUIMARÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SIMONE SHIRASAKI OROSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MAGDA LUZIA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 

Uma das possibilidades de organização curricular na área da saúde é a integração horizontal e 
vertical. No eixo horizontal, as disciplinas são organizadas ao redor de conceitos ou temas, em 
cada ano ou semestre do curso e no eixo vertical, as disciplinas são organizadas em grandes temas 
ou domínios que acontecem em quase todos os anos do curso de graduação. No curso de 
medicina da Universidade do Oeste Paulista, a estrutura vertical é composta pelos Programas de 
Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) e de Prática Médica (PPM) com objetivo principal a 
aproximação progressiva do discente à prática profissional e a participação ativa nas atividades 
teóricas e práticas voltadas à formação em Atenção Básica à Saúde e Estratégia Saúde da Família. 
Ainda, o PPM possibilita um apoio ao PAPP por meio do desenvolvimento das competências 
necessárias para a adequada formação e atuação nas áreas de semiologia e comunicação. Essas 
disciplinas permeiam os cinco primeiros termos, proporcionando um processo de ensino e 
aprendizagem contextualizado pelas atividades práticas em laboratório e na comunidade. Relatar 
a experiência de estudantes de medicina no desenvolvimento de atividades integradas entre o 
PAPP e PPM.    Por meio da integração desses programas foi possível constatar que o acadêmico 
de medicina sente-se mais preparado para executar as práticas médicas de forma correta, estando 
mais seguro no momento da realização por já ter vivido a experiência em ambiente simulado e ter 
colocado em prática no momento da atividade em campo.     Juntos esses dois programas 
preparam melhor o estudante, sendo que ambos devem se complementar e servir para o 
crescimento profissional. Em PPM, têm-se aulas sobre semiologia médica e técnicas fundamentais 
que primeiramente proporcionam o embasamento teórico e em seguida, são praticadas em 
laboratórios, ou seja, em ambientes controlados em que os estudantes treinam sob orientação 
docente. Logo após, o estudante pode exercitar seus conhecimentos e habilidades na Estratégia 
da Saúde da Família (ESF) por meio do PAPP, aplicando o seu aprendizado na realidade e 
auxiliando na realização de algum procedimento que o usuário SUS necessite, visando á atenção 
primária com medidas preventivas. Além disso, esses dois programas juntos, também conceituam 
e enfatizam a necessidade de estabelecer uma relação médico-paciente eficaz, assim como 
preparam o estudante para uma prática médica mais humanizada, trazendo benefícios ao 
usuário.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
440 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Medicina    

 
 

GRUPO DE PROMOÇÃO À SAÚDE CONTRIBUINDO PARA O APRENDIZADO ACADÊMICO NO CURSO 
MÉDICO E PARA MELHORIAS NO PROGNÓSTICO DO USUÁRIO DO SUS NO PÓS-ALTA HOSPITALAR, 

EM PRESIDENTE PRUDENTE, SP. 
 

DANIEL JOSÉ PIMENTEL BONFIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉA CALDAS COSTA DE SÁ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ARYSSA ANIELLI SAKAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA ELISA ARSEGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLA CAROLINE DINIZ DIAS FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIELLE MENDES ORTELAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HENRIQUE VICTOR RUANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JONATAS GALINDO DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Este relato se desenvolveu a partir da disciplina Atenção Integral à Rede SUS, no estágio 
denominado Grupo de Promoção à Saúde (GPS). O estágio tem como objetivo estimular a 
corresponsabilização do paciente e da sua família frente à sua condição de saúde, tendo como 
alicerce o estímulo ao auto-cuidado, colaborando para ampliar a autonomia do usuário do SUS. A 
utilização de recursos audiovisuais visa a proporcionar um ambiente de aprendizagem tanto para 
o estudante do curso Médico, como para o paciente. Ambos podem tirar suas dúvidas com o 
facilitador do processo ensino-aprendizagem, em tempo real. Relatar as experiências vivenciadas 
nas visitas domiciliares (VDs) no pós-alta hospitalar, realizadas por estudantes do sétimo termo da 
graduação de Medicina em uma Universidade Privada do interior do Estado de SP.    A atenção 
personalizada realizada por meio das VDs no pós-alta hospitalar permite a construção, pelos 
estudantes, de ações efetivas de promoção à saúde e prevenção de agravos. Somado a esse fator, 
os estudos dirigidos de doenças, análise da epidemiologia local, sintomas referidos, diagnóstico e 
tratamento, contribuem positivamente para o aprendizado acadêmico e para melhorias no 
prognóstico do paciente.     Os estudantes recebem instruções para realizar as VDs e produzem as 
orientações digitais a serem apresentadas no domicílio. Vão para visitas levando consigo o 
computador de 21 polegadas, onde são realizadas as videoconferências e as orientações digitais. O 
facilitador responsável pela disciplina recebe do Hospital Estadual, os resumos de altas 
hospitalares que são analisadas com os estudantes em sala de aula para traçar os objetivos da 
visita e o plano de orientações ao paciente e família. Durante a videoconferência o paciente 
esclarece suas dúvidas e recebe informações dos facilitadores que se encontram no hospital. Ao 
término da visita, o acadêmico apresenta a orientação digital no programa Power Point, que 
auxilia na fixação das informações em saúde, que pretendem colaborar para a criação de 
ambientes saudáveis no domicílio do usuário do SUS. Após a realização da visita, os estudantes 
retornam ao Hospital Estadual para discussão do caso, com escuta ampliada e avaliação 
biopsicossocial    
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HABILIDADES EM COMUNICAÇÃO: ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA, INFLUENCIANDO A 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA EM UMA CIDADE DO INTERIOR 

PAULISTA 
 

CECÍLIA E. DE OLIVEIRA CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIEL OLIVEIRA CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MILTON MENDES CATTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MAURO RUY ARNONI MENDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO RUIZ DALBELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
INTRODUÇÃO As Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014 trouxeram inovações no processo da 
Aprendizagem, onde o ensino baseado em um modelo biopsicossocial "abordagem centrada na 
pessoa", surge em contraposta ao modelo médico convencional "medicina centrada na doença". 
Nesta nova proposta de interação, o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) deixa de ser passivo 
nas decisões e intervenções. Ao investigar a história de cada indivíduo ou família, o aprendiz busca 
compreender sua experiência única em cada atendimento, além de sua expectativa com relação à 
cura, priorizando assim, estabelecer metas para o tratamento ou manejo da doença. Agente ativo 
e facilitador na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos aspectos 
individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso em defesa à cidadania e da 
dignidade humana. JUSTIFICATIVA Este modelo como proposta de ensino em saúde viabiliza a 
interação do estudante de medicina com o usuário do SUS na criação de vínculos para uma prática 
humanizada.   OBJETIVO Por meio de habilidades em comunicação e uma abordagem centrada na 
pessoa, orientar e motivar o estudante à reflexão para uma prática humanizada na composição de 
uma história clínica; levando em consideração a construção de vínculos de respeito e confiança 
entre estudante, equipe e usuário SUS.     CONSIDERAÇÕES FINAIS As habilidades em comunicação 
alicerçam o acesso às tecnologias que prolongam a vida, condições de vida com qualidade, vínculo 
Equipe de Saúde e usuário do SUS e sua autonomia "na maneira de andar a vida", aspectos a 
serem valorizados na abordagem centrada na pessoa e voltado às necessidades de 
saúde.     UNOESTE RELATO DE EXPERIÊNCIA Foram utilizadas metodologias ativas de ensino e 
aprendizagem para estímulo na construção da história clínica, nas ESFs de um município de 
aproximadamente 200 mil habitantes. Os acadêmicos do Curso de Medicina avaliaram que 
habilidades em comunicação e abordagem centrada na pessoa são instrumentos facilitadores, que 
colaboram para a criação de vínculos de respeito e confiança com a pessoa atendida por eles, 
interpretada nesta abordagem como um ser biopsicossocial.     
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IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE INSERIDA NA POLÍTICA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE E 
JOVEM AMPLIANDO A AUTONOMIA DOS CIDADÃOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE UMA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF). O OLHAR DO ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA EM 
UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO INTERIOR PAULISTA. 

 
MARIANA MALHEIRO NEGRÃO BANDEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NEIDE MARIA DE CASTILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) alicerçada nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs) 2014 insere os estudantes do Curso Médico de uma Universidade privada do 
interior paulista, na realidade comunitária na área de abrangência das ESFs, cenários de ensino 
aprendizagem para a Atenção Básica. Os estudantes do terceiro termo realizaram uma Roda de 
Conversa, destacando o eixo Educação em Saúde em uma Escola Municipal existente no território 
da ESF, com temas relacionados à prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs). Descrever o papel dos estudantes do Curso de Medicina, utilizando o eixo de Educação em 
Saúde em uma Escola Municipal pertencente à área de abrangência da ESF, levando informação 
em saúde para a comunidade, a partir de planos de ação que emergiram dos Ciclos Pedagógicos 
nos cenários de ensino-aprendizagem.    A investigação valorizou a Educação em Saúde, como 
tecnologia leve que pode ser utilizada em Power Point para adolescentes e jovens da área de 
abrangência da ESF relacionando as informações sobre prevenção de DSTs e criação de ambientes 
saudáveis, ampliando a autonomia dos jovens da comunidade. A educação em saúde realizada na 
escola foi de grande valia, pois os alunos foram receptivos ao assunto, absorveram os temas 
abordados e apresentaram suas dúvidas, que foram sanadas.      Foi realizada, em uma Escola 
Municipal existente no território da ESF, uma Roda de Conversa sobre Sexualidade para 
adolescentes entre 9 e 11 anos de idade. No terceiro termo do Curso Médico, o eixo de ensino 
aprendizagem destacado foi a Educação em Saúde. A partir da construção coletiva do Plano de 
Ação, por meio da Metodologia Ativa da Problematização, foi realizada a Roda de Conversa, com 
base no conteúdo teórico do material construído durante os Ciclos Pedagógicos.    
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IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO CURSO DE MEDICINA: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA SOBRE O TEAM BASED LEARNED  
 

DANIELLE FERREIRA LONCHIATI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRIZ SEGATTO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRICE SANTOS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA OBERLAENDER GONINI AZENHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDRESSA LEILANE FERREIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA JÚLIA MAZUCATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARILIA FERRUZZI EDERLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATÁLIA YUMI AKASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA RAVAZZI FELICE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Ainda hoje são amplamente utilizadas na formação dos profissionais da saúde metodologias de 
ensino tradicionais, que se baseiam na transferência de conhecimentos pelo docente ao aluno, 
tornando o aprendizado um processo passivo e fragmentado. Por isso, observa-se a necessidade 
de utilização de atividades de metodologias ativas, onde o aluno tem participação direta no 
processo de ensino e se compromete com ele. Essas metodologias propõem a elaboração de 
situações que promovam aproximação crítica do aluno com a realidade, permitindo a reflexão 
sobre problemas, identificação e organização das soluções mais adequadas à situação e a 
aplicação dessas soluções. Desenvolvida nos Estados Unidos, Team Based Learned (TBL) é uma 
estratégia instrucional direcionada para grandes classes de estudantes que procura criar 
oportunidades e obter os benefícios do trabalho em pequenos grupos de aprendizagem. O TBL é 
um modelo que pode substituir ou complementar um curso com aulas expositivas e que propõe-
se a induzir os estudantes à preparação prévia para as atividades em classe e é baseada no 
construtivismo, em que o professor se torna um facilitador da aprendizagem.  Mediante o 
exposto, este relato tem por objetivo descrever a vivência de estudantes de medicina da 
Universidade do Oeste Paulista frente ao desenvolvimento de metodologia ativa baseada no 
método Team Based Learned.     A vivência desta metodologia invoca as experiências e os 
conhecimentos prévios dos alunos em busca da aprendizagem significativa, que ocorre baseada no 
diálogo e na interação entre os alunos, contemplando a comunicação e o trabalho em equipe, o 
que será necessária ao futuro profissional. Além do mais, o TBL permite a reflexão do aluno, o que 
leva às mudanças de raciocínios prévios e promove as capacidades individuais dos alunos.      A 
metodologia descrita foi empregada em dois momentos na disciplina de Imunologia do curso de 
medicina da Universidade do Oeste Paulista no primeiro semestre de 2016, sob orientação dos 
professores responsáveis pela matéria. O conteúdo trabalhado foi disponibilizado com 
antecedência para a preparação individual e os alunos foram distribuídos em pequenos grupos. 
Inicialmente os alunos foram avaliados individualmente por meio de questões objetivas, e depois, 
com os mesmos testes, foram avaliados em grupo, onde houve a discussão entre os alunos sobre 
as respostas. Assim, foi possível avaliar os conhecimentos adquiridos tanto individualmente 
quanto na participação no grupo.     
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IMPORTÂNCIA DO CUIDADO COM A NUTRIÇÃO RELACIONADA ÀS ALTERAÇÕES DE IMC INFANTIL 
 

BRUNA BOBATO CORTEZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA SOARES GAZZETTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TAYNÁ MIRELI DE PAULA MOLINA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VERIDIANA BUCHALLA BOSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A nutrição infantil tem um grande impacto na promoção da saúde, com contribuição eficaz na 
redução da morbimortalidade da criança. O aleitamento materno, além de ser uma estratégia 
natural de vínculo, afeto e proteção, tem repercussões no estado nutricional do lactente. Esse é 
indicado como alimentação exclusiva até os seis meses, e após esse período, associado com 
alimentação complementar até os dois anos ou mais. A inadequação dessas medidas acarreta 
desordens na saúde como desnutrição, sobrepeso e obesidade, doenças que possuem elevada 
prevalência na população. A partir da percepção de altos índices de distúrbios nutricionais, 
tivemos como o objetivo identificar crianças com desnutrição, sobrepeso e obesidade e 
encaminhar para o acompanhamento médico e nutricional.    Diante dos dados colhidos de 43 
crianças, 11 (25,5%) com IMC acima do padrão e 2 (4,6%) baixo IMC, foi observado que o número 
de crianças com alteração do IMC foi mais frequente do que o esperado. É notório que o 
aleitamento e a nutrição adequada desde o início da vida são fundamentais para prevenir os dois 
extremos, tanto sobrepeso quanto baixo peso. Dessa forma, garantir esses cuidados através de 
intervenções é primordial para qualidade de vida a curto e longo prazo.     Foram coletadas 
medidas antropométricas, peso e altura, de crianças de 0 a 4 anos da escola Irmã Nazarina Zamit 
do município de Presidente Prudente, utilizando antopômetro infantil e balança específica para a 
idade. E, com base nos dados obtidos, foi realizado o cálculo do IMC e a construção de tabelas 
para a análise e classificação das crianças, através das curvas de percentil, em: baixo IMC, IMC 
adequado, sobrepeso e obesidade. A partir de resultados inadequados obtidos, percebemos a 
importância da intervenção. Apresentamos o caso ao médico responsável pela ESF em que 
estávamos atuando, a fim de encaminhar as crianças que apresentaram desordens de peso ao 
acompanhamento médico e nutricional. Além disso, propusemos a criação de grupos para 
orientação da importância do aleitamento materno e nutrição infantil.    
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INTERSETORIALIDADE, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS (DCN) DE 
2014. A AMPLIAÇÃO DO OLHAR DO ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA PARA O MODELO 

BIOPSICOSSOCIAL  
 

JOÃO DE FREITAS NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL KAZUO ISHIBASHI TATIBANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEONARDO DURANTE SERRAGLIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A abordagem da saúde coletiva na metodologia de problematização vinculada à intersetorialidade 
prevista nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014 permeia uma formação acadêmica de 
excelência. A mudança do modelo de cuidado tradicional para a conquista de um novo paradigma 
biopsicossocial alicerçado nos princípios do SUS proporciona a humanização da assistência em 
conhecimento das urgências dos vários setores da população. O modelo biopsicossocial necessita 
de constante renovação a fim de impedir a redução gradativa de sua efetividade. A frequente 
atualização da consciência da sociedade acerca das necessidades de saúde da mesma, na área de 
abrangência da ESF permite o aperfeiçoamento da prevenção de doenças e seus agravos. 
Portanto, o acréscimo precoce da Metodologia de Problematização à grade curricular possibilita 
uma evolução humanizada do futuro médico, que depende da proatividade frente ao aprendizado 
para a resolução dos embates cotidianos da atuação médica. Os relatos são os dados que mais se 
aproximam dos resultados obtidos pelo novo modelo de educação. Assim, traduzem fielmente a 
sensibilização pessoal que condiciona o processo de aprendizado experienciado pelos 
acadêmicos.  Este trabalho visa relatar a experiência de estudantes do Quinto Período de 
graduação durante a aplicação da metodologia de aprendizado por Problematização no Programa 
de Aproximação Progressiva à Prática da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, 
enfatizando a importância da Intersetorialidade frente às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 
de 2014 e o modelo de saúde atual.    O âmbito da intersetorialidade promove o 
compartilhamento de conhecimentos e benefícios para sanar as necessidades de saúde da 
comunidade presente. Vinculada à formação biopsicossocial dos acadêmicos, a fim de humanizar 
o atendimento prestado e favorecer o aprimoramento do raciocínio clínico conforme as condições 
apresentadas em cada realidade, a intersetorialidade cataliza os processos previstos na Política 
Nacional de Promoção à Saúde.     A experiência fornecida nos possibilitou o reconhecimento e a 
intervenção nas ações básicas dos programas Estratégicos de Atenção Básica em Saúde e nas 
doenças mais prevalentes atendidas nos serviços públicos de saúde. Além de proporcionar, o 
conhecimento sobre condições de abordagem do cidadão/usuário SUS em diversas situações.    
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LIGA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE: A BUSCA DO RESGATE DA ESSÊNCIA DA 
HUMANIZAÇÃO E A SUA RELEVÂNCIA NA ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL. 

 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA ELISA ARSEGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLA CAROLINE DINIZ DIAS FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉA CALDAS COSTA DE SÁ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS FREITAS BERGAMASCHI PEREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANGÉLICA BOLOGNA RAPOSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A ação extensiva relaciona-se diretamente ao ensino promovido nas faculdades da área da saúde 
da UNOESTE, na medida em que buscam o aprofundamento do tema mais importante dessas 
faculdades, a atenção básica de saúde à população, ação responsável por 85% das soluções de 
saúde da população. Articula-se aos Direitos sociais da população visto que, segundo 
CECÍLIO(1999), apresenta-se como uma das 4 necessidades de saúde do indivíduo, qual seja, o 
"Vínculo Profissional Cidadão" promovido pela atenção próxima, contínua e humanizada da Saúde 
da Família e Comunidade. Promover a Saúde da Família e Comunidade, por meio da integração 
ensino-serviço, visando à reorientação da formação profissional, assegurando uma abordagem 
com ênfase em Atenção Primária, promovendo transformações na prestação de serviços à 
população. Promover a entrada de cursos diversos da área da saúde e criar uma Liga Acadêmica 
Interdisciplinar estabelecendo uma equipe multiprofissional, o que é objetivado na equipe de 
Saúde da Família - ESF, no sentido de estimular os futuros profissionais a trabalharem em equipe e 
favorecer uma visão mais integral dos constituintes da Equipe de Saúde, por meio de promoção de 
aulas quinzenais além de organização de congressos, cursos, reuniões científicas e outras 
modalidades afins.    A criação da LSFC exigiu trabalho e dedicação de todos os envolvidos, tal 
processo envolve burocracia e disponibilidade não só dos alunos responsáveis como também do 
preceptor e dos professores adjuvantes para o desenvolvimento das atividades a fim de promover 
o bom andamento da liga. O primeiro passo foi dado e abrirá oportunidades para o 
desdobramento de muitas ações neste ano e nos próximos     O primeiro passo para a implantação 
da LSFC foi o convite ao médico professor com experiência em saúde da família e da comunidade 
para o cargo de preceptor. Uma vez que a diretoria já tinha sido definida partiu-se para a criação 
do projeto a ser submetido para aprovação atestando a relevância da liga para a formação 
acadêmica. Tal projeto fundamentou-se na Política de Promoção a Saúde enfatizando a articulação 
intersetorial que visa ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde. A LSFC 
foi fundada em fevereiro de 2016 e reúne acadêmicos de diversos cursos da área da saúde, sendo, 
portanto uma Liga Acadêmica Interdisciplinar. As propostas consistem em estimular os futuros 
profissionais a trabalharem em equipe e incentivar o desenvolvimento de situações crítico- 
reflexivas.    
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LIGA SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE NO COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA 
ATRAVÉS DE UMA PALESTRA INTERDISCIPLINAR 

 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA ELISA ARSEGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLA CAROLINE DINIZ DIAS FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉA CALDAS COSTA DE SÁ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS FREITAS BERGAMASCHI PEREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANGÉLICA BOLOGNA RAPOSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CLÁUDIA ALVARES CALVO ALESSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Dengue, Chikungunya e Zika são três vírus que estão circulando ao mesmo tempo no Brasil, e têm 
se tornado um grande problema de saúde pública. Estas doenças são transmitidas por mosquitos, 
particularmente Aedes aegipty e Aedes albopictus. A Dengue pode evoluir para casos graves e 
óbitos, já na primeira infecção, gerando a necessidade de criterioso acompanhamento dos casos 
suspeitos para adequada avaliação de risco. A Chikungunya provoca dor articular crônica, o que 
pode causar sequelas de grande impacto na qualidade de vida da população afetada. De 2010 a 
2014, o Ministério da Saúde registrou de 139 a 175 casos de microcefalia por ano, entre 2015 e 
fevereiro de 2016, foram confirmados 462 casos de microcefalia, em 41 deles, foi possível fazer a 
ligação com o vírus da Zika, a mãe teve o vírus. Medidas como compartilhar informações com a 
população, incentivando programas de mobilização social, que contribuam para ampliar as 
medidas de prevenção e minimizar o risco de disseminação do vírus, pertence ao rol de estratégias 
possíveis para provocar impacto nesse grave problema de saúde pública. Apresentar a experiência 
vivenciada por estudantes da área da Saúde no desenvolvimento de projeto de conscientização e 
de informações sobre Dengue, Zika e Chikungunya voltadas ao público, e principalmente aos 
estudantes.    Esta experiência foi muito importante para o nosso processo de formação, pois 
como alunos responsáveis pela organização deste evento educativo, desenvolvemos, 
comunicação, estratégias de organização do trabalho multidisciplinar, busca de parceiros e de 
recursos materiais. Estas atividades proporcionam vínculo com os alunos e professores presentes, 
e a conscientização da importância do controle da dengue, entendendo que aumentar a escuta de 
todos os profissionais da saúde, mostra sua necessidade em produzir ações que tragam 
resolutividade para a sociedade.     A palestra sobre Dengue, Zika e Chikungunya foi coordenada 
pela liga Saúde da Família e Comunidade, supervisionada pela coordenação de extensão da 
Faculdade de medicina e ministrada por um médico infectologista, no espaço Teatro César Cava na 
UNOESTE em Presidente Prudente às 19 horas no dia 28 de março de 2016. Foi abordado aspecto 
epidemiológico, clínico, diagnóstico e tratamento além das perspectivas para o futuro. Teve 
duração de uma hora e meia com oportunidade de questionamentos após o término da mesma. 
Participaram alunos de todas as áreas da saúde, sendo uma palestra de abordagem 
multidisciplinar.     
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MONITORIA ACADÊMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA QUE TRANSCENDE A COMPOSIÇÃO DE UM 
CURRÍCULO 

 
BRUNA DA SILVA FIORI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Para um ingresso focado na faculdade é preciso ter em mente o tripé: Ensino, Pesquisa e Extensão, 
que compõe a base do Ensino Superior. Foi pensando nisso que a monitoria acadêmica tornou-se 
parte das atividades diárias de uma acadêmica de Medicina. Além disso, ela sempre fomentou o 
desejo de ensinar, pois no futuro a docência faz parte de seus planos, e neste sentido a monitoria 
ajuda para que haja desenvolvimento de suas habilidades e para que o contato com o aluno se 
torne familial, mesmo sendo o monitor também um aluno, porém neste momento ele age como 
um interlocutor, pois a monitoria excede o caráter de obtenção de um título e passa a ser uma 
relação de troca de conhecimentos entre os professores, os alunos e o aluno-monitor. O monitor é 
aquele que despende parte do seu tempo transmitindo o conhecimento que já recebeu para 
aqueles que encontram-se no processo de aprendizagem e na maioria da vezes ele escolhe auxiliar 
na disciplina a qual se identifica e enxerga a monitoria como uma via de mão dupla: ele ajuda o 
aluno e o aluno o ajuda, pois é praticando que aprimora-se as técnicas e são as dúvidas que 
solidificam o conhecimento.  O objetivo é relatar a experiência vivenciada pela monitora durante a 
participação de aulas teóricas-práticas da disciplina de Técnica Cirúrgica e contribuir para que 
outros alunos motivem-se á realizar a monitoria acadêmica.    Há quem veja a monitoria 
acadêmica como mais uma atividade á ser cumprida para compor o currículo, há aqueles que 
julgam a monitoria sem serventia no âmbito do ensino, porém para esta aluna-monitora, a 
vivência da monitoria contribuiu para o seu crescimento pessoal, pois agora é mais fácil entender 
o papel dos mestres na relação ensino-aprendizado e também para o crescimento profissional, 
tanto para a descoberta de suas habilidades em relação a docência quanto sobre a disciplina de 
técnica cirúrgica, sendo essa uma possibilidade de especialização a ser seguida pela aluna. Sendo 
assim, a monitoria alcançou o objetivo de estimular e capacitar a monitora para a prática de 
iniciação à docência, proporcionando á ela o aperfeiçoamento no aprendizado da disciplina e 
consequentemente na sua formação profissional.     O estudo é de caráter descritivo, do tipo 
relato de experiência, realizado a partir da vivência de uma discente na monitoria da disciplina de 
Técnica Cirúrgica, do curso de Medicina no período de Agosto de 2015 a Junho de 2016, 
correspondendo aos semestres 2015.2 e 2016.1.     
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MONITORIA COMO FERRAMENTA DE ENSINOAPRENDIZAGEM EM PRÁTICA DE INTUBAÇÃO 
OROTRAQUEAL NO LABORATÓRIO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO. 

 
BRUNA ELISA ARSEGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JONATAS GALINDO DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MILENA COLONHESE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A monitoria no Laboratório de Habilidades e Simulação (LHabSim) da Universidade do Oeste 
Paulista (UNOESTE) é uma atividade que ocorre para a melhoria do processo ensino-aprendizagem 
de graduação onde permite o aprofundamento prático em habilidades técnicas pré-definidas 
como uma atividade extracurricular, constituindo-se em uma atividade optativa. Descrever a 
importância da abordagem prática da Intubação Orotraqueal (IOT), no LHabSim para a formação 
acadêmica do monitor.    Sendo monitor podemos observar ao decorrer do tempo o 
aprimoramento e sedimentação do nosso conhecimento teórico e da técnica, a partir da repetição 
da prática de IOT e das dúvidas dos acadêmicos. Sendo assim, relata-se o grande beneficio em ser 
monitor, além da base didática que é criada ao decorrer do tempo, o que pode nos levar a escolha 
de uma futura docência. Por essa experiência de ensino aprendizagem, nota-se o amadurecimento 
adquirido, maior comprometimento com a responsabilidade e dedicação em que é necessária ao 
ser monitor. A oportunidade de participar das atividades de monitoria foi de extrema importância, 
pois nos proporcionou crescimento pessoal além do aperfeiçoamento da nossa formação 
acadêmica e profissional, tornando-nos mais capacitados nesta prática de IOT em que é 
comumente encontrada nos atendimentos hospitalares.     Uma das práticas que ocorrem no 
LHabSim é a IOT, a qual está disponível para discentes a partir do quarto semestre do curso de 
medicina, sendo necessário realizar uma inscrição prévia no site da Unoeste. A prática de IOT 
ocorreu aos sábados pela manhã das 7h30 horas às 11horas, sendo utilizados os manequins de 
baixa fidelidade e os materiais reais que encontramos em serviços de saúde, com o limite de 10 
alunos por turma. A prática de IOT inicia com um referencial teórico, o qual nós monitores somos 
responsáveis por conceituar, apresentar os materiais necessários, além de uma revisão da 
propedêutica, semiotécnica e protocolos, e por fim, demostrar a prática passo a passo. Nós 
monitores temos o dever de abordar e ampliar o tema proposto de maneira eficaz, bem como 
conseguir sanar possíveis dúvidas que possam ocorrer durante as práticas simuladas.    
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MONITORIA EM TÉCNICA CIRÚRGICA COMO INSTRUMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PRÁTICA 
MÉDICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
SAMARA GEOVANA MACHADO DRANCA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A monitoria em Técnica Cirúrgica visa dar apoio aos discentes do 6º e 9º semestre do curso de 
medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) por meio de práticas monitoradas 
relativas às disciplinas que envolvem os fundamentos cirúrgicos e, sobretudo estimular o 
enriquecimento do processo de aprendizagem da graduação dos monitores selecionados. Bem 
como conhecimentos que auxiliarão na futura prática médica, proporcionando a memorização 
visual de instrumentos e procedimentos técnicos. Portanto, este estudo objetiva relatar a 
experiência adquirida durante as práticas monitoradas, que de forma positiva tem influenciado na 
graduação do monitor.    Para o estudante-monitor há um enriquecimento intelectual, que traz 
benefícios no cotidiano estudantil de Ambulatórios, Centro Cirúrgico e Pronto Socorro, 
influenciando de maneira significativa na formação acadêmica, com ênfase nos assuntos que 
envolvam procedimentos cirúrgicos. Cora Coralina(2007) citou em seu poema: "Feliz aquele que 
transfere o que sabe e aprende o que ensina." Acreditamos que o aprendizado é mútuo e que a 
monitoria proporciona estímulo no aperfeiçoamento da profissão, despertando o interesse pelo 
ensino.     O processo seletivo tem como principal critério que os acadêmicos já tenham cursado a 
disciplina de Fundamentos da Cirurgia e Técnica Cirúrgica, e realizem uma simulação prática no 
Laboratório de Habilidades e Simulação (LHabSim), baseada em casos clínicos referentes à Clínica 
Cirúrgica, exigindo raciocínio clinico e habilidade psicomotora para solucionar o problema do 
suposto paciente com a escolha correta do procedimento. Com a classificação, o monitor assume 
a responsabilidade de direcionar o estudo de outros estudantes, sempre acompanhado por um 
docente que estimula o aprimoramento do ensino, oferecendo a oportunidade de rever aulas 
teóricas para melhor entendimento das atividades. Dentre os materiais estão: instrumentos que 
compõem a mesa cirúrgica, sondas e drenos, campos cirúrgicos, avental cirúrgico e produtos 
direcionados a higienização das mãos. A partir do domínio visual é imprescindível o entendimento 
teórico referente a cada material, como fundamentos de sua utilização e manipulação. Nota-se 
que durante as práticas monitoradas há uma troca entre graduandos, tanto na escolha do material 
como no manuseio adequado exercido por profissionais da área cirúrgica, que são observados nas 
rotinas hospitalares.    
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MUTIRÃO DA CATARATA AUXILIANDO NA GRADUAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA  
 

KAREN LETISSA FRANCISCHETTI GABRIEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANA CARVALHO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SIMONE SHIRASAKI OROSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Cerca de 30% da deficiência visual no mundo é devido á catarata. O Multirão da catarata é uma 
estratégia onde os pacientes realizam em um único dia todos os exames necessários para o 
procedimento. A opacificação do cristalino e conseqüente diminuição da acuidade visual constitui 
a CATARATA. As opacificaçoes poder ser congênitas ou adquiridas. A congênita pode ser devido a 
problemas como má nutrição materno-infantil,problemas de oxigenação fetal,entre outros.Já os 
adquiridos aparecem, secundariamente, devido a fatores diversos, como oculares ou sistêmicos. 
Entretanto, a mais importante é a senil. Os sintomas e sinais vão depender do tipo, grau de 
opacificação e da idade.O diagnostico pode ser dado com a acuidade visual, devido a queixas de 
ofuscamento; borramentos das imagens, entre outros. O tratamento disponivel é exclusivamente 
cirúrgico.  Relatar a experiência de estudantes de medicina na participação do Mutirão da Catarata 
no Hospital do Oeste Paulista.     O Mutirão da Catarata ajuda a desenvolver conhecimentos 
específicos da oftalmologia, utilizando, os recursos mais sofisticados na realização de diagnóstico 
da catarata e a realização da marcação de cirurgia dos pacientes que necessitam.     O Mutirão da 
Catarata oferece aos participantes um contato direto com a rotina dos profissionais da área, o 
conhecimento mais à fundo dos exames diagnósticos específicos para catarata. O mutirão 
acontece no HR e atende em média 200 pacientes, ele acontece 4X ao ano. São selecionados os 
pacientes de Presidente Prudente e região que já passaram pelo AME ou por postos de saúde e 
tinham diagnóstico de catarata. Estes pacientes chegam ao hospital no dia marcado e passam por 
toda triagem necessária para operar, sendo os exames: Triagem , AutoRefrator, Acuidade Visual, 
Mapeamento de Retina, Biomicroscopia, Biometria e Marcação de Cirurgia. A triagem é feito por 
acadêmicos, onde os mesmo fazem uma pequena anamnese e anotam as medicações usadas e 
qual olho paciente tem pior acuidade. O exame do AutoRefrator é realizado pelos residentes que 
durante o mutirão explicam aos estudantes qual sua função. A Acuidade Visual é conhecida e 
realizada pelos acadêmicos desde o início do curso e os mesmo realizam este exame sob 
orientação médica. Já o Mapeamento de Retina, Biomicroscopia e a Biometria são feitos apenas 
por Oftalmologistas e nestas salas os alunos ajudam na dinâmica e organização. E por fim a 
paciente que necessita de cirurgia é encaminhado para marcar o procedimento.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
452 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Medicina    

 
 

O ESTUDANTE DE MEDICINA INSERIDO NA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE. 
 

FRANCIELLE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Durante a disciplina do PAPP (Programa de Aproximação Progressiva a Prática), os estudantes são 
submetidos a realizarem atividades de acordo com os múltiplos eixos de saúde, focadas em Saúde 
Individual, Saúde Coletiva, Processo de Trabalho em Saúde e Educação em Saúde. Com isso são 
divididos em termos que se estendem do primeiro ao quinto da graduação e a cada semestre os 
alunos são direcionados a cumprirem uma modalidade desses eixos. Destacando assim o pilar da 
Educação em saúde, o aluno desenvolve a habilidade de expor aos seus pacientes e equipe de 
saúde da Estratégia Saúde da Família (ESF) assuntos que levam algum tipo de instrução ou 
habilidade relacionada ao melhor desempenho e desenvolvimento em saúde. Descrever a 
importância da vivência do aluno envolvido em atividades de educação em saúde vinculada com 
projetos sociais e EFS, destacando sua capacidade de desenvolver atividades educacionais de 
maneira mais ativa    As atividades propiciam aos alunos um melhor desempenho futuro, quanto 
seu modo de trabalhar em equipe, na capacitação da mesma. Como também no seu 
desenvolvimento na orientação de pacientes, ou seja, no investimento de prevenção e promoção 
de saúde.      Neste tipo de atividade os alunos que estão na ESF, são divididos entre si para 
organizar algum tipo de atividade informativa. O tutor que os acompanha durante todo o 
semestre direciona o tema a ser seguido, assim como o público a ser atingido. Com isso os alunos 
são motivados a desenvolver algum tipo de palestra com uso de banners, mídia. Podem também 
realizar atividades mais lúdicas, caso público seja criança. Um primeiro contanto com esse tipo de 
modalidade educacional foi onde os alunos foram orientados a realizarem uma palestra para um 
grupo de mulheres no CRAS ( Centro de Referência de Assistência Social) do Município de Álvares 
Machado, onde desenvolveram o tema sobre Prevenção do Câncer de Mama, a fim de orientar 
essas pacientes sobre os riscos que estão expostos. Um Segundo momento de educação em saúde 
foi o desenvolvimento da capacitação da própria equipe de saúde da ESF na realização de RCP ( 
Ressucitação Cardio-pulmonar) e desengasgamento em bonecos.O cumprimento deste eixo do 
PAPP é gerador de um aluno menos passivo. Pois possibilita o desenvolvimento do aluno na sua 
responsabilidade de orientar seus futuros pacientes e a própria equipe de trabalho. Com isso 
deixa-o menos inativo, usando de uma metodologia diferente, onde ele passa de ouvinte para 
instrutor.    
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O OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA COMO PARTICIPANTE DA EQUIPE DA ESF, EM RELAÇÃO À 
LEI 8.142/90, AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E À PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SUS, EM 

UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO OESTE PAULISTA.  
 

GUILHERME LIBERATI SILINGOVSCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA ANGELA ZAMORA ARRUDA GREGOLIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Lei 8142/90 veio complementar dois principais itens falhos em relação à Lei 8080/90, a 
participação da comunidade na gestão do SUS e a transferência intergovernamental de recursos 
financeiros na área da saúde. A participação da sociedade pode se dar de duas maneiras, por meio 
da Conferência de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde (CMS). Estudantes de Medicina 
devem conhecer e valorizar o Conselho Municipal de Saúde em sua cidade. Os futuros 
profissionais de saúde devem entrar em contato com a lei 8142/90, que trata da participação 
social na saúde podendo colaborar na tomada de decisões relacionadas à qualidade de vida e à 
criação de ambientes saudáveis, de maneira democrática nos municípios. Os investigadores 
entenderam que sua participação no CMS poderia colocá-los em contato com a prática da lei 
8142/90. Posteriormente podem estimular a população do município a fazer o mesmo.  Estimular 
o 'Empowerment comunitário' visando à 'promoção à saúde' por meio da participação dos 
acadêmicos nas reuniões do CMS para colocar em prática os preceitos da lei 8142/90 que prevê a 
participação social no SUS.    Os investigadores demonstraram satisfação em conhecer a lei 
8142/90 em movimento, por meio de sua participação nos CMS. A aprendizagem ocorreu de 
maneira significativa, conforme preconiza o teórico em educação David Ausubel, pois incorporou 
novos conhecimentos àqueles discutidos nos ciclos pedagógicos. Percebe-se a importância da 
presença da sociedade nas decisões relacionadas à saúde, mantendo seus direitos resguardados 
pelo artigo 196 da Constituição Federal de 1988 que afirma "A saúde é um direito de todos e 
dever do estado".     Relato de experiência. Utilização dos ciclos pedagógicos criando planos de 
ação voltados aos problemas na comunidade da ESF. Os estudantes do curso médico trabalharam 
com a metodologia ativa de ensino aprendizagem denominada problematização, utilizada nas 
ESF's, nos Ciclos Pedagógicos, com a ajuda de um facilitador traçando estratégias para empoderar 
a população da área de abrangência.     
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O OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA FRENTE À SAÚDE INDIVIDUAL DE UM USUÁRIO DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, IDOSO E PORTADOR DE DOENÇAS CRÔNICAS EM UMA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA DO OESTE PAULISTA 
 

JOÃO THALLISSON PEREIRA CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VIVIANE FERREIRA PAIANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLA YAMASHITA CONTRERAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELOISA NASCIMENTO JORGE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O número de idosos vem crescendo aceleradamente na pirâmide etária do Brasil, fazendo com 
que esse grupo seja um dos principais a serem atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os 
profissionais da Atenção Básica, juntamente com os alunos de uma universidade do oeste paulista 
do curso de medicina, pelo Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP), passam a 
buscar melhorias no atendimento, voltados à promoção da qualidade de vida do idoso. As 
principais doenças crônicas observadas nessa população são a Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS) e a Diabetes Mellitus (DM). São doenças que requerem dos profissionais uma certa 
atualização para um diagnóstico garantido e de qualidade bem como um acompanhamento, 
promovendo e mantendo o bem-estar, autonomia do autocuidado e integração na família e na 
comunidade. Descrever por meio de um relato de experiência, os desafios da construção de um 
plano de ação na atenção individual e integral à saúde de um idoso usuário do SUS.    Os sistemas 
de informação presentes na ESF são importantes para detectar os pacientes com baixa adesão aos 
programas oferecidos pela atenção básica. A partir disso, o olhar do estudante se torna 
importante para identificar o aspecto individual e as necessidades de cada paciente, que 
juntamente com a equipe multiprofissional pôde elaborar planos de ação que melhorem a 
qualidade de vida dos mesmos, visto à corresponsabilização do usuário pela sua saúde, mantendo 
a sua autonomia.      O olhar do estudante de medicina inserido no PAPP e no contexto da ESF 
atentou-se para um usuário do SUS, idoso, portador de HAS e DM, que acompanhado pela equipe 
multiprofissional, não respondia aos tratamentos para suas morbidades de forma satisfatória, 
mesmo participando de programas sobre o aconselhamento de suas doenças. Ele apresentava 
dificuldades de adesão a um estilo de vida saudável, o que agravou seu prognóstico. Para 
mudança desse quadro, foi necessário um plano de ação para a melhoria de hábitos saudáveis por 
meio de orientações e exames, e um processo educativo conscientizando o usuário do SUS para 
promoção de sua própria saúde, compartilhando a responsabilidade desta com a equipe 
multiprofissional da ESF.     
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O OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA NA SITUAÇÃO FAMILIAR E IDENTIFICAÇÃO DE 
NECESSIDADES DE SAÚDE DE PESSOAS COM ANEMIA FALCIFORME NA REGIÃO DE PRESIDENTE 

PRUDENTE - SP 
 

SAMARA MIGUEL DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALANA RAISA LUIZ GOLEMBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DOUGLAS STUANI LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE HAGUI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NEIDE MARIA DE CASTILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CECÍLIA E. DE OLIVEIRA CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ÉDIMA DE SOUZA MATTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A anemia falciforme é uma doença hemolítica crônica, de caráter hereditário, autossômica 
recessiva. Segundo a OMS, nascem anualmente cerca de 2.500 crianças com doença falciforme e a 
porcentagem de mortalidade entre crianças menores de 5 anos é de aproximadamente 25 - 30%. 
No Brasil, a Portaria n° 822 do Ministério da Saúde (MS), de 6 de junho de 2001, tornou 
obrigatória a pesquisa de hemoglobinopatias, incluindo a anemia falciforme, nos testes de triagem 
neonatal. A anemia falciforme pode levar a diversas complicações, causadas pela vaso-oclusão das 
hemácias em forma de foice, que são capazes de desencadear episódios frequentes de dores 
generalizadas, dores abdominais, infecções, retardo do crescimento, atraso na maturação sexual, 
acidente vascular cerebral, assim como lesões em outros órgãos. Em âmbito nacional, a anemia 
falciforme é considerada um sério problema epidemiológico que tem ficado na invisibilidade, tal 
como outros problemas de fator social que afetam a população brasileira, em especial, a etnia 
negra, que representa uma considerável parcela populacional e se manifesta nas diversas regiões 
do país.  Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo descrever a experiência vivenciada 
por acadêmicos de medicina na construção da história clínica evidenciando as necessidades de 
saúde das pessoas com anemia falciforme.    A realização das entrevistas contribuiu para a 
construção de uma história clínica que levou em consideração a escuta qualificada ao usuário do 
Sistema Único de Saúde. Os entrevistados referiram satisfação em participar da pesquisa. Os 
estudantes entenderam que a aplicação dos questionários oportunizou Atenção Individual, 
Coletiva e Educação em Saúde para as pessoas com doença falciforme.      A situação familiar pôde 
ser analisada pelos estudantes do Curso Médico na realização das Visitas Domiciliares às pessoas 
com Anemia Falciforme, inscritas na investigação. O contato do estudante com as famílias dos 
participantes da entrevista proporcionou a criação de vínculos de respeito e confiança, ampliando 
o olhar do aprendiz para aspectos biopsicossociais relacionados à doença falciforme. As condições 
de vida das famílias foram observadas em conjunto com sua autonomia na "maneira de andar a 
vida". O acesso às tecnologias que prolongam a vida foi descrito pelos participantes como 
satisfatório no decorrer das entrevistas.    
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O PAPEL DA LIGA UNIVERSITÁRIA DE PSIQUIATRIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

BRUNA ELISA ARSEGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IARA VALOTO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANNY HELISY OCCHI PRESTES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCOS CHIBA SAKURAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TATIANE ARROYO LOPES ALVES DE JESUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MÔNICA CRISTINA SILVA VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RODRIGO CESAR DEMATTEI RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GILMARA PEIXOTO RISTER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os transtornos mentais têm grande e crescente contribuição para o aumento do número de 
doenças no mundo todo. De acordo com o estudo "The Global Burden of Disease" realizado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 1990 em cada 10 doenças incapacitantes que 
atingiam a população 5 eram doenças psiquiátricas, sendo elas depressão, alcoolismo, transtorno 
afetivo bipolar, esquizofrenia e transtorno obsessivo compulsivo (MURRAY 1996). Diante desse 
cenário, em que a saúde mental torna-se indispensável à saúde pública, a Liga Universitária de 
Psiquiatria (LUPS) tem um importante papel, contribuindo na adequada formação do profissional 
de saúde, capacitando-o a identificar e tratar as doenças mentais.  O principal objetivo da liga é 
transmitir conhecimento na área de saúde mental, preenchendo eventuais lacunas que possam 
existir durante a graduação. Também espera-se estimular o interesse dos graduandos através da 
aproximação da prática clínica. Para tanto, são realizadas aulas teóricas, atividades práticas, 
estímulo ao desenvolvimento de pesquisas científicas e organização de eventos científicos.    Uma 
vez por semestre é promovido pela liga o "cine-psiquiatria", onde é exibido um filme com tema 
voltado a saúde mental e ao final ocorre uma discussão, sempre com a presença de um psiquiatra. 
A liga também participa da organização coletiva de eventos e estimula a participação dos 
membros e de toda comunidade acadêmica. No primeiro semestre de 2016 os principais eventos 
foram o XVIII SEPREUD - Semana de Prevenção ao Uso de Drogas e o Purple Day.      A LUPS é 
composta por alunos de todos os anos do curso de Medicina e também de outros cursos 
relacionados à área da saúde. Até a presente data, a liga possui um total de 40 membros, que 
foram selecionados por meio de prova realizada no início do ano de 2016 e mais 15 ouvintes. 
Conta também com uma diretoria composta por 9 pessoas, as quais organizam as atividades. As 
aulas da LUPS são realizadas quinzenalmente e sempre ministradas por diferentes profissionais de 
saúde mental especializados, com temas direcionados às principais doenças mentais, sempre 
respeitando sua área de atuação profissional e experiência clínica. Além disso, os membros podem 
acompanhar o atendimento ao paciente psiquiátrico no Polo de Atenção Intensiva em Saúde 
Mental (PAI) do Hospital Regional.     
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O PAPEL DA VISITA DOMICILIAR NA AMPLIAÇÃO DO VÍNCULO EQUIPE-USUÁRIO DO SUS EM UMA 
ESF DO INTERIOR PAULISTA. O OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA. 

 
FLÁVIA FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AIRAN LOBO DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GERSON DA SILVA XIMENDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A disciplina Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) aplicada pela graduação em 
Medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) proporciona ao estudante conhecimentos 
teóricos e práticos inserindo-o no cotidiano do Sistema Único de Saúde (SUS), nas Estratégias 
Saúde da Família (ESF) dos municípios de Presidente Prudente e Álvares Machado. Os cenários de 
práticas escolhidos contribuem para o modelo de atenção à saúde utilizando vínculos de respeito 
e confiança para conhecer e compreender as demandas da família. A visita é uma ferramenta de 
acesso da equipe de saúde e do estudante de medicina, à comunidade, ao domicílio e ao ambiente 
de vida do usuário do SUS. Por isso, faz-se a importância do vínculo, relação estabelecida por meio 
de empatia, respeitando as opiniões e crenças com escuta qualificada.  O objetivo do estudo é 
descrever as visitas domiciliares por meio de um relato de experiência na ampliação do vínculo 
equipe-usuário do SUS em uma ESF do interior paulista.    As visitas domiciliares, associadas a 
aplicação das Políticas Públicas de Saúde, além do vínculo equipe-usuário do SUS e equipe 
interprofissional na ESF, permitem monitorar os aspectos biopsicossociais e assim colocar em 
prática planos de ações visando uma melhor qualidade de vida.     Estudantes do segundo termo 
de medicina, por meio de técnicas de comunicação, com o intuito de iniciar contato com os 
componentes da família e de compreender seus hábitos de vida, investindo na construção de 
vínculos de respeito, confiança e responsabilização. A partir daí realizaram visitas domiciliares aos 
usuários do SUS no território da ESF e reconheceram as necessidades de saúde das pessoas, de 
acordo com a verificação das condições de vida, acesso, vínculo e autonomia que caracterizam o 
processo saúde-doença e as alternativas para intervenção. A percepção do estudante do segundo 
termo do curso de medicina foi ampliada por meio de atividades interdisciplinares realizadas no 
território da ESF. O modelo biopsicossocial desenvolvido nas atividades praticadas no campo por 
meio de uma aproximação e escuta qualificada do usuário do SUS, pôde permitir uma análise 
integral, sendo relevante na elaboração de planos de ação específicos.    
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O PTS DE SOS COMO UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE CONSTRUÇÃO DE UM 
PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NO CURSO MÉDICO. 

 
ANA TERESA SILVA MAIA DE ARAÚJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LAÍS BATISTA RODRIGUES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA ELISA DA SILVA FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma ferramenta de organização da gestão do cuidado em 
saúde de usuários de maior risco. Trata-se de um conjunto de condutas e propostas terapêuticas 
elaboradas em equipe multidisciplinar para um indivíduo ou coletivo, que permitem uma 
abordagem biopsicossocial nos moldes da Clínica Ampliada em Saúde. Sua construção prevê 04 
passos: definição de hipóteses diagnósticas (avaliação orgânica, psicológica e social para identificar 
riscos e vulnerabilidades); definição de metas (propostas de curto, médio e longo prazo); divisão 
das responsabilidades (definição de tarefas) e reavaliação do caso (discussão da evolução). Não 
obstante sua confecção ser uma ação da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde 
desde 2003 e das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Medicina de 2014, na 
prática, continua a ser um instrumento pouco conhecido pelas equipes de saúde, e se há muitos 
documentos que versam sobre a sua caracterização, raros são aqueles com modelo de 
PTS.  Descrever a experiência de utilização de um modelo de PTS para o ensino prático no curso 
médico da UNOESTE.     A utilização do modelo do PTS de SOS facilitou o ensino e a aprendizagem 
prática de construção de um plano de cuidados para um usuário da Atenção Primária em Saúde, 
nos moldes da Clínica Ampliada em Saúde.      O modelo do PTS, nomeado como PTS de SOS 
(sistematização do olhar em saúde), elaborado em 2015, tem sido usado como procedimento de 
ensino para construir um plano de cuidados de um usuário escolhido pelos estudantes, durante o 
estágio na ESF, na Unidade de Aprendizagem da Atenção Integral na Rede de Saúde do SUS no 7º 
termo do curso médico da UNOESTE. Sua estrutura contém 11 atividades para o alcance dos 04 
passos do PTS: a construção do genograma (diagrama da estrutura familiar), do ecomapa (mapa 
das relações internas e externas), da Escala de Coelho (classificação do risco familiar), a 
identificação de queixa/situação-problema, de fatores positivos e negativos da situação-problema 
e o resgaste de condutas já realizadas, conduzem à definição do diagnóstico (1º passo). A 
proposição de propostas de intervenção do caso com a devida responsabilização possibilita a 
definição de metas (2º passo) e de responsabilidades (3º passo) e por fim os estudantes 
contemplam o 4º passo ao definirem o período para reavaliação do caso.     
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O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PRÉ-NATAL COMO FERRAMENTA PARA A PROMOÇÃO À SAÚDE 
EM UMA ESF DE UM MUNICÍPIO COM CERCA DE 200 MIL HABITANTES. O OLHAR DO ESTUDANTE 

DE MEDICINA PARA OS "PROCESSOS DE TRABALHO EM SAÚDE" EM UMA UNIVERSIDADE PRIVADA 
DO INTERIOR PAULISTA. 

 
TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLA YAMASHITA CONTRERAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLAVIA LIMA DE GODOY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Sendo eventos fisiológicos, a gestação e o parto trazem à mulher importantes transformações 
emocionais, físicas e econômicas, sendo necessário um amparo por parte dos familiares e 
profissionais de saúde. O DATASUS, com o objetivo de monitorar e organizar a atenção pré-natal, 
disponibilizou o SISPRENATAL (Sistema de Informações sobre o Programa de Humanização no Pré-
natal e Nascimento). Esse sistema possibilita o acompanhamento detalhado da situação de cada 
gestante.O papel de uma ESF é essencial para atenção básica da população. Em relação às 
gestantes, o SUS se utiliza do pré-natal para garantir o acompanhamento das gestantes 
minimizando possíveis riscos da gravidez para mãe e filho. Descrever a ação dos estudantes do 
Curso de Medicina fazendo parte das equipes interdisciplinares nas Estratégias Saúde da Família 
(ESFs), utilizando o SIS Pré-Natal como ferramenta de gestão para melhorar a efetividade do 
acompanhamento às gestantes na área de abrangência.    O SUS cumpre um importante papel em 
relação à atenção integral à saúde da mulher assegurando às gestantes seus direitos antes, 
durante e após a gravidez, promovendo a saúde da mãe e do bebê ao acompanhar todas as etapas 
do pré-natal. O profissional de saúde se torna o elo entre SUS e gestante. É necessário enfatizar 
que a situação psicossocial da mulher está totalmente atrelada a situação fisiológica, e que os 
responsáveis, médicos, enfermeiros e assistentes sociais trabalham em conjunto de forma 
humanizada, atendendo a todas as possíveis situações, e dúvidas apresentadas pela 
gestante.      Na ESF Vila Marcondes de Presidente Prudente os investigadores acompanharam o 
pré-natal das gestantes, onde foram realizados testes rápidos para Sífilis, HIV, Hepatite C e B, 
exames laboratoriais, preventivo, situação vacinal e agendamento de ultrassonografia, além das 
orientações dadas por profissionais da saúde.    
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OFICINA DE FORMAÇÃO PARA INSTRUTORES DE SIMULAÇÃO CLÍNICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

MILENA COLONHESE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABIANA BEZERRA SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ARIANE CHRISTINE DE OLIVEIRA EDUARDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KARINA HELENA GALDINO MACHADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULO HENRIQUE MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ILZA MARTHA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NILVA GALLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
No conjunto das inovações educacionais, a simulação clínica está adquirindo especial destaque na 
educação médica como dispositivos tecnológicos e didáticos. Entende--se por simulação a 
expressão do potencial de criação de mundos possíveis revelada pelos simuladores (GOMES et al, 
2011). Um facilitador proficiente é necessário para gerenciar a complexidade de todos os aspectos 
de simulação. O facilitador tem formação específica em simulação fornecida por um curso formal, 
contínuo e com alvos específicos planejados com um mentor experiente. O facilitador é o que 
conduz a simulação desde a construção do caso até o debriefing, promovendo todo o suporte 
necessário para que ocorra uma adequada aprendizagem.  Relatar a experiência da oficina de 
formação para instrutores de simulação clínica     Concluímos que para fazer uso dessa 
metodologia ativa, o facilitador/professor precisa ter conhecimento desta prática. Assim promover 
essa capacitação foi de extrema importância para proporcionar aos docentes um melhor preparo 
nas suas aulas no laboratório de simulação.     A capacitação ocorreu no 1º semestre de 2016, no 
Laboratório de Habilidades e Simulação, bloco E, Campus I da Unoeste, no período noturno. Foram 
convidados para essa formação todos os professores dos cursos da saúde via e-mail. Foram 
abertas 10 vagas por dia de formação. Aos inscritos a capacitação foi dividida em um momento 
teórico onde fora abordado definições da simulação, o modo de simular, como conduzir o 
debrifing e como lidar com debrifing difícil, e um momento prático em que os docentes 
participaram ativamente de cenários comportamentais e de uma simulação clínica de alta 
fidelidade, e assim puderam aplicar uns nos outros as técnicas já vistas    
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ORIENTAÇÕES EM SALA DE ESPERA DE UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE 

LEUCORRÉIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

ADERBAL GAULINO GALASSI NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA FLÁVIA FERREIRA TACCA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉ FELIPE DE AMORIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRIZ ALMEIDA SPERINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRIZ SITOLINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA BELONI FANTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAIO AUGUSTO FERREIRA PINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAIO VINICIUS OLIVEIRA NERI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA LETICIA BERTO LOVATEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LETICIA LAGUNA BIANCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A leucorréia é um problema que afeta mulheres de diferentes faixas etárias. É também conhecida 
popularmente como corrimento vaginal, sendo caracterizada por alterações anormais do fluxo 
vaginal, geralmente com volume aumentado. Normalmente este corrimento é ocasionado por 
inflamação e ou infecção do aparelho reprodutor feminino, na presença de bactérias, vírus e 
fungos, vestuário inadequado, quadros alérgicos, antibióticoterapia, hormônios ou medicamentos, 
relação sexual com lubrificação inadequada, ausência ou excesso de higiene pessoal e íntima , 
além de comportamentos sexuais de risco. Como principais sintomas observa-se a secreção 
vaginal com aspecto leitoso e espesso, com presença ou não de odor, coceira, vermelhidão e 
irritação ao perivaginal, além de ardor ao urinar e durante a relação sexual. A importância da 
realização de exames preventivos está relacionada a não apresentação de sinais e sintomas, sendo 
importante realizar exames de rotina por pessoal capacitado com encaminhamento e indicação ao 
médico. Este estudo teve como objetivos informar e conscientizar a população feminina da ESF 
Alvorada de Presidente Prudente sobre conceitos, prevenção e condutas de acordo com o tema 
Leucorréia, formas de prevenção, com exposição dos cuidados com a região íntima da mulher. 
Discutiu-se também as condutas necessárias frente a um caso de mulher portadora de corrimento 
vaginal, além da periodicidade.    O estudo revelou que, além do cuidado individual proporcionado 
ao próprio corpo, algumas mulheres necessitavam de mais informações para reconhecerem sinais 
e sintomas e o aparecimento de leucorréia. Ficou evidente que algumas mulheres procuram os 
serviços de saúde para a realização do exame preventivo, mesmo sem indicação. Mas também 
constatou-se que o interesse das mulheres por este tema foi menor que outros relacionados, 
provavelmente pelas circunstâncias e sensações decorrentes do preconceito e do 
desconhecimento do assunto.     O método empregado utilizou o formato de roda de conversa 
com explanação, apresentação de imagens e discussão aberta entre os estudantes e as mulheres 
presentes. O evento teve como público alvo as mulheres moradoras do Parque Alvorada, 
presentes na Sala de espera que aguardavam atendimento. Durante a abordagem às usuárias, 
estas tiveram oportunidade e incentivo para expor suas experiências e dúvidas, enquanto os 
estudantes de medicina esclareceram mitos e verdades sobre o corrimento vaginal.    
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ORIENTAÇÕES EM SALA DE ESPERA SOBRE AUTOEXAME DAS MAMAS E A SAÚDE DA MULHER: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
ADERBAL GAULINO GALASSI NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA FLÁVIA FERREIRA TACCA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDRÉ FELIPE DE AMORIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRIZ ALMEIDA SPERINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRIZ SITOLINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA BELONI FANTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAIO AUGUSTO FERREIRA PINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAIO VINICIUS OLIVEIRA NERI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA LETICIA BERTO LOVATEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LETICIA LAGUNA BIANCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as 
mulheres. Sua incidência vem aumentando ao longo dos tempos. O autoexame permite perceber 
alterações nas mamas, e assim favorecer o diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura. 
Deve ser realizado uma vez a cada mês, na semana seguinte ao término da menstruação, 
enquanto as mulheres que não menstruam devem determinar um dia específico para o 
autoexame mensalmente. O autoexame não é um método diagnóstico e não substitui a avaliação 
médica e outros procedimentos como a mamogra?a, importante método de detecção precoce. 
Portanto durante evento destinado à saúde da mulher, denominado Outubro rosa, estudantes do 
segundo termo do curso de medicina da Universidade do Oeste Paulista desenvolveram atividades 
de educação em saúde na Sala de espera de uma unidade de Estratégia de Saúde da Família do 
interior paulista.  As atividades tiveram como objetivo conscientizar mulheres quanto à 
importância do cuidado com sua saúde, relacionada ao autoexame das mamas, realização de 
mamografia, exame preventivo ginecológico e prevenção sobre DSTs.     Houve maior interesse e 
participação de mulheres com idade acima de 50 anos, enquanto as mais jovens se limitaram a 
observar e receber informações. Desta forma, conclui-se que a abordagem ao público de 
diferentes faixas etárias deve ser planejada utilizando diferentes estratégias.     Para desenvolver a 
atividade foi utilizado como método a abordagem às mulheres amparada pelo referencial da 
educação popular com apresentação de imagens e, orientação e simulação do autoexame pelas 
mulheres participantes. Usuárias SUS moradoras da área de abrangência foram o público alvo.     
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ORIENTAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO FAMILIAR REALIZADA PELOS ACADÊMICOS DE MEDICINA 
JUNTAMENTE COM A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM UMA ESCOLA DO INTERIOR 

PAULISTA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

IZABELLA DE CARVALHO SAPIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JANAINA RIBEIRO FARIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO GABRIEL PORFÍRIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOAQUIM MELLO DE MAGALHÃES NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIA ESPOLADOR BIANCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAROLINE FONTES FILETI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARA MARIA BOTTINO VIZZOTTO TOSATO MARTINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
LARISSA FERNANI CLARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O curso de medicina de uma universidade do interior paulista tem entre suas metodologias 
aproximar o estudante à realidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos usuários que dele se 
utilizam, através do Programa de Aproximação Progressiva a Prática (PAPP) em parceria com 
unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e abrangência do seu território, visando maior 
aprendizagem aos acadêmicos. Após uma observação da realidade da comunidade adscrita à ESF, 
foi identificada uma fragilidade em relação planejamento familiar e educação sexual, já que são 
elevados os índices de gravidez na adolescência neste território. O planejamento familiar é um 
direito amparado pela Constituição Federal previsto no artigo 226, parágrafo 7º. A melhor forma 
de assegurá-lo é por meio de orientação. O acesso a essas informações capacita o usuário para 
analisar suas condições socioeconômicas e, assim, escolher livremente o momento adequado e 
seguro para ter filhos. Para transmitir informações foi realizada uma palestra,para estudantes com 
12 a 14 anos, em uma escola da comunidade da ESF, com a finalidade de conscientização sobre o 
planejamento familiar. Ressaltar a importância do planejamento familiar e uso de métodos 
contraceptivos.     A ação foi válida para os alunos, pois conheceram o que é planejamento familiar 
e esclareceram dúvidas em relação à contracepção de acordo com a idade. Para os acadêmicos foi 
importante esse contato com a realidade social para aprimorar a forma de abordagem do assunto 
com os jovens e procurar não incentivar a vida sexual precoce e sim que aconteça um 
planejamento familiar para os adolescentes usuários do SUS orientados neste processo.      Foi 
ministrada uma palestra com recursos audiovisuais em que os acadêmicos abordaram o tema 
sexualidade, prevenção de DSTs e métodos de contracepção com foco no planejamento familiar. 
Os adolescentes foram devidamente orientados com uma linguagem que atende a faixa etária dos 
mesmos, além de sanar duvidas e possibilitar um conhecimento prévio sobre o assunto. Foi 
conferida aos alunos informações sobre a eficácia dos métodos contraceptivos para evitar a 
gravidez indesejada e outros que também previnem DSTs, tendo como ênfase aqueles oferecidos 
pelo SUS.    
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PAPEL DO GRUPO DE PROMOÇÃO À SAÚDE AUMENTANDO A RESILIÊNCIA DO USUÁRIO SUS NO 
PÓS-ALTA DO SERVIÇO TERCIÁRIO. OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA EM INSTITUIÇÃO 

PRIVADA DO INTERIOR PAULISTA. 
 

DANIEL JOSÉ PIMENTEL BONFIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDA FREIRE MARIN SOARES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA VICTORIA SUGUITANI SANTELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENAN LOPES TELLES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELOUISE RODRIGUES GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA VASCONCELLOS OLIVERIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEONARDO SUSSUMU TSUNO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Diretrizes Curriculares de 2014 modernizaram ensino médico em instituição privada do interior 
paulista. No estágio denominado GPS (Grupo de Promoção à Saúde), estudantes revisam 
prontuários pós-alta hospitalar, e organizam visitas domiciliares (VD) com ensino-aprendizagem 
ativa, na supervisão do facilitador. Os casos são trabalhados com particularidade e, na VD, 
discutidos com mídias interativas (MI), a fim de proporcionar educação em saúde nas casas dos 
usuários do SUS. Os estudantes avaliam condições e acesso às tecnologias que prolongam a vida, 
autonomia do usuário SUS e vínculo usuário-equipe de saúde, ampliando a visão para o modelo 
biomédico biopsicossocial. Gerar resiliência através da educação em saúde pelos estudantes com 
as MI. Estimular o indivíduo a superar suas fragilidades em vez de se deixar abater por elas. 
Aumentar a resolutividade na atenção básica pelo contato trabalhador-usuário SUS.    A VD com as 
MI e o contato com as famílias criam no estudante o olhar de alteridade, e nos pacientes o 
interesse do vínculo com o serviço de saúde. Além de aumentar a qualidade da atenção básica, 
contribui na humanização do SUS.     Em VD, paciente de 70 anos, hipertenso e dislipidêmico, 
infarto prévio, e pós-alta de internação por reinfarto, com depressão e não adesão ao tratamento 
completo. Outras diversas situações de risco na família - marido de 71 anos com 4 infartos prévios 
e dieta inadequada, diabético insulinodependente, a realizar transporte e armazenamento 
inadequado da insulina. Filha de 35 anos hipertensa e neto de 6 anos dislipidêmico. Resultados: O 
grupo orientou sobre hipertensão, diabetes, dislipidemias, depressão, cuidados com idosos, por 
meio de conversa e das MI, finalizando a VD com uma WebVisita do facilitador, que realizou 
esclarecimentos finais à paciente e sua família. Diante das adversidades, haviam alternativas para 
aumento da qualidade de vida, e foi necessário explicitá-las a fim de despertar na família a 
iniciativa de aderir ao tratamento e à mudança de estilo de vida, e de permitir sobre eles a 
atenção dos profissionais da rede SUS, como um direito do qual vale a pena usufruir.    
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PEDICULOSE: AÇÃO PREVENTIVA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL DO INTERIOR DO OESTE 
PAULISTA 

 
JAMILA FONSECA LOPES COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JESSICA CANDIDA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA APOLÔNIO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAREN LETISSA FRANCISCHETTI GABRIEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LAIANE NAJARA OLIVEIRA CAIRES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA PELEGRIM HERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA MARIA LEÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANA CARVALHO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MAYARA SILVA LOURENCETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da 
saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Segundo 
Goldschmidt (2012) a promoção da saúde no âmbito escolar parte de uma visão integral e 
multidisciplinar do ser humano, que considera as pessoas em seu contexto familiar, comunitário, 
social e ambiental. Assim, as ações de promoção de saúde visam desenvolver conhecimentos, 
habilidades e promoção para o autocuidado da saúde. Vincular o teatro escolar a contextos 
importantes da saúde pública, como por exemplo, as doenças ectoparasitárias, ajudam de 
maneira facilitada o entendimento da população infantil frente a estes temas. Sob este ponto de 
vista, foi desenvolvida uma ação integradora de saúde na escola, pelos alunos da disciplina 
Atenção Integral à Saúde da criança do curso de Medicina da Universidade do Oeste 
Paulista.  Relatar a experiência das autoras frente a ações de atenção à saúde, visando o 
desenvolvimento de crianças do ensino infantil da Escola Municipal Vilma Giannotti Martinez.    O 
presente estudo permitiu concluir que cada população, inserida em seu contexto social, ambiental 
e econômico, possui diferentes necessidades de saúde às quais devem ser consideradas quando se 
pretende desenvolver promoção à saúde. Na ação realizada foi possível identificar a pediculose 
como um problema de saúde em crianças do ensino infantil, sendo uma doença que pode ser 
evitada com medidas simples.     Levantou-se os principais problemas de saúde recorrentes na 
escola e, verificou-se que a Pediculose era o de maior relevância. Visto isso, foi elaborado um 
teatro, usando linguagem adaptada ao ensino infantil, abordando o tema de forma lúdica. O 
teatro constituiu-se de um narrador e seis personagens, todos caracterizados com o intuito de 
facilitar a compreensão das crianças, relatando sobre a pediculose na escola. Ao fim da 
apresentação, a platéia foi questionada a respeito do tema, onde se observou que as crianças 
haviam entendido o que lhes foi transmitido. Posteriormente, uma canção foi ensinada e houve 
participação coletiva. Após a realização do teatro foi feita uma entrevista com a diretora da escola 
com intuito de saber como a escola trabalha no enfrentamento dos problemas relacionados ao 
processo saúde doença.    
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PERCEPÇÃO DO ACADÊMICO DE MEDICINA EM RELAÇÃO AO PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO 
PROGRESSIVA À PRÁTICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
JORDANA MENDES RIBEIRO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA SILVA MATEUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA AMARO DO NASCIMENTO SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O distanciamento de escolas médicas das necessidades da população, reflete hoje diretamente no 
cuidado do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), e representa uma importante causa do 
inadequado perfil dos médicos formados e de seu baixo compromisso social. O curso de medicina 
de uma Universidade do interior paulista, no Programa de Aproximação a Pratica Progressiva 
(PAPP) tem como princípio o resgate de valores éticos e humanísticos, para possibilitar uma 
prática médica de qualidade e comprometida com o bem-estar integral do homem. A proposta 
curricular do curso rompe com o modelo de formação apenas centrado na atuação hospitalar e se 
compromete com a capacitação do futuro médico para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, através da integração efetiva do curso com o Sistema Único de Saúde (SUS). As unidades de 
Estratégia de Saúde da Família (ESFs), dentro do seu território, recebem cerca de 12 alunos 
juntamente com o professor e tem o objetivo de acompanhar as equipes de saúde englobando o 
cuidado do indivíduo, da família, da comunidade e, posteriormente, com enfoque na gestão em 
saúde. O objetivo do trabalho é descrever a percepção e aprendizados do acadêmico de medicina 
em relação ao PAPP.    O PAPP nos trouxe a percepção de que o trabalho do médico vai além das 
fronteiras físicas da ESF e abrange a percepção de quais problemas a comunidade está mais 
sujeita, quais são os agravantes à saúde individual e coletiva e quais estratégias de intervenção 
devem ser adotadas na busca por promoção à saúde e alta resolutividade de problemas na 
atenção primária.     - O PAPP permitiu ao acadêmico um crescimento constante e progressivo de 
sua capacidade de compreensão e intervenção no processo saúde-doença. O conhecimento 
teórico foi consolidado concomitantemente com as novas experiências práticas propostas no 
decorrer das atividades. Ao final do programa, cada aluno desenvolveu um portfólio descritivo-
reflexivo das atividades realizadas na ESF em que foi destinado a atuar, o que traz ao estudante a 
capacidade crítica de observar a importância de sua atuação frente à comunidade e melhorar 
progressivamente sua capacidade prática e humana.    
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PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA FRENTE À AVALIAÇÃO PRÁTICA NO LABORATÓRIO 
DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO 

 
ANNA GABRIELLA OLIVEIRA PERBELINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNNA MARTINS REZENDE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JÂNIO CÂNDIDO ROSA JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOAO VICTOR HERRERO LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIA MARCUCI RAZABONI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETICIA ROCHA MAGALHÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUAN ARAUJO MAIOLINI COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS CAVALCANTI DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATHÁLIA OTAVIANO GUIMARÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SIMONE SHIRASAKI OROSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGIANE SOARES SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MAGDA LUZIA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, entre outras coisas, definem as 
competências necessárias ao profissional médico após sua formação acadêmica. Para melhor 
atender a essas necessidades algumas universidades implantaram os Laboratórios de Habilidades, 
que consistem em um espaço estruturado e equipado para que os estudantes possam treinar suas 
habilidades clínicas, visando desenvolver as competências necessárias para o exercício adequado 
da medicina. Na Universidade do Oeste Paulista, existe o Laboratório de Habilidades e Simulação 
(LHabSim), que do primeiro ao quinto termo é utilizado pelo Programa de Prática Médica (PPM) 
através de práticas monitoradas pelos docentes e de avaliações a fim de avaliar a técnica do 
acadêmico e o seu desempenho. Relatar a experiência de estudantes de medicina frente à 
avaliação prática de PPM no Laboratório de Habilidades e Simulação.    As práticas monitoradas 
contribuem para dar ao acadêmico de medicina todo o suporte necessário em relação às técnicas 
a serem aplicadas. Além disso, as avaliações práticas o auxiliam na percepção de seu desempenho 
e a lidar com a pressão que surge pela responsabilidade profissional, deixando-o muito mais 
seguro e apto a lidar com esse tipo de situação em seu dia a dia. Este método de ensino aproxima 
o aluno da realidade, incentivando-o a se preocupar com o desenvolvimento humanístico 
necessário a carreira médica.     No decorrer do semestre são ministradas aulas de semiologia na 
disciplina de PPM, ao final de cada aula teórica a turma é dividida em pequenos grupos e, no 
LHabSim são realizadas as práticas referente ao tema abordado na aula teórica, sendo 
monitoradas pelos docentes. Ao final de cada bimestre, também no LHabSim, ocorre uma 
avaliação prática englobando os assuntos que os estudantes praticaram no decorrer do mesmo. 
Geralmente são cobrados dos estudantes dois cenários, nos quais existem instruções que devem 
ser lidas pelos mesmos. A realização de cada prática é cronometrada para que o acadêmico a 
desenvolva em tempo hábil e, através de um vidro espelhado e microfones devidamente 
instalados, os professores observam e avaliam tudo atentamente a fim de detectar os erros e 
acertos do acadêmico, atribuindo-lhe uma nota.    
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PERFIL DE ADOLESCENTES EM ESTADO GESTACIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO, NO ANO DE 

2014.  
 

LARISSA ORLANDI MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARILIA FERRUZZI EDERLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDA RAVAZZI FELICE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NATÁLIA YUMI AKASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA JÚLIA MAZUCATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRESSA LEILANE FERREIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELLE FERREIRA LONCHIATI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRIZ SEGATTO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRICE SANTOS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA OBERLAENDER GONINI AZENHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Indicadores de saúde auxiliam na avaliação e gestão em todos os níveis de saúde e oferecem 
dados para a análise, supervisão de objetivos e metas em saúde. A proporção de nascidos vivos de 
mães adolescentes avalia os aspectos dos fatores de risco e de proteção, onde a idade materna, 
principalmente os extremos de idade, pode influenciar em fatores como baixo peso ao nascer e 
prematuridade. A adolescência inclui a faixa etária entre 10 e 19 anos. A gestação na adolescência 
está relacionada com a aceleração da maturação sexual, unidade familiar frágil e início precoce da 
vida sexual. Outros fatores estão associados como baixa escolaridade, falta de acesso a consultas 
ginecológicas e a contraceptivos. O baixo peso ao nascer é definido como inferior a 2.500 gramas e 
influencia nos índices de mortalidade e morbidade infantis. Prematuridade é definida como todo 
parto realizado antes de 37 semanas. Os resultados perinatais estão associados com a assistência 
pré-natal pública, tipo de parto e condições socioeconômicas desfavoráveis. O acompanhamento 
pré-natal deve ter 6 consultas, sendo uma no primeiro trimestre, duas no segundo e três no 
último.Taxas entre 10 e 15% de cesáreas são consideradas ideais. A Escala de Apgar avalia 5 sinais: 
frequência cardíaca, o esforço respiratório, o tônus muscular, cor da pele, e irritabilidade 
reflexa. Calcular a proporção de nascidos vivos de mães adolescentes, relacionando dados como 
idade gestacional, peso ao nascer, acompanhamento pré-natal, tipo de parto e escala de Apgar no 
estado do Maranhão em 2014.    A Proporção de Nascidos Vivos de Mães Adolescentes no estado 
do Maranhão no ano de 2014 foi de 25,59%, acima da média brasileira. Na faixa etária entre 10 e 
19 anos, a prevalência foi de partos a termo, porém os índices de partos pré-termo ainda são 
altos. A proporção de recém-nascido com baixo peso ao nascer nestas gestações foi de 8,59%. 
Houve predominância de 4 a 6 consultas de acompanhamento pré-natal. O tipo de parto mais 
frequente foi o vaginal. A Escala de Apgar, no primeiro e quinto minuto de vida, teve prevalência 
entre 8 e 10.     Estudo descritivo de corte transversal do tipo ecológico, com dados secundários 
oriundos de banco de dados dos Sistemas de Informações em Saúde (SIS) e dos Sistemas de 
Informações ligados a Vigilância Epidemiológica (SIS-VE) da Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS) do Ministério da Saúde (MS), no qual destaca o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 
(SINASC).    
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TAXA BRUTA DE NATALIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

- MS, ENTRE OS ANOS DE 2007 A 2011 
 

FERNANDA RAVAZZI FELICE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA JÚLIA MAZUCATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRIZ SEGATTO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARILIA FERRUZZI EDERLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA ORLANDI MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRICE SANTOS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIELLE FERREIRA LONCHIATI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA OBERLAENDER GONINI AZENHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDRESSA LEILANE FERREIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATÁLIA YUMI AKASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os indicadores de saúde são parâmetros utilizados internacionalmente com o objetivo de avaliar, 
sob o ponto de vista sanitário, a higidez de agregados humanos, bem como fornecer subsídios aos 
planejamentos de saúde, permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências históricas 
do padrão sanitário de diferentes coletividades consideradas à mesma época ou da mesma 
coletividade em diversos períodos de tempo (ROUQUAYROL, 1993). A Taxa Bruta de Natalidade 
está dentre a lista dos indicadores e, expressa a intensidade com a qual a natalidade atua sobre 
uma determinada população, além de ser influenciada pela estrutura da população, quanto à 
idade e ao sexo. Taxas elevadas estão associadas a condições socioeconômicas precárias e a 
aspectos culturais da população. Com o intuito de apresentar variações geográficas e temporais da 
natalidade no estado de Mato Grosso do Sul, além de subsidiar dados para os processos de 
planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas relativas à atenção materno-infantil, foram 
levantados os dados referentes a Taxa Bruta de Natalidade.  Expor a Taxa Bruta de Natalidade 
referente ao estado do Mato Grosso do Sul, e comparar com a Região Centro Oeste e o Brasil, nos 
anos de 2007 a 2011.    Conforme os dados coletados, verificou-se que no período avaliado, os 
dados coletados decresceram, mostrando que o Estado de Mato Grosso do Sul assim como a 
Região Centro Oeste, estão de acordo com o Brasil, indicando que o final do período de 
crescimento demográfico está próximo, portanto encontra-se em transição demográfica. O 
resultado deste cenário para a saúde é que houve a diminuição do número de crianças, assim 
como o aumento dos adultos. Possíveis medidas podem ser adotadas como a menor necessidade 
de construção de maternidades e outros serviços de assistência materno-infantil além de não ser 
prioridade a construção de novas escolas.      Estudo descritivo de coorte transversal do tipo 
ecológico, com dados secundários oriundos de banco de dados dos Sistemas de Informações em 
Saúde (SIS) e dos Sistemas de Informações ligados a Vigilância Epidemiológica (SIS-VE) da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS), no qual destaca o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).    
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PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO OBJECTIVE STRUCTURAL CLINICAL EXAMINATION (OSCE), UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
ARIANE CHRISTINE DE OLIVEIRA EDUARDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIANA BEZERRA SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KARINA HELENA GALDINO MACHADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MILENA COLONHESE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PAULO HENRIQUE MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Durante o semestre a cada fim de estágio é realizado o Objetivo Structural Clinical Examination 
(OSCE), envolvendo toda a equipe do Laboratório de Habilidades e Simulação (LHabSim) 
juntamente com os coordenadores e docentes de cada disciplina, com a finalidade de 
proporcionar condições de expor aos estudantes uma ampla variedade de situações clínicas. O 
OSCE é uma metodologia de avaliação válida, fidedigna e de alto impacto educacional. Relatar o 
planejamento e execução do OSCE.    Concluímos que a organização de um OSCE é um trabalho 
árduo, porém de muito aprendizado, pois temos a oportunidade de ajudar em um processo 
educacional onde o aluno pode conciliar a teoria e a prática, visto que o OSCE é uma ótima 
ferramenta para o ensino.     Durante todo o semestre no curso de medicina realizamos o 
planejamento do OSCE, propondo as atividades a serem desenvolvidas no Lhabsim, sendo assim 
realizada em tempo integral. Os casos são elaborados pelos docentes das disciplinas que irá passar 
pela avaliação, após são revisados pela coordenação do OSCE e entregues as pessoas, pacientes 
simulados, para estudar. No dia da prova os atores recebem mais orientações pelo próprio 
avaliador garantindo realidade no caso. Toda a equipe é voltada para a organização das salas de 
habilidades, checando os materiais, colocando manequins de baixa, média e alta complexidade, no 
corredor fica um da equipe para controlar o tempo da prova, e garantir organização no rodízio; 
outros permanecem na sala de confinamento com o segurança e o detector de metais garantindo 
assim o anonimato das questões da prova. Acompanhamos os alunos da de confinamento até o 
local da avaliação, fazemos a reposição dos materiais durante a prova e ajudamos na saída dos 
alunos após a prova. Ao término da avaliação existe o momento da devolutiva que cada avaliador 
explica e tira dúvidas sobre o caso avaliado, e passamos um questionário para o aluno poder expor 
suas criticas e sugestões.    
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PRÁTICA EDUCATIVA E PREVENTIVA COM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE A DENGUE 
 

BRUNA BOBATO CORTEZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA SOARES GAZZETTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TAYNÁ MIRELI DE PAULA MOLINA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VERIDIANA BUCHALLA BOSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Nos últimos anos, as disciplinas na graduação médica sofreram reorientações, com o objetivo de 
formar profissionais capazes de atuar com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O Programa de Aproximação Progressiva a Prática, disciplina do curso de medicina da 
Universidade do oeste paulista, se enquadra neste modelo e tem como objetivo aproximar 
precocemente o estudante de medicina da realidade do Sistema Único de Saúde, da comunidade 
do território e dos profissionais de saúde da unidade. Com base nos princípios de intervenção na 
comunidade estipulados pelo PAPP e com a elevada incidência da dengue no município de 
Presidente Prudente, os alunos perceberam a importância da atuação na realidade local da 
população, e com isso buscaram conscientizar e alertar as crianças sobre a doença, sua forma de 
transmissão e o mais importante, maneiras de prevenção que podem ser realizadas por cada um 
para obtenção de resultado satisfatório na prevenção da doença.    A educação em saúde para a 
comunidade tem papel importante para implementar ações com potencial para transformar 
positivamente a realidade da comunidade, nesse caso, tendo como foco de atuação do projeto, as 
crianças. A experiência proporcionou, enquanto estratégia de promoção à saúde, o incentivo a 
ações de cuidado individual e coletivo, além da fixação dos conhecimentos sobre a prevenção da 
dengue.     A realização do procedimento de intervenção comunitária ocorreu na Escola Municipal 
Pionera Ludovica Ligabo Rodrigues localizada na área de atuação da Estratégia Saúde da Família 
Alvorada III, no município de Presidente Prudente. A ação foi realizada por um grupo de 
acadêmicos do 3° termo de Medicina da Unoeste, com quarenta alunos do ensino fundamental. A 
ação foi realizada através de esclarecimentos gerais sobre a dengue e, posteriormente, houve o 
desenvolvimento de prática educativa com as crianças, por meio de uma atividade dinâmica que 
simulava situações alarmantes para a reprodução do Aedes aegypti, na qual elas deveriam 
identificar e modificar a realidade observada.    
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PREVENÇÃO DA PEDICULOSE EM UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DO TEATRO 
 

ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENAN WILLIAM SPERANDIO ISIDRO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA RODENAS - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
 

Pediculose, como é chamada a doença do piolho de cabeça no humano, é causada por um parasita 
denominado de Pediculus humanus capitus. Ela atinge, em maior parte, crianças em idade escolar, 
fato que merece atenção, por poder comprometer o rendimento escolar e o aprendizado dos 
alunos. O teatro é uma forma dos Acadêmicos de Medicina criarem um vínculo maior e mais 
concreto com as crianças, de forma a transmitir conhecimento e sanar dúvidas. Desta maneira 
uma peça teatral referente a esse tema foi introduzida na disciplina de Atenção Integral à Saúde 
da Criança, sendo realizada em unidade de educação infantil, na cidade de Presidente Prudente - 
SP. O trabalho tem por objetivo demonstrar a importância no modo de transmissão interpessoal e, 
também, na prevenção singular à doença de forma mais interativa e comunicativa para crianças na 
idade pré-escolar, visando diminuir a incidência desse parasita na faixa etária citada.    Concluímos 
que a atividade realizada teve um impacto positivo na creche, visto que os alunos adquiriram mais 
conhecimento sobre a pediculose e, principalmente, de como evita-la. Além disso, após seis meses 
do primeiro encontro, ao retornar à unidade, verificamos com o diretor da creche, que a 
incidência de pediculose teve uma redução importante em seus alunos.     No dia 7 de agosto de 
2015, durante o estágio de Atenção Integral à Saúde da Criança, visitamos uma creche de um 
bairro localizado na periferia de Presidente Prudente para a realização de uma apresentação 
teatral com o tema "Pediculose". O teatro foi realizado para crianças que tinham entre quatro e 
cinco anos de idade, por isso criamos um roteiro com mais ações do que falas, e utilizamos uma 
linguagem de fácil entendimento. Somando-se a isso, foram utilizadas fantasias para aumentar o 
interesse e atenção da plateia. Os personagens representados foram um piolho, uma professora, 
um farmacêutico, uma mãe e quatro crianças. Durante a apresentação, demonstramos o principal 
sintoma da pediculose, que é o prurido intenso no couro cabeludo, as formas de transmissão da 
pediculose, em que as personagens estavam de cabelos soltos e compartilhavam bonés e escovas, 
além de como agir quando desconfiar que adquiriu a doença. Ao término da atividade, dançamos 
e cantamos uma música referente a esse tema e permanecemos no pátio para retirar as dúvidas e 
interagir com as crianças da plateia.    
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PROJETO ACADÊMICOS DA ALEGRIA NA HUMANIZAÇÃO DE ALUNOS E PACIENTES 
 

ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENAN WILLIAM SPERANDIO ISIDRO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O projeto "Acadêmicos da Alegria" é um projeto de extensão, que foi criado por acadêmicos no 
ano de 2002, e que visa, principalmente, a humanização. É um projeto voluntário, em que 
qualquer aluno matriculado em algum curso da Universidade do Oeste Paulista pode participar. 
Para fazer parte, não é necessário ter alguma habilidade em específico como tocar violão ou 
contar piadas, apenas ter vontade de ajudar ao próximo. Os encontros ocorrem em um hospital de 
Presidente Prudente e, ocasionalmente, em alguma outra instituição que solicite a nossa visita. O 
trabalho objetiva relatar os princípios do projeto, relatar algumas experiências vividas nele, e, 
ainda, apontar a importância da implantação desse projeto na formação acadêmica e cidadã na 
nossa universidade.    As atividades desenvolvidas durante os semestres descritos foram de 
extrema importância para o bem-estar e o processo de recuperação dos pacientes, uma vez que, 
apesar de não influenciarmos no componente físico, o nosso projeto atua auxiliando nos 
componentes mentais e sociais, os quais também são essenciais para que os enfermos se 
recuperem e tenham integralidade em sua saúde. Somando-se a isso, é possível afirmar que, além 
do apoio oferecido aos pacientes, o Acadêmicos da Alegria também auxilia na formação de alunos 
mais conscientes e humanizados.     Desde o segundo semestre de 2012, estamos integrados a 
esse projeto, contribuindo com as funções de coordenadores. Como a procura para se inscrever 
no Acadêmicos da Alegria é muito elevada, nós separamos os inscritos em 4 grupos, os quais se 
revezam de segundas e quintas-feiras, quinzenalmente. A maioria dos encontros ocorreu dentro 
do hospital, e as alas que já foram visitadas são a Cardiologia, Ortopedia, Psiquiatria, Oncologia, 
Pediatria e o Setor de Hemodiálise. Cada dupla de coordenadores é responsável por um dia da 
semana, e tem como principais responsabilidades ajudar na organização e compra dos materiais, 
auxiliar na escolha de fantasias e maquiagens, além de controlar a presença dos participantes e 
motivá-los a participar ativamente do projeto. Além do figurino com maquiagem e fantasias, os 
integrantes do projeto utilizam um violão e um pandeiro para cantar músicas da escolha dos 
pacientes, noutra hora bexigas coloridas que são transformadas em corações, cachorros e flores, 
entregues principalmente no setor da Pediatria.    
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PROMOÇÃO EM SAÚDE: ACUIDADE VISUAL 
 

BRUNNA MARTINS REZENDE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAIO REZENDE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINA SALOMÃO AGUILELLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DEBORAH BARBOSA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA PADULA XAVIER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FLÁVIAVOLPON ROBLES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL DOS REIS STAFUZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IONATA DE SOUZA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Acuidade visual é voltada para ambos os sexos. Esta atividade é essencial para a vida do 
indivíduo, diante dela pode-se determinar se o mesmo tem visão apta para identificar a forma e 
contorno dos objetos com nitidez. A integridade desse meio de percepção é indispensável para o 
aprendizado da criança. O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído em 2007, possibilitou a 
integração entre a saúde e a educação visando ampliar as ações de saúde aos alunos da rede 
pública de ensino. Realizar o exame de Acuidade Visual, detectando o grau de aptidão do olho, 
capacidade de perceber a forma e o contorno dos objetos e outro teste para detectar se havia 
algum aluno com daltonismo ou apenas necessidade de óculos para melhor acomodação 
visual.    Esta pesquisa foi realizada por meio de uma a avaliação escolar com auxílio da Estratégia 
Saúde da Família visando a promoção à saúde. Quando com os alunos, teve-se o intuito de acolhê-
los e orientá-los da melhor forma para que a atividade tivesse ótimos resultados atentando-se 
para detectar e prevenir problemas de visão proporcionando às crianças atingir melhor 
desenvolvimento.     Os alunos do 2º Termo da Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste 
Paulista, juntamente com a profª Elenice e a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) SÃO 
PEDRO, foram à escola selecionada para realizar a acuidade visual, que durou algumas horas e 
variou com a quantidade de alunos, geralmente do 6° e 7° ano do Ensino Fundamental. 
Desenvolveu-se esta ação na Escola Estadual Prof.ª Anna Antônio, em Pres. Prudente - SP com os 
melhores cuidados possíveis com intuito de obter êxito. A professora responsável passou as 
informações necessárias de como deveriam ser realizadas as atividades para detectar o grau de 
aptidão do olho. A sala estava preparada para a realização dos testes e dividida em 3 estações 
pelas quais os alunos iriam passar. Na primeira, faziam seu cadastro, informando nome, série e se 
já usavam óculos. Na segunda, faziam o teste do daltonismo, o estudante de medicina mostrava a 
criança um caderno com algumas figuras em verde e vermelho e ele tinha que identificá-la, assim 
como sua cor. Na terceira, o aluno sentava-se em uma cadeira a certa distância da Tabela de 
Snellen (cartaz com letras para o paciente identificar), aproximadamente 4 ou 5 metros, o 
estudante de medicina obstruía a visão do aluno de um lado e pedia para ele fazer a leitura com o 
outro olho até a linha que conseguisse.    
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PROMOVENDO SAÚDE NA ESCOLA. 
 

BRUNNA MARTINS REZENDE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA PADULA XAVIER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL DOS REIS STAFUZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINA SALOMÃO AGUILELLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLÁVIAVOLPON ROBLES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAIO REZENDE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DEBORAH BARBOSA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IONATA DE SOUZA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído por Decreto Presidencial nº 6.286 de 5 de dezembro 
de 2007, resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, na 
perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino. Então, 
nota-se a necessidade de transformações nos ambientes escolares, com a finalidade de fornecer 
conhecimentos e informações importantes sobre assuntos emergentes e que acometem crianças 
e adolescentes. Relatar a experiência vivenciada por estudantes de medicina na promoção da 
saúde aos alunos do por meio de ações educativas.    Por meio da realização dessa atividade, os 
acadêmicos puderam conhecer a realidade local, esclarecer dúvidas dos alunos da escola sobre os 
temas apresentados, observar a importância das ações de conscientização e promoção à saúde e, 
principalmente, reconhecer a importância de seu papel educador perante à sociedade, ampliando 
o conhecimento não só do público em questão, mas também dos próprios organizadores.     A 
atividade ocorreu no segundo semestre letivo de 2015, para os alunos do ensino fundamental de 
uma escola do Oeste Paulista, sendo realizada por estudantes do primeiro e segundo termos de 
medicina e a equipe de uma estratégia de saúde da família (ESF). Os estudantes realizaram a 
educação em saúde em todas as salas sobre os temas: alimentação saudável, hábitos de higiene 
pessoal, escabiose e verminose. Abordando também a higiene bucal e escovação correta junto 
com odontologista da ESF. Foram distribuídos Kits de higiene bucal e, mediante a prescrição do 
medico responsável pela ESF, medicação antiparasitária e tratamento para escabiose para todas as 
crianças que apresentavam as afecções. Após, houve um momento recreativo para todas as 
crianças no pátio da escola onde, através de um teatro com um cenário contendo ambiente cheio 
de objetos que poderiam acumular água parada, elas foram orientadas sobre prevenção contra a 
dengue e estimuladas a procurarem os focos. Finalizando a atividade, houve a degustação da 
Merenda Saudável, com oferta de sobremesa confeccionada pelos funcionários da ESF e dinâmica 
com músicas acompanhada pela fonoaudióloga da ESF.     
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RELAÇÃO MÉDICO-EQUIPE DE SAÚDE:RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA DRAMATIZAÇÃO NA 
DISCIPLINA DE PEDIATRIA 

 
MARIANA CARVALHO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JAMILA FONSECA LOPES COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JESSICA CANDIDA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA APOLÔNIO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAREN LETISSA FRANCISCHETTI GABRIEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LAIANE NAJARA OLIVEIRA CAIRES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA PELEGRIM HERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA MARIA LEÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAYARA SILVA LOURENCETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELZA AKIKO NATSUMEDA UTINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CLÁUDIA ALVARES CALVO ALESSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Estudos sobre métodos de ensino-aprendizagem mais apropriados à questão da humanização na 
relação médico-equipe de saúde vêm sendo desenvolvidos com estudantes e profissionais da 
saúde. Essas estratégias educacionais convergem para alguns elementos comuns: o uso de 
metodologias ativas, centradas nos participantes, e o trabalho em pequenos grupos, em busca de 
reflexão e desenvolvimento de competências para lidar com os diferentes tipos de pacientes e de 
personalidades. A dramatização é uma estratégia pedagógica que possibilita o processo de 
ensino/aprendizagem centrado nos estudantes, tornando-os mais ativos, independentes, criativos, 
pensadores críticos, cooperativos, capazes de avaliar os seus progressos, com desenvolvimento de 
boa capacidade de comunicação, bom relacionamento interpessoal, abordando todos os níveis de 
atenção à saúde com competência profissional.  O objetivo deste trabalho é apresentar o método 
da dramatização, suas aplicações como ferramenta na formação de estudantes de medicina em 
aspectos da relação médico-equipe de saúde.    As novas diretrizes curriculares do curso de 
medicina tem estimulado as atividades práticas desde os primeiros anos do curso, em especial as 
que promovam um olhar humanizado e mais próximo das necessidades da população e da equipe 
de saúde. Conclui-se então que a dramatização ajuda na desenvoltura do acadêmico, aproxima o 
mesmo das dificuldades e realidades vivenciadas na prática clínica, sendo assim bastante 
importante na formação médica e multidisciplinar.      Desde 2012 a Faculdade de Medicina de 
Presidente Prudente sofreu alteração em sua grade curricular do sétimo termo. Foi acrescentado 
na disciplina de pediatria o planejamento e a elaboração de uma peça teatral envolvendo temas 
sobre a prática médica. Um dos temas proposto foi à relação médico-equipe de saúde. Durante os 
encontros, acadêmicos e tutor debatem o tema e a partir disso, criam uma dramatização com 
duração de 20 minutos. A apresentação é feita em anfiteatro do Hospital, para o departamento de 
Pediatria, com humor e descontração     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE SIMULAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR POR ALUNOS DE MEDICINA 
 

BEATRIZ SEGATTO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELLE FERREIRA LONCHIATI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRICE SANTOS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDRESSA LEILANE FERREIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA OBERLAENDER GONINI AZENHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NATÁLIA YUMI AKASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA RAVAZZI FELICE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA JÚLIA MAZUCATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARILIA FERRUZZI EDERLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A visita domiciliar (VD) é uma responsabilidade de vários profissionais que estão presentes nas 
Estratégias de Saúde da Família (ESF), incluindo o médico, e através dela é possível observar os 
hábitos, relações interfamiliares, condição socioeconômica, entre outros aspectos que permitem 
uma visão ampla e certo conhecimento das condições de vida das famílias da comunidade. Isso 
ajuda a criar estratégias e ações de saúde específicas para aquela população/família específica. 
Além do mais, a VD estreita o vínculo entre a equipe de saúde e os usuários, proporcionando um 
atendimento mais humanizado, e trazendo uma percepção de que a saúde não é apenas ausência 
de doença. Tendo em vista a importância da visita domiciliar destaca-se a relevância da realização 
de uma simulação para aperfeiçoar a conduta do profissional durante tal procedimento. Esse 
relato tem o objetivo de descrever sobre a simulação de visita domiciliar realizada por professores 
do Programa de Aproximação Progressiva a Prática (PAPP) do curso de medicina da Universidade 
do Oeste Paulista    Essa atividade foi muito válida, pois nos ajuda a ter uma noção de como agir 
durante a visita domiciliar real, quando estamos diante de um usuário de verdade, que espera algo 
de nós. Assim, tal simulação deve ser perpetuada, pois orienta as atitudes dos alunos e pode ser 
moldada conforme as necessidades de cada visita que será realizada.     A atividade foi realizada 
no primeiro semestre de 2016 sob orientação dos professores do PAPP; foi realizada uma visita 
domiciliar simulada em um cenário da Universidade do Oeste Paulista, que foi criado exatamente 
para isso. O cenário é bem real e contou com uma atriz que fez o papel da "paciente", o que 
enriqueceu bem mais a experiência. No dia do desenvolvimento da atividade dois alunos foram 
selecionados para serem os visitantes enquanto os demais observaram e avaliaram a postura dos 
colegas através de um roteiro entregue a eles pelos professores. Dessa forma, ao final da 
entrevista, todos os itens foram lidos e discutidos, destacando o que os dois alunos tinham ou não 
feito e como cada um de nós se porta durante a visita, nossos erros e acertos.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DOS MUTIRÕES DE CATARATA PARA A POPULAÇÃO. 
 

CAMILA BARROS CHAVEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA BALDERRAMAS TONETTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TANIA SAYURI HARADA TAKARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO DE FREITAS NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THIAGO CALDEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAYSSA ALEXANDRE GOMES FERREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAMYLE YUMI MIYAMOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL KAZUO ISHIBASHI TATIBANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEONARDO DURANTE SERRAGLIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A catarata é a causa de cegueira reversível mais frequente em todo o mundo, trata-se da 
opacidade do cristalino que acontece com o envelhecimento natural do organismo. A facectomia, 
nesse caso, é necessária. Dessa forma, os mutirões de catarata constituem um atendimento em 
massa para detecção e tratamento dos problemas oftalmológicos, especialmente a catarata. 
Normalmente, os pacientes são identificados e entram em um circuito de exames, que incluí 
biometria, mapeamento da retina, biomicroscopia ocular e ultrassonografia. Também há 
orientações quanto à cirurgia e o período pós-cirúrgico. As principais ações desenvolvidas nos 
últimos dez anos pelo Ministério da Saúde no combate à cegueira no Brasil destacam-se os 
mutirões de catarata e de retinopatia diabética. Sendo um número total de 6.263.221 consultas 
realizadas no ano de 2011 em todo o país.  Descrever as realizações dos mutirões de catarata 
frente ao impacto na população.    É extremamente importante que a população tenha acesso à 
saúde dos olhos. As pessoas com idade avançada apresentam maior risco de obter baixa acuidade 
visual por conta da catarata. Dessa forma, o grupo de idosos recebem uma maior atenção.Sendo 
assim, faz se necessário conscientizar a população sobre o tratamento com oferta de cirurgias de 
qualidade.     Os mutirões de catarata na cidade de Presidente Prudente - SP são realizados quatro 
vezes ao ano. O trabalho é realizado por aproximadamente 60 pessoas dentre eles: médicos 
(oftalmologistas e residentes) e estudantes de medicina. Vale ressaltar que as atividades 
realizadas pelos acadêmicos são sempre supervisionadas por profissionais capacitados. Esse 
evento ajuda um número grande de adultos da própria cidade ou de regiões vizinhas, cerca de 200 
pacientes com média de 59 anos são atendidos no programa.O sexo mais prevalente é o feminino 
e de baixo poder aquisitivo. Provavelmente porque as mulheres estão mais envolvidas em 
atividades que exigem melhor coordenação visual como costura possa explicar essa maior 
freqüência.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE DE MEDICINA SOBRE A 

DESCARACTERIZAÇÃO DO APRENDIZADO BASEADO EM PROBLEMAS (PBL)  
 

BEATRICE SANTOS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRIZ SEGATTO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELLE FERREIRA LONCHIATI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA JÚLIA MAZUCATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA RAVAZZI FELICE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARILIA FERRUZZI EDERLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA OBERLAENDER GONINI AZENHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATÁLIA YUMI AKASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA ORLANDI MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRESSA LEILANE FERREIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O médico atual não é o mesmo de antigamente, ele deve ter capacidade crítica para lidar com 
uma grande quantia de informações, técnica para lidar com as novas tecnologias e, ainda, deve 
possuir sua visão humana para adequar a teoria da medicina às necessidades reais da população. 
Para formar esse novo profissional, as escolas Médicas passam a modificar suas metodologias de 
ensino, assim, o Aprendizado Baseado em Problemas (PBL) surge como mecanismo de ensino. No 
entanto, quando aplicado de forma errada acaba por prejudicar o processo de ensino. Abordar os 
problemas que o discente de Medicina observa quando o PBL não é aplicado 
corretamente    Quando a metodologia do PBL não é seguida corretamente o processo de ensino é 
prejudicado. Muitas vezes, durante a discussão inicial do caso, o tutor tenta direcionar as questões 
e as dúvidas para determinado aspecto, o qual não é, necessariamente, o que mais chama atenção 
dos discentes. Isso faz com que os alunos não tenham autonomia para questionar pontos que 
realmente lhes interessam. Durante a busca de informações, pode haver excesso de atividades 
obrigatórias, fazendo com que o tempo para a pesquisa e a resolução das questões torne-se 
escasso. Na formulação das questões, o tutor pode interferir opinado sobre quais lacunas são 
relevantes, o que interfere na elaboração livre das questões. O tutor pode interferir escolhendo 
quem vai responder determinada questão durante o fechamento do caso, o que acaba 
prejudicando a característica autônoma do debate. Conclui-se que o tutor deve ter uma postura 
imparcial, direcionando o PBL somente quando necessário, a fim de que os alunos atuem 
ativamente na construção do conhecimento.     O PBL é aplica uma vez por Bimestre nas turmas de 
Medicina de Presidente Prudente. O processo ocorre durante uma semana, onde as turmas são 
divididas em grupos de até dez pessoas, cada grupo possui um tutor responsável. No primeiro dia 
do PBL, os participantes recebem um caso clinico que é discutido, há a formação de lacunas de 
conhecimento, questões e uma hipótese. Durante a semana os alunos realizam a busca ativa de 
informações, participam de laboratórios, de palestras e de atividades junto à comunidade e 
equipe de saúde, buscando responder as questões. No último dia os alunos se reúnem e discutem 
as informações obtidas. Buscando responder as questões.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA:A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE MEDICINA SOBRE O ENSINO DE 
MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS NA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SULAMITA GANDIA GREGORY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOYCE SAAB - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAROLINE SAYURI MEDEIROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAINÁ CHAVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA ROSA BUZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JHONAS MAIKEL MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NICOLE YURI KOYAMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL FERREIRA PIRES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GUILHERME DE OLIVEIRA MARCELINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILA BARROS CHAVEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O movimento da prática baseada em evidências começou a ser discutido com ênfase , na década 
de 90, principalmente no Canadá, Reino Unido e Estados Unidos . No Brasil, esse movimento 
desenvolve-se na medicina, principalmente em universidades dos Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul. A medicina baseada em evidências é um modelo que envolve a 
definição de um problema, a busca e avaliação crítica das evidências disponíveis, o uso dessas 
evidências na prática, levando em consideração a subjetividade de cada paciente e avaliação dos 
resultados obtidos.  Elucidar a percepção dos discentes de Medicina sobre o ensino da Medicina 
Baseada em Evidências durante a formação acadêmica.    A MBE ensina os alunos a elaborarem 
questões clínicas, identificando os problemas mais relevantes do paciente. Possibilita que o 
acadêmico seja capaz pesquisar criticamente as melhores fontes de informação, levando em 
consideração a subjetividade e a apresentação clínica de cada caso. Os discentes tornam-se 
capazes de avaliar a qualidade da informação e a força da evidência, o que auxilia na tomada de 
decisão e na escolha de conduta terapêutica. Os alunos aprendem a selecionar os melhores 
artigos, de acordo com o tipo de estudo e o nível de evidência, o que economiza tempo de leitura; 
aprendem a elaborar projetos de pesquisas, a estruturar perguntas clínicas e a usar bases de 
dados, o que de certa forma, colabora para formação de médicos-pesquisadores. Concluí-se que a 
disciplina faz com que os acadêmicos consigam lidar com a grande quantidade de informação 
circulante atualmente, permitindo que eles se mantenham atualizados.     A disciplina de Medicina 
Baseada em Evidências está presente na grade curricular do curso de Medicina de Presidente 
Prudente durante o segundo, o terceiro e o quarto termo. Durante as aulas, os alunos elaboram 
projetos de pesquisa, aprendem a ler artigos de forma crítica, acessam bases de dados e 
aprendem a estrutura trabalhos nas normas da ABNT.    
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RELATO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 
 

NATÁLIA YUMI AKASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRIZ SEGATTO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRICE SANTOS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELLE FERREIRA LONCHIATI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA OBERLAENDER GONINI AZENHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINA BERTINI BONINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRESSA LEILANE FERREIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA JÚLIA MAZUCATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARILIA FERRUZZI EDERLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA ORLANDI MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A simulação?tem sido utilizada, cada vez mais,? como um instrumento importante para a 
construção do conhecimento do estudante.Ela pode ser entendida como um processo educacional 
que replica cenários de cuidados ao paciente em um ambiente próximo a realidade, com o 
objetivo de analisar e refletir as ações realizadas de forma segura e crítica. Os manequins de 
simulação humana, conforme suas habilidades tecnológicas, podem ser classificados em três 
categorias: baixa, média e alta fidelidade. Os de baixa fidelidade são manequins estáticos que são 
indicados para a prática de procedimentos simples como, por exemplo, punção venosa, sondagem 
nasogástrica e cateterismo vesical. Os de média fidelidade são manequins que apresentam sons 
respiratórios e cardíacos possibilitando o treinamento de habilidades como a identificação de uma 
parada cardiorrespiratória ou o início de manobras de reanimação. Já os de alta fidelidade são 
manequins de corpo inteiro que apresentam respostas fisiológicas controladas por computador. 
Possuem respiração espontânea, expansividade torácica, sons cardíacos e pulmonares, 
apresentam sangramentos e secreções e reagem de acordo com as intervenções realizados pelos 
estudantes. Assim,?a educação baseada em simulação aos graduandos de medicina contempla 
inúmeros quesitos fundamentais para a construção do conhecimento, que muitas vezes não são 
abordados ou vivenciados durante o curso, contribuindo para uma formação crítica, 
humanizada?e responsável.?  O seguinte relato tem por objetivo descrever a vivência dos 
estudantes de medicina da Universidade do Oeste Paulista, frente à importância do Laboratório de 
Simulação no processo de ensino e aprendizagem.     As atividades práticas realizadas dentro do 
Laboratório de Simulação possibilitaram aos acadêmicos de Medicina realizarem procedimentos e 
vivenciarem cenários clínicos próximos aos que poderão ser enfrentados na sua vida profissional. 
Dessa forma, o uso de simuladores é uma ferramenta muito importante para o processo de 
ensino-aprendizagem pois contribui para o fortalecimento da autoconfiança do aluno, que tem a 
possibilidade de cometer erros, corrigi-los e aprender com eles, sem provocar dano ao paciente; 
possibilitando, assim, a formação de profissionais cada vez mais responsável e competente.      O 
trabalho foi desenvolvido durante as aulas práticas da disciplina de Programa de Prática Médica, 
no Laboratório de Simulação da Universidade do Oeste Paulista, no período de fevereiro a junho 
de 2016.     
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SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA: UM PARADIGMA NA SOCIEDADE ATUAL 
 

MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINA FERREIRA DE MELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ISADORA SANTELLO LEONARDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRIZ NELLI BARBATTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NELSON PEREIRA DOS SANTOS NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Sexualidade é um dos assuntos mais falados na adolescência, e atualmente, é um dos maiores 
paradigmas na sociedade atual. Frente a isto, ocorre a necessidade de orientar os mesmos sobre o 
devido assunto proposto.  Aproximar os alunos ao assunto sexualidade, visando sanar duvidas e 
curiosidades    A sexualidade na adolescência é ainda um dilema, mas um assunto necessário, 
ainda mais com a liberdade sexual adquirida pelas mulheres neste século. Frente a isto, a 
atividade realizada foi muito aproveitadora, uma vez que, a condição de jovens explicando para 
adolescentes traz uma maior liberdade entre os mesmos, o que proporcionou, a nosso ponto de 
vista, uma melhor construção de conhecimento a cerca deste delicado assunto.     A atividade foi 
realizada pelos alunos em dois dias, sendo que na primeira visita foi explicado para os alunos o 
objetivo da extensão, discutir sobre sexualidade, e para esta discussão, que seria realizada em 
uma segunda visita, seriam recolhidas dos alunos em tirinhas de papéis e de forma anônima 
dúvidas e curiosidades que os mesmos possuíam, e estas seriam esclarecidas no próximo 
encontro. Realizamos a junção das perguntas realizadas pelos alunos, excluindo aquelas que 
possuíam teor de brincadeira ou que não tinham caráter sexual, alocando perguntas que 
poderiam ser respondidas em uma mesma imagem anatômica e que possuíam assuntos 
semelhantes, como DSTs. Foram divididas as perguntas para os acadêmicos pesquisarem nas 
bases de dados e montarem uma apresentação em slides sobre o assunto pesquisado. Na segunda 
visita, foi exposto para os alunos uma apresentação em power point na sala de informática. 
Colocamos na apresentação imagens explicativas, anatômicas e exemplos de doenças, buscando 
sempre aproximar-lhes do conhecimento científico sobre os órgãos reprodutores masculinos e 
femininos, bem como suas comorbidades. A apresentação foi realizada pelos alunos para três 
turmas do 9ª ano de uma escola estadual da cidade de Presidente Prudente, demorando a 
primeira apresentação, que fora realizada para as turmas A e B juntas, e a segunda, que fora 
realizada para a turma C, em torno de 20 minutos. No final de cada apresentação, abrimos a 
exposição para os alunos retirarem algumas dúvidas que surgiram no meio da apresentação, bem 
como aquelas que não foram sanadas no decorrer da apresentação, e depois de retiradas as 
mesmas, fora realizada uma demonstração de colocação de preservativo masculino em objeto 
representativo do órgão genital masculino.     
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SIMULAÇÃO REALÍSTICA INTERDISCIPLINAR DE PACIENTE COM OSTOMIA 
 

GIOVANI GUIÇARDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GUSTAVO MALDONADO CORTEZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE SUELEN SANTOS DIOMAZIO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA LUCIA MALHEIROS DE ARRUDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JUCIANO AUGUSTO DA SILVA NEGRÉ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANA SANTOS DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIA APARECIDA GALDINO TORRALBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BIANCA DEPIERI BALMANT - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELAINE CRISTINA NEGRI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As patologias do trato gastrointestinal podem levar à realização de uma cirurgia radical, como por 
exemplo, a amputação do reto, o que leva a colocação de um estoma (abertura) na parede 
anterior do abdômen. Essa situação clínica envolve aspectos importantes para o planejamento e 
assistência da equipe multidisciplinar. O paciente submetido a esse procedimento, tem alterações 
na fisiologia gastrointestinal, autoestima, imagem corporal, além de outras modificações que 
constituem um desafio para o cuidado. Neste contexto, o objetivo da atividade foi realizar a 
conscientização da equipe multidisciplinar através de um método de ensino, utilizando a 
dramatização como principal veículo de aprendizado acadêmico, despertando um olhar crítico, 
reflexivo e humanitário entre os participantes da equipe.     A participação neste método inovador 
torna possível aprimorar conhecimentos adquiridos ao longo do projeto de uma maneira dinâmica 
e humanitária favorecendo ao paciente o resgate de sua imagem corporal e autoestima, na qual a 
responsabilidade da reinserção deste indivíduo na sociedade de forma integral é de toda a equipe 
devendo sempre prestar assistência adequada vinculada as suas reais necessidades.    Unoeste Foi 
realizada uma simulação realística, no laboratório de habilidades da Unoeste, que contou com a 
colaboração de discentes dos cursos de Enfermagem, Medicina e Nutrição, onde cada futuro 
profissional pode orientar, de forma integral, o paciente ostomizado. A dramatização se iniciou 
com a alta do paciente (atriz) após 8 dias de internação, com aviso de um estoma permanente. Foi 
explicada toda a nova condição da anatomia intestinal e local da eliminação das fezes na bolsa 
acoplada no abdômen. Diante aos questionamentos do paciente, foi realizado um role-play com 
paciente e equipe. Após o término do cenário, foi reunido os discentes que participaram 
ativamente do cenário e os discentes e docentes que assistiram a dramatização. Foi realizado um 
debriefing com todos os participantes e inclusive a atriz, para saber como se sentiu e como foi a 
experiência. Em seguida, foi aberto discussões para o grupo, que relatou os pontos positivos e 
negativos observados no cenário, os pontos da serem melhorados, e qual a satisfação e 
aprendizado deste contexto. A fala foi única, demonstrando a importante da equipe 
multidisciplinar, e a humanização adquirida neste contexto.     
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SIMULADOR DE AUSCULTA CARDÍACA 
 

ANTONIO SERGIO ALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MILENA COLONHESE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABIANA BEZERRA SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ILZA MARTHA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NILVA GALLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PAULO HENRIQUE MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ARIANE CHRISTINE DE OLIVEIRA EDUARDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KARINA HELENA GALDINO MACHADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A ausculta cardíaca estuda os sons gerados pelo ciclo cardíaco e seu significado, sendo de grande 
importância para a identificação dos sons normais e as possíveis alterações que ocasionam as 
patologias, como a estenose e a insuficiência cardíaca. O exame físico cardiovascular, em 
particular a ausculta cardíaca, é uma das habilidades clínicas mais difíceis para os estudantes de 
medicina, enfermagem e fisioterapia durante sua formação. O uso do computador e das 
tecnologias da informação tem crescido muito na área da saúde. No âmbito educacional o 
desenvolvimento de ferramentas de apoio ao ensino, como simuladores virtuais está se tornando 
uma alternativa cada vez mais comum, que buscam melhorar o desempenho dos estudantes em 
conteúdos difíceis de serem absorvidos apenas com aulas expositivas. Vukanovic-Criley et al 
(2006) integraram informações auditivas e visuais e elevou o nível de competência de ausculta 
cardíaca à 78%.  Relatar a experiência do desenvolvimento de um Simulador Virtual de Ausculta 
Cardíaca no Laboratório de habilidades e Simulação da Unoeste.     O simulador foi submetido à 
validação interface, praticidade e conteúdo e didática por um comitê de juízes especialistas da 
área cardíaca obtendo aprovação total. Ele irá auxiliar os discentes na obtenção de habilidades 
necessárias para identificação dos focos e sons gerados pelo ciclo cardíaco por meio de exercício 
de repetição que fixará o aprendizado. Ele está disponível na plataforma Aprender da Unoeste e 
os discentes poderão acessá-los por meio da internet sendo necessário o uso de fone de ouvido ou 
caixas de som multimídia.     Devido à necessidade da repetição onde os estudantes pudessem 
compreender os sons cardíacos, foi pensado em desenvolver um simulador de ausculta cardíaca 
para disponibilizar aos estudantes dos cursos de medicina, enfermagem e fisioterapia. A 
construção desse simulador virtual se deu mediante as várias reuniões entre os pesquisadores e 
profissionais da tecnologia da informação, até se chegar à versão final onde os estudantes 
consigam realizar a ausculta e visualizar toda a estrutura do ciclo cardíaco. Para este 
desenvolvimento foram utilizadas as ferramentas de Ilustração: Adobe Illustrator, animação: 
Adobe Animate CC, áudio: Adobe Audition e de uma Engine de Game: Scirra Construct2.     
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SIMULADOR VIRTUAL DE VENTILAÇÃO MECÂNICA: O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA 
PRODUÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM. 

 
ANTONIO SERGIO ALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MILENA COLONHESE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABIANA BEZERRA SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KARINA HELENA GALDINO MACHADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULO HENRIQUE MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A ventilação mecânica (VM) ou suporte ventilatório consiste em um método de intervenção 
terapêutica, para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda, amplamente 
utilizado nas unidades de terapia intensiva. A manipulação inadequada pelos profissionais da 
saúde destes ventiladores pode causar sérios prejuízos ao cliente. Os simuladores virtuais de 
ventilação mecânica trazem muitos benefícios no campo do ensino, pois ajudam no 
desenvolvimento de novos modos ventilatórios, auxiliam na avaliação da eficiência mecânica dos 
ventiladores e facilitam o estudo Relatar a experiência do desenvolvimento de um simulador 
virtual de ventilação mecânica    O simulador foi submetido à validação de aparência e conteúdo 
por um comitê de juízes especialistas da área de respiratória e obteve-se 100% de aprovação do 
mesmo e está disponível na plataforma Aprender. Devido à facilidade de acesso a internet e aos 
dispositivos móveis, o Simulador Virtual de Ventilação Mecânica permite o aprendiz o raciocínio 
clínico quanto ventilação do paciente em uso de respirador. A utilização de tecnologias da 
informação tem contribuído de forma consubstancial para a aprendizagem significativa.     Devido 
complexidade do assunto Ventilação Mecânica e Parâmetros de Ventilação, houve a necessidade 
de se desenvolver este simulador sendo utilizadas as seguintes ferramentas: Adobe Illustrator para 
os desenhos, Adobe Flash CC 2015 para as animações e desenhos, Adobe Audition para os efeitos 
sonoros, a Engine Scirra Construct2 para o desenvolvimento do aplicativo e o Microsoft Word para 
textos. A construção desse simulador virtual se deu mediante as várias reuniões entre os 
pesquisadores e profissionais da tecnologia da informação, até se chegar à versão final onde 
estudantes consigam parametrizar e visualizar as alterações dos parâmetros ventilatórios que 
influencia nos sistemas respiratório e circulatório, especificamente nos pulmões e no coração, 
principalmente quando mal conduzidos por excesso de pressão, volume e fluxo. O simulador 
permite ao usuário a inclusão de parâmetros de acordo com o caso clínico pré-estabelecido na 
tela. Dessa forma o estudante terá que escolher a modalidade de ventilação apropriada e tomar as 
decisões corretas para manter o paciente virtual ventilado e estável    
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TREINAMENTO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA ATRAVÉS DA SIMULAÇÃO DE VISISTAS 
DOMICILIARES E SEU IMPACTO NO APRENDIZADO E NA EFETIVIDADE DA PROMOÇÃO DE SAÚDE E 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS. UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

JOÃO DE FREITAS NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TANIA SAYURI HARADA TAKARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THIAGO CALDEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA BARROS CHAVEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAYSSA ALEXANDRE GOMES FERREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAMYLE YUMI MIYAMOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEONARDO DURANTE SERRAGLIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL KAZUO ISHIBASHI TATIBANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA BALDERRAMAS TONETTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Na formação do médico, os contatos com os pacientes são essenciais e decisivos. O processo de 
tornar-se médico é lento e progressivo e exige profundas mudanças interiores e exteriores. O 
início das atividades nas ESFs elucida a importância da equipe de saúde, onde o médico e a equipe 
multiprofissional atuam em harmonia. Desde o início, os estudantes têm a oportunidade de 
desenvolver habilidades de comunicação interpessoal e perceber a importância de toda equipe. A 
introdução das simulações de visitas domiciliares é uma forma de aproximar o estudante dessa 
realidade ainda desconhecida e torná-lo ainda mais capacitado a identificar os embates cotidianos 
e superá-los com maior precisão. As simulações tem caráter altamente educativo e preparatório e 
são, atualmente uma boa forma para familiarização com a relalidede. O presente trabalho visa 
relatar a experiência de um grupo de alunos do curso de Medicina da Universidade do Oeste 
Paulista em uma atividade de simulação de visita domiciliar, que ocorreu no Programa de 
Aproximação Progressiva à Prática no quarto semestre de graduação.    O bom desempenho dos 
acadêmicos na condução da visita domiciliar simulada, que ocorreu posteriormente à habituação 
ao trabalho em campo real não permite a exclusão da metodologia de treinamento de visitas 
domiciliares. A execução prévia dos checklists e a habituação com a rotina de visita in loco, como 
todo treino, visa melhorar a qualidade do atendimento domiciliar e a sua efetividade.      Nós, 
estudantes tivemos a oportunidade de participar de uma experiência de ensino de grande valia 
para nossa vida acadêmica. Após três semestres de visitas domiciliares, que ocorreram desde o 
primeiro dia de campo nas áreas de abrangência das ESFs conhecemos a realidade das famílias 
atendidas pelas equipes multiprofissionais.No quarto semestre, após todas as visitas domiciliares e 
trabalhos desenvolvidos na ESF fomos colocados à prova. Todos juntos, fomos direcionados à uma 
nova modalidade de ensino. Dois estudantes se voluntariaram a conduzirem, em dupla, uma visita 
domiciliar simulada. Esta, protagonizada pelos próprios estudantes e um professor, no papel de 
cidadão alvo do cuidado.    
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UTILIZAÇÃO DE PACIENTES SIMULADOS E PADRONIZADOS NO ENSINO E NA AVALIAÇÃO DE 
HABILIDADES CLÍNICAS 

 
MILENA COLONHESE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIANA BEZERRA SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSUE PANTALEÃO DA SILA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ARIANE CHRISTINE DE OLIVEIRA EDUARDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KARINA HELENA GALDINO MACHADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULO HENRIQUE MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ILZA MARTHA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NILVA GALLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A formação do profissional da área da saúde, principalmente médicos e enfermeiros, requer 
domínio sólido das habilidades clínicas como: habilidade de comunicação, trabalho em equipe, 
exame físico, raciocínio clínico e proposição de medidas diagnosticas e terapêuticas. Para a 
proficiência dessas habilidades depende do exercício de tarefas que envolvam a participação de 
pessoas que simulam a situação clínica desejada para o tipo de habilidade a ser aprendida. 
Pacientes simulados ou padronizados são pessoas normais, adequadamente treinados e 
preparados para protagonizar um caso clínico em situações de ensino, treinamento ou de 
avaliação Relatar a experiência do projeto de extensão para a utilização de pacientes simulados 
durante as aulas e avaliação das habilidades clínicas do curso de medicina    A utilização de 
pessoas normais desempenhando o papel de pacientes constitui um importante meio de preparar 
os estudantes adequadamente para o trabalho mais seguro e menos desgastante com os 
pacientes reais. Está tendo uma grande participação dos estudantes e dos funcionários, em que 
descrevem a experiência como uma ótima oportunidade de aprendizado.     Durante as atividades 
de ensino e nas avaliações de habilidades clínicas é necessária à participação dos pacientes 
simulados. Percebeu-se então a necessidade de um projeto de extensão para o recrutamento de 
pessoas para atuarem como paciente simulado, criando assim um "banco de atores". Após o 
projeto ser aprovado, foi divulgada a proposta nos cursos de enfermagem, farmácia, psicologia, 
fonoaudiologia e artes visuais, e também aos funcionários da instituição. Realizado uma reunião 
em que foi verificado o entendimento que a pessoa tinha da sua participação como paciente 
simulado, sua disponibilidade, interesse e capacidade em desempenhar os papeis. Com o auxílio 
de um docente do curso de artes visuais da instituição, os candidatos aos papeis são treinados e 
capacitados para interpretar um paciente ou um acompanhante. É entregue antecipadamente o 
"scrip" com a descrição detalhada do caso que ele irá interpretar. No dia da atividade são feitas as 
últimas orientações e a caracterização (maquiagem, roupas e acessórios) com o objetivo de tornar 
a cena o mais real possível. No final do semestre cada participante recebe o certificado com o 
número de horas em que atuou como paciente simulado.    
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VISITA DOMICILIAR SIMULADA: UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA DA IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO 
MÉDICO-PACIENTE NUMA UNIVERSIDADE DO INTERIOR PAULISTA. 

 
ELEN DA SILVA SHIRATOMI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILA APARECIDA POLIDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VINÍCIUS CARLOS DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCELA RUIZ MACHADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
No contexto da saúde pública é necessário o acompanhamento do profissional de saúde na 
residência do usuário SUS e que nela possa ser avaliado o seu meio social, financeiro, de 
comunicação e informação. Haja vista a importância deste seguimento é primordial o treinamento 
para uma efetiva visita domiciliar, com isto verifica-se a importância da Visita Domiciliar Simulada 
(VDS), no qual segue um raciocínio, que por meio da observação o estudante possa avaliar os 
problemas da realidade, e assim promover mudanças em sua atitude e postura perante o usuário 
SUS. Além disso, mobiliza este universitário para aprofundar os princípios do Sistema Único de 
Saúde de integralidade, equidade e universalidade na prática acadêmica e futuramente de efetivo 
profissional de saúde.  Relatar a experiência dos estudantes de medicina, aprimorando os eixos 
abordados no Programa de Aproximação Progressivo à Prática, principalmente com relação à 
visita domiciliar, procurando enriquecer as técnicas para a criação do vínculo acadêmico-usuário 
SUS.    Portanto, a atividade com intuito de simular uma visita domiciliar contribui de forma 
positiva para a formação do profissional de saúde, por meio da problematização da realidade, no 
qual resulta na aproximação entre universitário e o Usuário Sus.     A atividade ocorreu em um 
cenário montado pela Universidade do Oeste Paulista, no qual se tratava de uma casa contendo 
sala, cozinha, quarto e banheiro e com mobília em seu interior. Uma atriz interpretou o papel de 
usuária do SUS e dois alunos orientados previamente pelos tutores da matéria sobre qual seria o 
caso abordado, realizaram todos os passos de uma visita domiciliar, enquanto os outros 
integrantes do grupo e as duas tutoras observaram a realização da visita domiciliar simulada. No 
final foi realizada uma troca de ideias a respeito dos aspectos positivos e negativos da abordagem 
realizada pelos acadêmicos. As tutoras ainda comentaram sobre todos os itens que devem 
acontecer em uma VDS, os quais constavam no check list recebido pelo grupo no começo da 
atuação (o qual não foi entregue aos dois alunos que atuaram). O processo não tinha como 
objetivo a avaliação dos estudantes, e sim, o ponto de partida para uma problematização que 
desencadeou uma discussão dos elementos satisfatórios e insatisfatórios da VDS. A atriz simulou 
uma gestante de quatro meses portadora de Zika vírus, que estava sozinha em casa e teve 
recomendação de visita médica por parte das agentes comunitárias de saúde.     
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VIVÊNCIA ACADÊMICA EM UM GRUPO DO HIPERDIA 
 

CAIO REZENDE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL DOS REIS STAFUZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINA SALOMÃO AGUILELLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DEBORAH BARBOSA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLÁVIAVOLPON ROBLES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNNA MARTINS REZENDE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA PADULA XAVIER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IONATA DE SOUZA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no Brasil há mais de três décadas. 
Nessa realidade vincula-se a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM), por 
estarem relacionados ao surgimento de outras doenças crônicas não transmissíveis, que trazem 
repercussões negativas para a qualidade de vida e o número de pacientes portadores de HAS e 
DM tende a aumentar nos próximos anos. Visando um acompanhamento constante, foi criado em 
2002, um Plano de Reorganização da Atenção à HAS e DM, denominado Hiperdia. Este programa 
objetiva para cadastrá-los no SUS, acompanhar o desenvolvimento da doença e aconselhar para 
uma vida mais saudável, sendo a oportunidade perfeita para alcançar a maior quantidade de 
usuários e criar um vinculo médico/paciente, além de promoção á saúde. : Relatar a experiência 
dos estudantes de medicina na realização de educação em saúde aos usuários diabéticos no grupo 
de hiperdia.    Foi notado uma grande quantidade de duvidas perante os usuários realçando a 
necessidade de transmissão de conhecimento e a eficácia da promoção de saúde para a melhoria 
de vida da população, diminuindo os riscos que a doença pode causar, assim, melhorando a 
qualidade de vida dos usuários da ESF relatada. Diante desse cenário, os profissionais da saúde 
devem estar à frente de medidas inovadoras que mudem a lógica atual das redes de serviços.      : 
O trabalho foi realizado no primeiro bimestre de 2016, em uma ESF no interior do Oeste Paulista, 
para os usuários diabéticos, onde os encontros acontecem semanalmente, em conjunto com uma 
equipe interdisciplinar. A palestra foi iniciada pelos estudantes do segundo termo de medicina, 
atentando para a adequação lingüística, já que a maioria dos usuários presentes são pessoas de 
idade e não freqüentaram a escola, com ensino sobre a importância a adesão ao tratamento e a 
ação da insulina no organismo, método correto de aplicação aos insulinos- dependentes, 
enfatizando os materiais e medicamentos disponibilizado na ESF, a modificação do 
comportamento alimentar inadequado associadas à prática de atividade física. Nesse momento 
muitos começaram a perguntar sobre alguns alimentos consumidos por eles, como o refrigerante, 
sorvete e macarrão, querendo saber se podiam consumir os mesmo.    
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WEB VISITA REFORÇANDO AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PÓS ALTA DO SERVIÇO TERCIÁRIO. 
 

BRUNO FREITAS CERÁVOLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CLÁUDIO WANDERLEY LUZ SAAB FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA BRAGA MATIOTTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GUILHERME DALE VEDOVE ROSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO BOBATO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELLA DE NADAI ZAMARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETÍCIA FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCELE LIMA CUNHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA BUENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TIAGO NESSO BARROS DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
YASMIN RAJAB - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Acadêmicos do Curso de Medicina, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) de 2014, realizaram uma atividade no Grupo de Promoção 
à Saúde (GPS), no 7º termo do Curso Médico. O GPS realiza visitas domiciliares (VDs) com a 
finalidade de promover uma alta qualificada, por meio de orientações, utilizando mídias 
interativas para ampliar o acesso dos pacientes à informação em saúde. As VDs auxiliam na 
identificação das Necessidades de Saúde das pessoas e ampliam o olhar dos estudantes para a 
Atenção Integral à Saúde. Descrever o papel da web visita, reforçando ações de educação em 
saúde no pós alta do serviço terciário em uma cidade de 200 mil habitantes no interior 
paulista.    A web visita foi um importante instrumento para ampliação do olhar do estudante de 
Medicina para identificação das necessidades de saúde das pessoas. Além disso contribuiu para 
aumentar a autonomia dos usuários do SUS e aumentar sua adesão ao tratamento proposto após 
a alta hospitalar.     O paciente visitado, com 86 anos de idade, apresentava hipertensão, diabetes 
e Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) descompensada. Durante a (VD) utilizamos a mídia 
interativa com imagens e orientações acerca da administração da insulina, seu transporte e 
armazenamento; utilização de dieta hipossódica e hipocalórica, além de cuidados na prevenção de 
acidentes domésticos com idosos. Verificamos as medicações em uso após a alta, conferindo sua 
correta administração. No final da visita fizemos uma ligação via skype com o nosso facilitador, 
que reforçou as orientações sobre a criação de ambientes saudáveis no domicílio. Durante a visita 
tivemos acesso às Condições de vida do paciente, suas possibilidades de acesso às tecnologias que 
prolongam a vida, seu vínculo com a equipe de saúde do hospital e seu grau de autonomia na sua 
"maneira de andar a vida" no pós alta do serviço terciário. Verificamos que há necessidade de um 
olhar ampliado dos futuros profissionais de saúde acerca dos Determinantes Sociais de Saúde a 
fim de se criarem ambientes saudáveis, evitando-se reinternações desnecessárias.    
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AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE  

 
THAÍS GONÇALVES DE MATOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WALESKA THICYARA CÂNDIDA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PABLO PHILLIPE CÂNDIDO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JAQUELINE COSTA CASTILHO MOREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
 

       A Hipertensão Arterial Sistêmica é considerada um grave problema de saúde por ser fator de 
risco para Doenças Cardiovasculares, seu diagnóstico e tratamento devem ser realizados pela 
Atenção Primária à Saúde, responsável pela resolução de aproximadamente 85% das necessidades 
de saúde da população. Neste contexto, o objetivo desse estudo foi avaliar a Atenção Primária 
com relação ao número de diagnósticos de Hipertensão realizados. Trata-se de um estudo 
descritivo exploratório, de abordagem quantitativa, realizado com 200 usuários atendidos em 
unidades de atenção básica por meio de entrevistas estruturadas. Os resultados obtidos 
apontaram uma média de idade de 64,98 anos, sendo que a realização do diagnóstico na 
Estratégia de Saúde da Família foi de 59%, e na Unidade Básica de Saúde foi de 43%. Conclui-se 
desta pesquisa a necessidade de melhoria nos diagnósticos dos serviços de saúde da Atenção 
Primária para que se evitem maiores agravos aos usuários de saúde hipertensos. 
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AVALIAR O CONHECIMENTO SOBRE INTOXICAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE (SP) 

 
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA TAVERNARO TSUKAMOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WADIH RODRIGUES ASSUNÇÃO VILELA AMADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

OTÁVIO FREDERICO DE TOLEDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE CARGNIN MARCELINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO VICTOR FUZETA PERES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUILHERME DOS SANTOS GOMES ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIELE REDIVO ALJONAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANE REDIVO ALJONAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Intoxicação infantil ocorre diariamente, com as diferentes classes químicas de agentes tóxicos. 
O objetivo do estudo foi identificar o conhecimento sobre intoxicação infantil. A metodologia 
utilizada foi a aplicação de questionários antes e após a entrega de folder explicativo, após a 
anuência do TCLE. Nos resultados observou-se que 30% dos entrevistados tinham breve 
conhecimento sobre o assunto. O nível de conhecimento e o contato com o assunto passou de 
60,3 % para 86,9 % após a apresentação do folder explicativo. Declararam a ocorrência de 10,2% 
de casos de intoxicação infantil, principalmente nas próprias residências. Relataram que os 
medicamentos apresentam 94 % de riscos em causar intoxicações. Os riscos existem, entretanto, 
podem ser controlados, quando os agentes tóxicos são armazenados de forma correta e 
consciente. Divulgar e orientar o sobre as intoxicações é uma forma de minimizar o número de 
episódios assim como sua gravidade.  unoeste 
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O USO DE BENZODIAZEPÍNICOS EM MULHERES IDOSAS E O PAPEL DO MEDICO DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA. 

 
ALEXANDRE JERONIMO CARVALHO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SIMONE SHIRASAKI OROSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA FARIAS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O uso de benzodiazepínicos é frequente em idosos do gênero feminino. Essa situação é 
preocupante, na medida em que esse segmento populacional apresenta uma maior predisposição 
aos efeitos adversos e à toxicidade dessas medicações. Assim, este estudo tem como objetivo 
identificar o papel do médico da atenção primária diante do uso inadequado de benzodiazepínico 
em idosas. Esta pesquisa utilizou como metodologia a revisão integrativa. Os artigos foram 
comparados e agrupados por similaridade de conteúdo, sendo construídas duas categorias para 
análise: uso inadequado de benzodiazepínicos em idosas e papel do médico da atenção primária. 
Conclui-se que se deve instituir o uso racional de benzodiazepínicos na população idosa, além 
disso, o médico precisa saber identificar tolerância e dependência e como manejar esses 
pacientes. 
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RELAÇÃO ENTRE QUEIXA E DIAGNÓSTICO NO PRONTO SOCORRO DE OFTALMOLOGIA 
 

RÔMULO MAIA FERRAZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDO BUZATTO MANTOVAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EMANUELE MORAES MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Estudo transversal aprovado pelo Comitê de Ética onde 405 pacientes responderam a um 
Questionário, sendo identificadas as principais queixas oculares e hipóteses diagnósticas, no 
Pronto Socorro Oftalmológico do Hospital Regional de Presidente Prudente. Os resultados foram 
analisados através de estatística descritiva, teste G e teste qui-quadrado. Identificadas 727 queixas 
oftalmológicas, sendo irritação ocular (16,50%) a principal. Das 414 hipóteses diagnósticas, 
conjuntivite (21,98%), corpo estranho (14,25%) e hordéolo (10,14%) prevaleceram. Acometimento 
unilateral predominou (73,57%). Procura masculina (60%) e tratamento clínico (94,07%) 
prevaleceram. Relação significativa (p < 0,005) entre sinais e sintomas de irritação ocular e os 
diagnósticos de conjuntivite, corpo estranho e pingueculite. Predominância masculina no 
diagnóstico de corpo estranho (94,92%; p < 0,0001) e prevalência significativa de blefarite em 
idosos (p < 0,0001). A maioria dos trabalhos indica trauma ocular como queixa predominante. 
Outros trabalhos indicam a conjuntivite como principal diagnóstico, o que corrobora com esse 
estudo, onde a irritação ocular predominou, sendo sua principal queixa. 

 


