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A Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é caracterizada como uma doença que resulta em diversas 
alterações vasculares por mudanças nas estruturas de vasos e também do miocárdio A 
identificação da adesão medicamentosa para a HAS é uma dificuldade apresentada aos 
profissionais, atualmente a escala de Morisky tem sido muito utilizada e conclusiva, esta consiste 
em uma escala de auto relato que possui 4 perguntas para visualizar atitudes e comportamentos 
frente a tomada do tratamento medicamentoso do paciente, sendo muito vantajoso na 
identificação de pacientes aderentes ou não durante o tratamento.  Objetivo:Identificar a adesão 
ao tratamento medicamentoso e sua correlação com a Hipertensão Arterial 
Sistêmica.  Metodologia:Trata se de um estudo transversal de base populacional com abordagem 
quantitativa, a amostra constituiu 186 pessoas e os dados foram coletados durante uma atividade 
de extensão no ano de 2016 em um município no interior do Oeste Paulista. O fator de risco foi 
avaliado por meio de questionário onde os participantes assinaram termo de consentimento livre 
esclarecido. Resultados:Com base na escala de Morisky foram identificadas 58 pessoas hipertensas 
que faziam uso medicamentoso para a HAS, sendo que 74% apresentaram baixa aderência ao 
tratamento, à dificuldade mais frequente desse resultado foi o esquecimento dos pacientes ao 
tomar o remédio, já em contrapartida foi encontrado 26% de usuários que apresentam alta 
aderência ao tratamento mantendo a PA controlada. Discussão:O resultado obtido indica que os 
aderentes ao tratamento medicamentos se mostraram mais predisposto a manter a pressão 
arterial controlada em relação àqueles que não são aderentes, demonstrando a importância da 
tentativa de eliminar quaisquer dificuldades que se mostrem presentes, como o descuido quanto 
ao horário do remédio observado durante as entrevistas, para que por fim tenham uma alta 
adesão, resultando um tratamento mais eficiente no controle da HAS. Conclusão:Neste contexto a 
equipe profissional deve atuar solucionando as dificuldades mais recorrentes durante o 
tratamento e orientar a importância do medicamento no controle eficaz da hipertensão 
promovendo sempre uma boa qualidade de vida. 
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A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença de origem multifatorial que envolve 
alterações nas estruturas das artérias e do miocárdio associada à disfunção endotelial, constrição 
e remodelamento da musculatura lisa vascular. A HAS atualmente é definida de acordo com 
valores pressóricos, nas quais níveis iguais ou superiores a 140/90 mmHg, identificados em duas 
ou mais verificações da pressão arterial diagnosticam a doença. No âmbito populacional a ingestão 
exarcebada de sódio e gordura são alguns dentre outros fatores de risco que favorecem o 
aparecimento de HAS e é cada vez mais comum. Identificar a ingesta de gordura e sódio e sua 
correlação para desenvolvimento de Hipertensão Arterial Sistêmica.  Trata se de um estudo 
transversal de base populacional com abordagem quantitativa, a amostra constituiu 186 pessoas e 
os dados foram coletados durante uma atividade de extensão no ano de 2016 em um município 
no interior do Oeste Paulista. O fator de risco foi avaliado por meio de questionário onde os 
participantes assinaram termo de consentimento livre esclarecido. Entre os 186 avaliados: 12,9% 
relataram ser hipertensos e abusarem do consumo de sal e gordura, 21,5% relatam ser 
hipertensos, porem fazem uso de sal e gordura moderadamente, 30,1% relataram não serem 
hipertensos, porém consomem sal e gordura em excesso, e 35,5% relatam não consumirem sal e 
gordura em excesso e relatam não serem hipertensos.  Os dados indicam a importância de uma 
alimentação equilibrada e saudável e o reflexo positivo em relação ao não desenvolvimento HAS, 
ainda foi possível perceber que parte da população abordada abusa do consumo de uma dieta 
inadequada, neste contexto e de fundamental importância as orientações quanto à mudança do 
estilo de vida.  A prevenção primária da elevação da pressão arterial pode ser obtida através de 
mudanças no estilo de vida, neste contexto é muito importante estimular o combate aos diversos 
fatores de risco, através de mudanças capazes de reduzir os hábitos alimentares inadequados, 
associando a pratica de exercício físico, aumento da ingestão de frutas, vegetais, a redução de 
sódio e alimentos gordurosos. A atuação da equipe multidisciplinar é essencial para prevenção e 
controle da HAS orientando a população promovendo qualidade de vida.         
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A ferida pode ser definida como uma lesão simples ou complexa, superficial ou profunda, fechada 
ou aberta, aguda ou crônica. O cuidado ao portador de ferida em especial a crônica é favorecido 
na lógica da Estratégia da Saúde da Família, pois está pautada para o cuidado integral por meio do 
trabalho em equipe interdisciplinar. O enfermeiro como integrante desta equipe, tem um papel 
fundamental, pois é responsável em orientar e supervisionar a equipe de enfermagem na 
execução de curativos, atuando na prevenção, avaliação e indicação do tratamento Analisar a 
compreensão dos enfermeiros acerca do cuidado aos portadores de ferida crônica.  Pesquisa de 
campo de abordagem qualitativa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, parecer n.º 
1.370.413. Participaram 21 (100%) enfermeiros que atuam em Estratégias Saúde da Família, num 
Município do interior do Estado de São Paulo. As entrevistas ocorreram no período de dezembro 
de 2015 a janeiro de 2016. A coleta de dados foi realizada após assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecimento, por meio de entrevistas semiestruturadas e gravadas em 
áudio. Os dados foram interpretados por meio da análise de conteúdo na modalidade temática 
proposta por Bardin. Para proteção dos entrevistados, foram utilizados as letras de referência dos 
sujeitos e o número da entrevista (E1,...E21).  Na análise dos dados foi identificado três temáticas. 
Será apresentado resultados parciais de cada tema. Papel do enfermeiro no cuidado ao portador 
de feridas crônicas: "Eu acho que o enfermeiro tem que ter um olhar mais amplo [...] ver o 
paciente como um todo, ver como ele vive". (E9) Fatores que desfavorecem o cuidado efetivo: "O 
Diabete às vezes fica descompensado, não quer tomar medicamento". (E4) Fatores que favorecem 
o cuidado efetivo: "O enfermeiro de Saúde da Família está mais em contato, diferente da Unidade 
Básica, onde o paciente faz o curativo na unidade e vai embora e você nem sabe quantos ônibus 
ele pega ou quanto ele andou para chegar ali".(E19). Os enfermeiros entendem que seu papel 
frente ao cuidado individual está relacionado ao um olhar ampliado à pessoa. Apontam como 
fragilidades condicionalidades como a falta de hábitos de vida saudáveis e comorbidades. Como 
potencialidade, está à proposta da Estratégia Saúde da Família, que favorece o acesso universal, 
equânime e integral do individuo.  Os enfermeiros demonstram que suas práticas vão ao encontro 
da Clínica Ampliada, aspecto essencial na Atenção Básica.          
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A Estratégia Saúde da Família (ESF) propõe ações de promoção, prevenção e educação em saúde, 
colocando esses planos em ação junto com a comunidade, trabalhando em conjunto com os 
princípios do SUS, promovendo um melhor atendimento à comunidade. As atividades da ESF 
envolve todos os profissionais presentes neste movimento, cuja atuação é promover a saúde do 
indivíduo, da família e da comunidade, dando atenção para a prevenção e promoção à saúde. Com 
esse contexto, a equipe é responsável pela educação em saúde e estas ações são essenciais no 
cuidado, em especial do enfermeiro, que realiza orientações que devem proporcionar aos 
indivíduos reflexão crítica, estimular o diálogo e compartilhar conhecimento entre os 
participantes. Frente à este contexto pretende-se identificar a percepção dos usuários da ESF 
acerca do tema Educação em Saúde. É uma pesquisa qualitativa. A população do estudo foi 
composta por 28 usuários de duas equipes de ESF do interior do estado de São Paulo. Os 
pesquisados foram escolhidos aleatoriamente, por meio de convite e orientações sobre o estudo. 
Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido os dados foram coletados na sala 
de espera das unidades, no período de março à abril de 2016, utilizando a entrevista e 
questionário semiestruturado. A análise dos dados foi efetuada pela Análise de conteúdo de 
Bardin. Protocolo 3094, parecer do CEP número: 54165816.5.0000.5515.  Foram entrevistadas 28 
pessoas, sendo 25 mulheres e três homens, com idade entre 22 a 85 anos. A maioria dos 
entrevistados relatou que não comparecem às ações de educação em saúde por desconhecimento 
da oferta dos serviços e muitos procuram a unidade apenas quando estão doentes ou para 
receber os medicamentos de uso diário. A população em estudo relatou ter recebido orientações 
para prevenção de doenças, caracterizando o conhecimento dos usuários sobre Educação em 
Saúde. Conceito este que se sobrepõe à caracterização de promoção da saúde e prevenção de 
doenças, como uma definição mais ampla de um processo que abrange a participação de toda a 
população e não apenas as pessoas sob risco de adoecer, condição baseada no conceito de saúde 
ampliado.  As ações de educação em saúde devem ser planejadas e organizadas pela equipe 
multidisciplinar da ESF para atender as necessidades da população e devem priorizar a prevenção 
de doenças e promoção de saúde, visando o acesso e informação sobre a finalidade das ações.         
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UNESP 
 

Os acidentes por ataques de cães e gatos são considerados um problema de saúde pública. Nos 
Estados Unidos da América, o custo anual do sistema público de saúde com tratamento de vítimas 
de ataques de cães excede cem milhões de dólares. No Brasil foram notificados no período de 
2000 a 2009, 4.177.409 atendimentos antirrábicos humanos em decorrência de mordeduras por 
animais. No Estado de São Paulo, um levantamento realizado pela Secretaria de Saúde, no período 
de 2005 a 2009, revelou um número anual médio de 85 mil notificações de agressões por cães a 
humanos. O objetivo deste estudo foi verificar a ocorrência de casos de agressão de pessoas por 
cães e gatos no município de Penápolis/SP, no período de 2008 a 2013, observando a variação da 
frequência ao longo dos anos e algumas características relacionadas. Para tanto, realizou-se um 
estudo retrospectivo, descritivo do tipo quali-quantitativo, por meio de levantamento de dados 
em arquivos do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) pertencente à Coordenadoria de 
Controle de Doenças (CCD), da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, tendo como base o 
período entre os anos de 2008 a 2013, período subsequente à implantação da legislação que 
impede a captura de cães em 2008 e à suspensão pontual da vacinação canina por problemas com 
a vacina em 2010. No ano de 2008, Penápolis apresentava população igual a 59183, e foram 
notificados 253 casos de acidentes por cães e gatos, o que corresponde a 4,27 casos a cada 1000 
habitantes; em 2009 foram 326 (5,47); em 2010 foram 312 (5,33); em 2011 foram 315 (5,36); em 
2012 foram 350 (5,92) e em 2013 foram 308 (5,02), totalizando 1864 casos no período, sendo 
1641 por cães e 223 por gatos. Foram 924 agressões ocorridas em mulheres e 940 em homens. 
Com relação à faixa etária, foram 612 casos em crianças de 0 a 14 anos (32,8%), 296 entre 15 e 29 
anos (15,9%), 289 entre 30 e 44 anos (15,5%), 320 entre 45 e 59 anos (17,2%), 226 entre 60 e 74 
anos (12,1%) e 121 em pessoas com mais de 75 anos (6,5%).  De forma geral os resultados 
observados demonstraram que houve um aumento na incidência de agressões e predominância 
de agressões por cães. A incidência de casos de agressões entre os gêneros não diferiu de maneira 
significativa e a faixa etária mais envolvida foi de crianças entre 0 e 14 anos.         
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ALEITAMENTO MATERNO E O CONHECIMENTO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM 
 

IARA CRISTINA VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA BEATRIZ MORAES MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSSIMARA POLETTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VALERIA CATANELI PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GLILCIANE MORCELI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O aleitamento materno é a melhor forma de nutrição exclusiva para o recém-nascido. Gera vários 
benefícios para a binômio mãe e recém-nascido. Os profissionais de medicina e de enfermagem 
desempenham papel fundamental na assistência puerperal, por incentivar de forma adequada o 
aleitamento materno. No entanto as mães ainda encontram dificuldades para o acesso à 
assistência especializada para a resolução de problemas relativos ao aleitamento e lactação, após 
a alta hospitalar. Assim o acadêmico de enfermagem precisa de uma formação solida para agregar 
os conhecimentos teórico e prático e oferecer cuidado de qualidade tanto para a mãe quanto para 
o recém-nascido com ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Investigar o 
conhecimento dos alunos de enfermagem sobre o aleitamento materno.  Foi realizado um estudo 
de abordagem quantitativa, observacional, transversal e qualitativa exploratória de campo, onde 
foram analisados o conhecimento dos estudantes de enfermagem sobre aleitamento materno e 
foram caracterizados os dados sócio demográfico. A coleta de dados foi realizada utilizando-se 
questionário, com 15 perguntas sobre amamentação, cada uma com três possibilidades de 
resposta: sim, não e não sei. Foram incluídas perguntas sobre manejo na amamentação, aspectos 
legais na proteção ao aleitamento materno, benefícios da amamentação para a mulher e ao 
recém-nascido. Os dados foram analisados por estatística descritiva simples dos dados e todos os 
estudantes foram informados quanto à finalidade da pesquisa e assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido. Participaram deste estudo 84 alunos do curso de graduação de 
Enfermagem da Universidade do Oeste Paulista. A média de idade dos alunos abordados foi de 
26,8 anos, sendo 15,5% do sexo masculino e 84,5% do sexo feminino. Em relação ao AM 18,8% 
(n=19) já amamentaram, 84,5% eram do sexo feminino e dessas 34,5% eram casadas, 70,5% não 
tinham filhos, 81% relataram que o leite materno não é produzido nos alvéolos, 82,1% relataram 
que na hora da amamentação a a mãe pode sentir dor, , o recém-nascido deve tocar o queixo no 
seio materno para 71,4% e 97,6% o AM tem vantagens nutricionais adequados para o crescimento 
e desenvolvimento do recém-nascido. Uma amostra pequena dos de alunos declararem (18,8%) 
ter filhos e experiência com amamentação, isso pode ser relacionado com o conhecimento 
inadequado dos alunos em relação ao AM. O conhecimento dos alunos de enfermagem sobre AM 
é insuficiente.         
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AS AÇÕES DOS ENFERMEIROS PARA A SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA:UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA. 

 
FABIANA RIBEIRO DO CARMO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Reforma Psiquiátrica desencadeou mudanças na psiquiatria no Brasil, redirecionando o modelo 
de atenção hospitalocêntrico para o modelo comunitário, com a reorganização dos serviços de 
saúde. Destaca-se, neste contexto, o papel da Estratégia de Saúde da Família como porta de 
entrada das pessoas portadoras de transtorno mental na rede de atenção. Antes da Reforma 
Psiquiátrica os cuidados de enfermagem eram baseados em ações de controle, vigília e punição. Já 
após a Reforma a enfermagem assume o compromisso com a qualidade de vida do individuo em 
sofrimento psíquico.  Desta forma esse trabalho tem como objetivo identificar as ações 
direcionadas à saúde mental que vem sendo realizadas por enfermeiros na Atenção Primária em 
Saúde (APS).  Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que teve como resultados a análise 
e discussão de quatro artigos científicos, publicados em periódicos nacionais. Os artigos analisados 
não pontuaram exatamente ações de enfermagem voltadas à saúde mental, mas realizaram a 
discussão de temas de grande importância para esta área e para a APS, sendo apresentados em 
três categorias: A fragilidade da formação acadêmica na área de saúde mental; A burocracia dos 
Sistemas de Informação para Saúde Mental; e A fragilidade da Rede de Atenção à Saúde - 
Psicossocial e Intersetorial.  Esse estudo mostrou que existe dificuldade por parte dos enfermeiros 
em realizar ações direcionadas à saúde mental na APS, devido uma formação acadêmica 
deficiente neste aspecto. Também, o excesso de burocracia dos sistemas de informação em saúde 
prejudica o desenvolvimento de tais ações, pois geralmente tais sistemas de informação priorizam 
determinadas doenças físicas, não valorizando a doença mental. Por fim, a fragilidade da Rede de 
de Atenção à Saúde é demonstrada pela ausência ou pouca existência do apoio matricial das 
equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e dos Centros de Atenção Psicossociais.  Assim, 
espera-se que este trabalho contribua para subsidiar reflexões sobre a prática do enfermeiro da 
APS no atendimento às pessoas com transtorno mental. É necessário ressaltar que as fragilidades 
da metodologia utilizada sugerem a necessidade de maiores pesquisas sobre o tema.         
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS E INSTRUMENTAIS DE 
VIDA DIÁRIA EM IDOSOS RESIDENTES EM PROGRAMA VILA DA DIGNIDADE.  

 
LUIS PAULO SOUSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILA BARBOSA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Estima-se que no Brasil existe cerca de 17,6 milhões de idosos, uma porcentagem de 9,7% da 
população. Em relação à organização social, geralmente os idosos ficam sobre os cuidados de 
alguém da própria família. Entretanto muitos idosos, quando moram com a família se sentem 
sobrecarregados pelo fato de ter que assumir outras responsabilidades, além do próprio cuidado. 
Por isso, alguns idosos optam por morarem sozinhos, já que dessa forma eles não precisam 
assumir a responsabilidade de cuidar dos netos ou de realizar outros afazeres domésticos. avaliar 
o grau de independência nas Atividades de Vida Diária de idosos que residem sozinhos (CAEE: 
50836315.6.0000.5515). o estudo foi realizado na em um programa habitacional da Secretaria de 
Assistência Social de um município do interior paulista. Os dados foram obtidos por meio de uma 
ficha de caracterização elaborado pelos próprios autores e por meio da aplicação de dois 
instrumentos testados e validados: as escalas de Lawton e Katz. Os dados quantitativos foram 
analisados por meio da estatística simples e descritiva e os valores foram apresentados por meio 
de gráficos.  dos 23 idosos, 57% são mulheres, 39% tem entre 70 e 80 anos de idade. Os problemas 
de saúde prevalentes foram: hipertensão (47%), depressão (14%), diabetes mellitus (10%) e 
acidente vascular encefálico. Em relação à atividade de vida diária, 100% dos entrevistados 
apresentaram independência para realizar as atividades básicas enquanto que 96% possuem 
autonomia na realização das atividades instrumentais. ações de saúde sistematizadas e 
interdisciplinares podem garantir a funcionalidade do idoso. Essa funcionalidade pode ser mantida 
por meio de práticas corporais/atividades físicas e terapêuticas tais como caminhas, ciclismo, 
aulas de natação, hidrogisnastica, dança, ioga e até tai chi chuan, com acompanhamento de uma 
equipe multiprofissional.  Trata-se de uma população hígida, que apresenta sua autonomia 
preservada. É necessário ações de saúde que mantenham a independência cognitiva e funcional 
dessa população idosa, mantendo ou postergando a tão necessária independência e assim 
evitando que esses idosos percam sua autonomia e a capacidade de residirem sozinhos no 
programa de habitação ao qual foram contemplados.          
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CARACTERIZAÇÃO DE CASOS DE AGRESSÕES POR CÃES E GATOS EM NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI-SP 
 

TAIS MARQUES DA SILVA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
DORALICE DE SOUZA SUMIDA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

BRUNO FONSECA MARTINS DA COSTA ANDRADE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP 

DIOGO TOMOKAZU KODAMA - FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA - FCAA 
LUIS FERNANDO GADIOLI DOS SANTOS - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

FÁBIO YOSHIKAZU KODAMA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
LUZIA HELENA DE QUEIROZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
 

Muitos são os motivos dos acidentes por agressões de cães e gatos, podendo ser por dominância, 
quando não é imposto limites ao animal, por posse, que ocorre quando um indivíduo sendo do 
convívio do animal ou não se aproxima de algum objeto do animal, por exemplo brinquedos ou 
alimento e vários outros motivos e na maioria das vezes os agredidos são os próprios donos desses 
animais. Os acidentes por agressão nem sempre são notificados e na maioria das vezes, observa-se 
que as próprias vítimas, proprietárias ou não dos animais agressores, desconhecem a gravidade 
que representa um ataque do animal de estimação e não procuram atendimento médico, nem 
orientações com médicos veterinários. Ações educativas que alertem e conscientizem sobre 
zoonoses e sobre a responsabilidade de possuir animais são fundamentais na amenizar o impacto 
dos agravos de saúde pública; porém, antes da realização de qualquer programa, é imprescindível 
o conhecimento da realidade local. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar as 
características das agressões ocorridas por cães e gatos no município de Birigui/SP. Para tanto, 
realizou-se um levantamento em arquivos de dados oficiais da Secretaria de Saúde do Estado de 
São Paulo, tendo como base o período entre os anos de 2008 a 2013. Foram notificados 1134 
casos de agressões por cães e gatos, sendo 570 casos (50,3%) em mulheres e 564 (49,7%) em 
homens. Em 2008 foram notificados 162 casos de agressões, o que corresponde 1,48 casos por mil 
habitantes, em 2009 foram 153 (1,38), em 2010 foram 172 (1,58), em 2011 foram 167 (1,52), em 
2012 foram 237 (2,14) e em 2013 foram 243 (2,10). Na faixa etária entre 0 e 14 anos ocorreram 
345 ataques (30,4%), entre 15 e 29 anos foram contabilizados 182 ataques (16,0%), dos 30 aos 44 
anos foram 208 casos (18,3%), de 45 a 59 anos ocorreram 209 casos (18,4%), entre 60 e 74 foram 
121 casos (10,7%), e na faixa etária de 75 anos ou mais foram 69 casos (6,1%).  Pode-se observar 
que houve aumento do número de casos de agressões ao longo do período analisado e que a 
maior parte das agressões ocorreram em crianças entre 0 e 14 anos de idade. Sugere-se a 
realização de programas educativos sobre as zoonoses, a fim de aumentar a percepção do risco 
pela população para gerar maior engajamento das pessoas na prevenção de doenças, o 
encaminhamento de seus animais à vacinação, melhor cuidado com os animais domésticos e a 
conscientização da importância da notificação dos casos de agressão.         
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CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA SOBRE LESÃO 
POR PRESSÃO E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
JÉSSIKA DE ALMEIDA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MILENA COLONHESE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AIDÊ DE MELO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A lesão por pressão é definida como uma lesão localizada, acometendo pele e/ou tecidos 
subjacentes, causa por uma pressão não aliviada, cisalhamento ou fricção, originando uma 
deficiência de perfusão capilar impedindo o transporte de nutrientes ao tecido, sendo 
frequentemente em locais com proeminências ósseas causando morte tecidual. Considerado um 
problema grave, principalmente em pacientes hospitalizados e acamados. Identificar o 
conhecimento dos profissionais de enfermagem da clinica Médica sobre lesão por pressão e 
medidas preventivas. O projeto foi protocolado e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa local 
sob o numero 2607.Para realização da pesquisa foi aplicado um instrumento aos profissionais de 
enfermagem após autorização e consentimento dos que aceitaram participar através da 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O instrumento para identificação do 
conhecimento sobre lesão por pressão e medidas preventivas é constituído de 41 itens, contendo 
opções de resposta: verdadeiro, falso e não sei. O instrumento foi recolhido logo após seu 
preenchimento no local de trabalho. Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal, prospectiva, 
com abordagem quantitativa. Os dados coletados foram analisados com procedimentos 
estatísticos e apresentados através de tabelas percentuais de acordo com as categorias 
identificadas no instrumento. Participaram do estudo 47 profissionais de enfermagem, sendo 8 
enfermeiros e 39 auxiliares e técnicos.  Os resultados revelaram uma porcentagem de acertos 
equivalente à 85,2% pelos enfermeiros e 92,3% pelos técnicos e auxiliares de enfermagem. Os 
dados revelam que as duas categorias profissionais apresentam déficits de conhecimento em 
algumas áreas referentes ao tema, porem os técnicos e auxiliares demonstraram maior 
conhecimento, reforçando a necessidade de atualização dos enfermeiros quanto ao conhecimento 
das evidências atuais que norteiam a prevenção da UP. Em outro estudo descrito por Miyazaki; 
Calin e Santos (2010) realizado com 386 membros da equipe de enfermagem de um Hospital 
Universitário mostraram que tanto o conhecimento dos enfermeiros (média 79,4%) como da 
equipe técnica (73,6%) foi insuficiente, pois se esperava que os participantes acertassem 90% ou 
mais dos itens no teste. Concluiu-se que há um déficit de conhecimento dos enfermeiros 
relacionado à lesão por pressão, acarretando assim em uma proposta preventiva sobre educação 
continuada.    Unoeste     
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CONHECIMENTO SOBRE A SÍFILIS EM IDOSOS EM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

 
ALINE CAROLINE MOREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GLILCIANE MORCELI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica, que ocupa uma importância 
significativa entre os problemas mais frequentes de saúde pública em todo mundo. Causada pela 
bactéria Treponema pallidum, ela é transmitida na maioria dos casos durante as relações sexuais, 
ou na forma vertical, que ocorre via transplacentaria, da mãe para o feto, e pela via do canal do 
parto. Os avanços sociais e as melhorias nas condições gerais de vida da população repercutem na 
longevidade da população idosa, incluindo a reposição hormonal e as medicações para 
impotência, o idoso vem redescobrindo experiências, sendo uma delas o sexo, tornando sua vida 
mais agradável. Nos dias atuais a sexualidade não está ligada apenas à função reprodutiva, mas 
como fonte de prazer e de realização em todas as idades.  Avaliar o conhecimento sobre sífilis em 
idosos no município de Álvares Machado-SP e caracterizando os aspectos sócio demográficos 
dessa população.  Estudo prospectivo de corte transversal, onde foram incluídos idosos residentes 
em Álvares Machado. Os dados sobre as informações pessoais, comportamentais, perfil sócio 
demográfico e comportamento sexual estão sendo coletados seguindo questionário estabelecido 
para o presente estudo. Todos os idosos foram informados quanto à finalidade da pesquisa e 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.A análise estatística foi a descritiva 
simples e foi aprovado pelo CEP CAEE 47442815.4.0000.5515. A média de idade dos idosos foi de 
72,4 anos. Em relação a escolaridade, 10,5% de idosos não possuíam estudos, 63, 1 % não 
concluíram o ensino fundamental e 57,8% eram católicos. Em relação as características sexuais, os 
idosos em média tiveram início da atividade sexual aos 19, 1 anos. A média de parceiros foi de 4,5. 
Quanto aos parceiros sexuais 68,4% possuíam um parceiro fixo, e 31,5% não possui parceiros fixos. 
31,57% dos idosos praticavam sexo uma vez por semana, 5,2% fazem sexo 3 vezes por semana e 
61,1% relataram não ter atividade sexual. A utilização do preservativo foi de apenas 10,5% e 89,4 
% nunca usou e 100% dos idosos tem opção heterossexual. Em relação a sífilis, 73,5% dos 
entrevistados relataram não ter conhecimento sobre a doença.  Os idosos tem vida sexual ativa 
porém não tem por hábito utilizarem preservativo durante as relações sexuais e pouco sabem 
sobre as doenças sexualmente transmissíveis e sífilis Os idosos participantes da pesquisa tem 
conhecimento insuficiente em relação a sífilis.         
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CONHECIMENTO SOBRE FATORES DE RISCO PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL 
 

CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VINÍCIUS ENCENHA LANZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é caracterizada por níveis elevados e sustentados de 
pressão arterial (PA) sendo sistólica =140mmHg e diastólica =90mmHg. Devido a sua alta 
prevalência e morbidade, faz-se necessário maior atenção à prevenção a fim de evitar novos casos 
ou que os existentes mantenham-se controlados. Para que a prevenção e promoção da saúde 
sejam eficazes, é necessário conhecimento sobre a doença e seus fatores de risco que podem ser 
modificáveis e não modificáveis. As equipes de saúde atendem indivíduos com HAS em vários 
níveis e diferentes locais. A necessidade de orientações parece geral e sua importância é parte da 
responsabilidade social dos profissionais de saúde. Portanto, o conhecimento tem uma relação 
importante com o controle da hipertensão. Dessa maneira, propõe-se a realização desse trabalho, 
que tem como finalidade obter informações que possam ser usadas em campanhas educativas na 
prevenção da Hipertensão arterial. Verificar o conhecimento de fatores de risco sobre HAS em 
uma população do Interior do Oeste Paulista por meio de um projeto de Extensão 
Universitária. Trata-se de um estudo transversal de base populacional com abordagem 
quantitativa, a amostra constituiu de 165 pessoas com idade de 18 a 84 anos. Os dados foram 
coletados durante atividades de extensão (Projeto de Extensão SGP 2691 e CAAE 
46593615.5.0000.5515) onde foi verificado o conhecimento sobre os fatores de risco da HAS 
através de um questionário pré-estabelecido, sendo os dados avaliados por acadêmicos da 
graduação em enfermagem. De todos os 165 indivíduos, 28% desconhecem os fatores de risco 
para HAS e 72% conhecem parcialmente. Nesta amostra de 72%, maior parte sendo 65% citaram 
fatores de risco modificáveis: sal 30%, obesidade e sedentarismo 7,39%, álcool 7,03%, estresse 
4,78% e dieta gordurosa 15,8% e 7% citaram fatores de risco não modificáveis: idade 4,69% e 
genética 2,31%. Existe uma deficiência de conhecimento sobre os fatores de risco visto que, parte 
da amostra não conhecia nenhum dos fatores, e o aumento da PA esta relacionado ao consumo 
do sal e dieta gordurosa e outros fatores de risco. Estratégias devem ser trabalhadas pela equipe 
interdisciplinar para que a população conheça os fatores de risco para HAS. É importante analisar 
os dados do estudo considerando aspectos biopsicossociais e geográficos do indivíduo, pois esses 
fatores têm relação direta com sua própria saúde e comportamentos de risco à mesma.         
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA DIMINUIÇÃO DE PARTOS CESARIANOS NO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA DO PARDO 

 
FERNANDA CESZNEK CORREA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O trabalho foi realizado em Santa Rita do Pardo, no interior do estado do Mato Grosso do Sul. A 
pesquisa aconteceu através de registros médicos em prontuários de pacientes e ficha de cadastro 
individual utilizada pelos agentes comunitários de saúde, iniciado a partir da seleção dos dez 
principais agravos à saúde utilizando a Matriz TUC, observando qual a maior relevância, urgência e 
factibilidade. O objetivo especifico trata de relato de experiencia do curso de pós graduação em 
saúde da família com a finalidade da melhoria ao atendimento a população assistida no ESF 
através de levantamento dos principais agravos da saúde no município escolhido. Foram utilizados 
prontuários,registros de enfermagem e dos ACS para o levantamento dos 10 agravos de saúde 
mais incidentes no município,após colocados na matriz TUC,que trata os problemas segundo sua 
transcendência,urgência e capacidade de enfrentamento levando assim ao mais grave a ser 
estudado. Após o levantamento da matriz TUC o agravo de maior relevância foi o grande índice de 
partos cesareas no período de 3meses,foram realizados 13 cesáreas e 01 parto normal,levando em 
conta o não cumprimento das leis estabelecidas pelo ministério da saúde quanto a promoção e 
realização do parto normal de escolha prioritária.Para que o numero de cesáreas diminua no 
município foram elaborados meios para orientar a população como a elaboração e distribuição de 
folders explicativos sobre a forma de realização dos partos e a importância do pré-natal durante as 
reuniões de gestantes,consultas medicas e de enfermagem e também a capacitação de 
enfermeiros para a realização de partos normais/vaginais sem distocia. Como todo procedimento 
cirúrgico,a cesárea não é isenta de riscos,estando associada,no Brasil e em outros países,a maior 
morbimortalidade materna e infantil,quando comparada ao parto vaginal.A escolha de qualquer 
intervenção médica,em termos éticos,deve basear-se no balanço entre riscos e benefícios.No 
Brasil e em outros países,no entanto,a cesárea tem sido abusivamente utilizada,sem benefícios 
para as mulheres e recém-natos.O Brasil registra uma proporção deste tipo de parto bem maior 
do que os 15% recomendados pela OMS.Estima-se que,em média,realizam-se anualmente no 
Brasil em torno de 560 mil cesarianas consideradas desnecessárias,provocando um desperdício de 
quase R$ 84 milhões e a ocupação de leitos hospitalares sem necessidade. Através do presente 
estudo podemos verificar a grande falta de informação sobre os tipos de parto.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
581 

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

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Enfermagem    

 
 

ESTUDOS DOS CASOS DE AGRESSÕES POR CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE ANDRADINA, ESTADO 
DE SÃO PAULO, BRASIL 

 
DANIELLE KÁSSIA SILVA NEVES - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
DORALICE DE SOUZA SUMIDA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

BRUNO FONSECA MARTINS DA COSTA ANDRADE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP 

GABRIELA VIEIRA DE PAULA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
FÁBIO YOSHIKAZU KODAMA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

LUZIA HELENA DE QUEIROZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 
UNESP 

 
A convivência entre o homem e os animais domésticos proporciona diversos benefícios para o 
homem e também para os animais. No entanto, situações indesejáveis, como as agressões a 
humanos provocadas por estes animais domésticos, em especial cães e gatos, causam um sério 
problema de saúde pública no Brasil, por sua particular relação com o controle da raiva em 
humanos. Foi realizado um estudo retrospectivo, descritivo do tipo quali-quantitativo, onde o 
objetivo foi verificar a ocorrência de casos de agressão em pessoas por cães e gatos no município 
de Andradina, no Estado de São Paulo no período de 2008 a 2013, observando a variação da 
frequência ao longo dos anos. Para tanto, realizou-se um levantamento em arquivos de dados 
oficiais da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, tendo como base o período entre os anos 
de 2008 a 2013.  Foram notificados 1.444 casos de acidentes por animais domésticos, sendo 1210 
(83,8%) agressões por cães e 234 (16,2%) por gatos. No ano de 2008, houve 192 casos de 
agressões e no ano de 2012, o maior número de casos, 270, apresentando em 2013 uma queda 
nesse número, 252. No estudo observou-se aumento na incidência de agressões ao longo desse 
período. Verificou-se diferença estatisticamente significante entre os gêneros (p=0,0221), sendo a 
grande maioria dos indivíduos avaliados que relataram casos de agressões do gênero feminino. A 
maior frequência de agressões ocorreu na faixa etária entre 0 - 14 anos, o número maior de 
agressões entre crianças e adolescentes já foi descrito por vários autores no Brasil, e nesta faixa 
etária houve predominância de ferimentos em membros inferiores, enquanto que em maiores de 
14 anos, a maior ocorrência foi em mãos/pés, devido a maior capacidade de defesa dos adultos 
ocasionando lesões nas extremidades do corpo. Houve predomínio de mordeduras, seguidas de 
arranhaduras. Observou-se, também, que os resultados no município de Andradina no Estado de 
São Paulo, foram semelhantes aos obtidos em outros municípios brasileiros, com predominância 
de agressões por cães.         
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ETILISMO COMO FATOR DE RISCO A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. 
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LUCAS LIMA DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDRESSA FABRI DE SOUZA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCIELLY DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEONARDO SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRIELLE THALITA DE SOUZA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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GABRIEL OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GIOVANA MENDES FERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VINÍCIUS ENCENHA LANZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE SUELEN SANTOS DIOMAZIO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAURICIO XIMENES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) caracteriza-se pela elevação da pressão sanguínea que é exercida nos 
vasos, sendo ela precursora, na maioria das vezes, de outros eventos cardiovasculares que podem levar o 
individuo a morte. Fatores de risco contribuem com o aparecimento e/ou agravamento da HAS. As 
Diretrizes da Hipertensão citam alguns fatores como idade, gênero, sexo, dislipidemias, diabetes, excesso 
de bebida alcoólica, estresse excessivo, obesidade, sedentarismo. Destaca-se o etilismo como um fator de 
risco de suma importância, pois seu consumo excessivo acarreta em lesões nas paredes dos vasos 
resultando em HAS além de disfunção cardíaca. Verificar a correlação dos usuários que apresentam PA 
elevada e os que a apresentam dentro dos padrões normais associados ao fator de risco etilismo em um 
grupo populacional no Interior do Oeste Paulista. Trata-se de um estudo de base populacional, transversal 
e quantitativo com uma amostra de 85 pessoas com idade de 19 a 77 anos. O estudo foi realizado no ano 
de 2016, no Interior do Oeste Paulista. Os dados foram coletados através de um questionário pré-
estabelecido, com a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, trabalho cadastrado com o 
protocolo FA1113/2012. Podemos analisar 36,5% do público entrevistado convivem com diagnóstico de 
hipertensão arterial, porém apenas 3,5% consomem bebida alcoólica, assim se sobressaem os outros 33% 
de pessoas que convivem com o mesmo diagnóstico, no entanto não consomem bebida alcoólica. Em 
contrapartida obtivemos 63,5% do público entrevistado que não possui um diagnóstico de HAS, mas 20% 
consomem bebida alcoólica e 43,5% não consomem de bebida alcoólica. Identifica-se nessa amostra uma 
população consciente sobre o etilismo como fator de risco, mas ainda está presente na população sendo 
um fator preocupante. A ingestão de álcool por períodos prolongados de tempo resulta no aumento de 
pressão arterial e a mortalidade cardiovascular em geral. Estudos realizados em populações brasileiras 
demonstram ocorrência de HAS de forma independente das características demográficas. Sendo assim 
notamos que a população hipertensa, possui certo conhecimento do fator de risco abordado, mas cabe à 
equipe multiprofissional orienta-los, pois mesmo com os dados levantados podemos afirmar que o 
consumo de bebida alcoólica na população brasileira ainda é elevado, logo existem um grande percentual 
de pessoas susceptíveis a HAS e outras cardiopatias.         
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FATORES QUE INFLUENCIAM O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CRÔNICAS: A 
PERCEPÇÃO DE PACIENTES NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
PAULA MIRALHA GUIMARÃES DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUANA MORAIS DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EMANUELE DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A avaliação das feridas em agudas e crônicas requer conhecimento e compreensão do profissional 
a fim de intervir nos componentes que interferem na evolução do processo de cicatrização. As 
feridas crônicas podem desencadear mudanças na vida diária da pessoa por ela acometida. Neste 
sentido, as concepções e práticas de saúde voltadas aos portadores de feridas crônicas não podem 
se comportar com um olhar fragmentado, é fundamental que os profissionais incorporem em sua 
prática assistencial, o acolhimento e desenvolvam ações com base no princípio da integralidade. É 
na tentativa de buscar essa reorientação do modelo assistencial que os pacientes portadores de 
feridas crônicas passam a prática do atendimento na Estratégia de Saúde da Família, a partir da 
elaboração de políticas de saúde humanizadas e que atendam às suas necessidades. Compreender 
a percepção dos pacientes portadores de feridas crônicas frente aos fatores que interferem no 
processo de cicatrização. Estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa. A coleta 
ocorreu após aprovação pelo comitê de ética em pesquisa, por meio de entrevista semi- 
estruturada aos portadores de feridas crônicas adscritos na Estratégia de Saúde da Família. Os 
dados foram analisados utilizando a técnica de análise de conteúdo modalidade temática proposta 
por Bardin.  Considerando os indicadores e a exploração do material as categorias formuladas 
foram: "Influencia da qualidade de vida no processo de cicatrização" e " Cuidados em saúde".  Os 
avanços tecnológicos vêm contribuindo fortemente no número de pacientes que sobrevivem a 
múltiplas doenças agudas e crônicas, entretanto, ainda deixam alguns desses pacientes 
impossibilitados de exercer suas atividades cotidianas, implicando seu nível de saúde. Na análise 
das entrevistas as mudanças acarretadas pela instalação da ferida crônica e os cuidados 
necessários para a cicatrização, foi possível identificar fragilidades no autocuidado. Com relação a 
dinâmica assistencial e o cuidado em saúde prestados pelos serviços, chamou a atenção a 
ineficácia da avaliação da ferida pelos profissionais e a seleção de recursos para otimização da 
cicatrização. As feridas crônicas constituem um dos problemas que interferem na qualidade de 
vida e nos cuidados à saúde. Conclui-se que os portadores possuem consciência sobre os fatores 
que interferem no processo de cicatrização, no entanto, apresentam fragilidades na relação 
desses fatores com o tratamento proposto.     Próprio pesquisador.      
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HIPERTENSÃO ARTERIAL E SEDENTARISMO 

 
CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE SUELEN SANTOS DIOMAZIO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDRESSA FABRI DE SOUZA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRIELLE THALITA DE SOUZA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FARY JAQUELINE SILVA FORTALEZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCIELLY DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA MENDES FERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JUCIANO AUGUSTO DA SILVA NEGRÉ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEONARDO SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS LIMA DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MAURICIO XIMENES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TALITA BATAGIOTO ERRERIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VINÍCIUS ENCENHA LANZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Ao longo dos anos, o homem tem vivenciado diversas mudanças em seu estilo de vida, muitas 
dessas decorrentes do processo de modernização e industrialização, que refletem diretamente 
nos hábitos de vida dos indivíduos ao qual está associado a falta da prática de atividade física. 
Estudos recentes indicam forte associação entre inatividade física, baixo nível de condicionamento 
cardiorrespiratório e presença de fatores de risco cardiovascular. A hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) é um importante fator de risco para a morbimortalidade por doenças cardiovasculares 
(DCV), como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. A prática de atividade 
física de forma regular é saudável e contribui para a prevenção de muitas doenças. Atividade física 
reduz a incidência de HAS, mesmo em indivíduos pré-hipertensos o que resulta em diminuição do 
risco para desenvolvimento de DCV. Diferentes mecanismos biológicos podem comprometer a 
saúde de uma pessoa que não pratica atividade física, e a falta de conhecimento em relação a este 
fato associado caminhos biológicos, sociais e ambientais resultam na não apropriação deste 
hábito. Verificar o conhecimento das pessoas em relação ao sedentarismo e sua associação ao 
risco cardiovascular. O estudo realizado possui caráter transversal com base quantitativa, a partir 
de dados populacionais colhidos por livre autorização de 186 participantes e revelou-se pelo 
projeto de extensão "Pressão na Medida", realizado no primeiro semestre de 2016, no município 
de Presidente Prudente, São Paulo. Foi aplicado um questionário sobre o conhecimento de fatores 
de risco para hipertensão e estudado a frequência da citação sedentarismo que é o tema de 
busca. : Dentre as 186 pessoas avaliadas, os dados apontam que 18,8% identificam o sedentarismo 
como fator de risco para o aumento da pressão arterial, 50,5% desconhece que a falta de 
atividade física influencia nos níveis pressóricos, 17,2% não souberem identificar fatores de riscos 
relacionados á hipertensão arterial, e 13,4% optaram por não responder.  Nesta amostra um baixo 
porcentual relaciona sedentarismo com fator de risco para hipertensão e mais da metade da 
amostra desconhece os fatores de risco para as DCV.  O resultado nos leva a reflexão sobre a 
necessidade de uma abordagem mais clara sobre fatores de risco para as DCV dentre elas a HAS. A 
equipe de saúde principalmente em ações de extensão pode trabalhar essas questões, abordando 
de forma clara este tema. Junto a comunidade.         
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HIPERTENSÃO ARTERIAL RELACIONADO AO SOBREPESO/OBESIDADE 

 
JUCIANO AUGUSTO DA SILVA NEGRÉ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TALITA BATAGIOTO ERRERIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FARY JAQUELINE SILVA FORTALEZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS LIMA DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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A hipertensão arterial (HA) é caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). 
Sendo a mesma na maioria das vezes a grande precursora de outros eventos cardiovasculares que podem 
comprometer a vida das pessoas. Fatores de risco podem acelerar o aparecimento da HA, as diretrizes da 
Hipertensão cita entre os fatores a idade, o sexo, sobrepeso e obesidade, etilismo, diabetes e dislipidemias. 
Atualmente identifica-se na sociedade um alto índice de sobrepeso, mais de 50% da população brasileira 
está acima do peso, ficando assim vulnerável a doenças crônicas e agudas. Na vida adulta, mesmo entre 
indivíduos fisicamente ativos, o acréscimo de 2,4 kg/m2 no índice de massa corporal (IMC) associada a 
obesidade central resulta em maior risco de desenvolver a HA. Sendo assim podemos afirmar que a 
obesidade e o sobrepeso são fatores de risco de extrema importância para a hipertensão. A pessoa com 
sobrepeso apresenta IMC acima de 25 kg/m².  Verificar a correlação dos usuários que apresentam PA 
elevada com aquelas que estão dentro dos padrões normais associados ao fator de risco 
obesidade/sobrepeso em um grupo populacional no Interior do Oeste Paulista.  Trata-se de um estudo de 
base populacional, transversal e quantitativo com uma amostra de 161 pessoas. O estudo foi realizado no 
ano de 2016, no Interior do Oeste Paulista. Os dados foram coletados através de um questionário pré-
estabelecido, com a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, pesquisa de extensão 
cadastrada com o protocolo CEP FA1113/2012. Verificou-se que desta amostragem 36% eram hipertensos, 
sendo ainda que 11,2% não possuíam um IMC elevado e 24,8% apresentaram elevação do IMC. Na 
população não hipertensa se sobressaiu o número de entrevistados com IMC elevado cerca de 42% e 22% 
com valores normais de IMC.  Pessoas que já fazem tratamento para hipertensão estão com sobrepeso, e 
grande parte daqueles que ainda não apresentam Hipertensão também apresentam sobrepeso. Este 
cenário tem sido discutido por muitos autores, pois se sabe que a relação entre os aumentos de peso e da 
pressão arterial é quase linear. Portanto podemos afirmar que há uma taxa elevada de sobrepeso dentre a 
população estudada. Índices populacionais indicam um aumento de sobrepeso e obesidade em diversas 
regiões do Brasil o que configura a necessidade de medidas educacionais para o controle deste evento, 
para que se possa também investir na promoção da saúde e consequente controle da HAS.         
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IDENTIFICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE EM SAÚDE QUE PODEM SER UTILIZADOS NOS 
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PRONTO-SOCORRO 

 
FERNANDA CESZNEK CORREA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O pronto socorro destina seu atendimento aos usuários externos com risco eminentes de vida ou 
morte, desta forma todos os seus trabalhadores fazem o possível para produzir saúde com 
qualidade aos seus clientes. A qualidade dos prontos socorros atualmente é avaliada pelos 
profissionais de saúde que se preocupam com a estrutura física, tecnológica, ao cuidado prestado 
e a satisfação do usuário.(SELEGHIM et al.,2008). O uso de indicadores de qualidade no ambiente 
intra-hospitalar ajuda a evitar erros futuros. Por esse motivo a política de saúde e qualidade exige 
maior preparo e qualificação na formação de enfermeiros(NEPOMUCENO,2007). O presente 
estudo foi realizado com o objetivo de demonstrar os indicadores de qualidade em saúde que 
podem ser utilizados nos serviços de enfermagem no pronto socorro, através de uma revisão 
bibliográfica. Foi realizada uma revisão bibliográfica dos últimos 15 anos. Os artigos estudados 
foram pesquisados nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico. Foram encontrados 15 artigos 
e selecionados 5 artigos considerando aqueles voltados para o tema abordado. Atraves da revisão 
de literatura foram levantados os principais indicadores, são eles; Infecção Hospitalar 3,Erro em 
administração de medicação 3, satisfação dos clientes 3, índice de flebite 2,prevenção de queda 3, 
extubação acidental 2, perda de sonda nasogastrica 2, integridade da pele 2, comissão de 
auditoria em enfermagem 1. Infecção hospitalar foi um dos mais citados e importantes, por ser 
uma responsabilidade legal e moral do enfermeiro (CINTRA, et al.,2010). Erro na administração de 
medicamentos é o indicador mais ligado a enfermagem, de grande importância e alta 
complexidade por envolver medico e farmacêutico em sua execução que compartilham o mesmo 
objetivo, que é a assistência de qualidade ao paciente com eficácia e segurança (CINTRA, et 
al.,2010).A enfermagem atua em tempo integral ao lado do cliente hospitalizado, prestando os 
devidos cuidados, portanto, tem o papel fundamental na avaliação dos riscos de queda, através do 
nível de consciência, estado mental e locomotor do cliente que esta dentro na sala do pronto 
socorro (CINTRA, et al., 2010). O resultados dos indicadores demonstram ao hospital e aos 
enfermeiros a onde eles tem que aprimorar seus serviços. Os indicadores podem ser implantados 
no pronto socorro através de SAE, Avaliação no Exame Físico momento de entrada no Pronto 
Socorro, Questionário realizado com o cliente no momento da alta do PS e/ou familiares.         
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POLIANA SATIN MONTEIRO NUNES - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
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BRUNO FONSECA MARTINS DA COSTA ANDRADE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP 

OLGA REGINA GARCIA DA SILVA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
IARA GONÇALVES PEREIRA GARCEZ - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

FÁBIO YOSHIKAZU KODAMA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
LUZIA HELENA DE QUEIROZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
 

Dentre o universo de animais de estimação, cães e gatos são geralmente os de eleição, estando 
presentes em muitos lares. Estudos comprovam que as duas espécies podem transmitir cerca de 
30 a 40 diferentes enfermidades de caráter zoonótico, sendo a raiva considerada a zoonose de 
etiologia viral mais importante e a mais negligenciada. Apesar do controle da raiva urbana, o cão 
ainda é o principal transmissor da doença ao ser humano, principalmente nas regiões em 
desenvolvimento. No entanto, o gato e outros animais selvagens assumem importância, pois 
passam a se sobressair como transmissores em algumas localidades. Desta forma, o objetivo do 
presente estudo foi avaliar as características das agressões ocorridas no município de Pereira 
Barreto/SP. Para tanto, realizou-se um levantamento em arquivos de dados oficiais da Secretaria 
de Saúde do Estado de São Paulo, tendo como base o período entre os anos de 2008 a 2013. Neste 
período foram notificados 403 casos de agressões. Quando relacionados ao número de casos de 
agressões por faixa etária, a pesquisa indicou que houve maior incidência na faixa etária de 0 a 14 
anos, com total de 129 casos (32,0%). Na faixa de 15 a 29 anos foram notificados 42 casos (10,4%), 
entre 30 a 44 anos foram 87 casos (21,6%), entre 45 e 59 anos foram 58 casos (14,4%), dos 60 a 74 
anos foram registrados 54 casos (13,4%) e na população acima de 75 anos foram 33 casos (8,2%). 
Com relação às agressões por gênero foram observados 169 casos (41,9%) envolvendo mulheres e 
234 casos (58,1%) em homens. Em 2008 foram notificados 62 casos de agressões por cães e gatos, 
o que corresponde a 2,50 casos por 1000 habitantes, em 2009 foram 50 casos (2,02), em 2010 
foram 48 casos (1,92), em 2011 foram 70 casos (2,80), em 2012 foram 83 casos (3,33) e em 2013 
foram 90 casos (3,50).  Pode-se concluir que houve um aumento do número de casos no período 
analisado e, portanto faz-se necessário salientar que cabe ao município e a população presente 
nele zelar pelos seus animais, buscando a melhor qualidade de vida, proporcionando um maior 
acolhimento e gerenciamento desses animais, é importante promover campanhas de vacinação e 
adoção, observar o comportamento do animal, além de proporcioná-los um ambiente sadio.         
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WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA MARIA S. CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA VIDEIRA ANDRADE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Injuria Renal Aguda (IRA) é caracterizada pela deficiência súbita na taxa de filtração glomerular e 
nas outras funções dos rins, acarretando desequilíbrio hidroeletrolítico, ácido-básico e na 
homeostase do organismo (RIELLA, 2003; BERNARDINA et al, 2007). A mortalidade continua 
elevada e mesmo atualmente tendo um suporte maior dado ao paciente, podendo fazer com que 
ele consiga sobreviver mais tempo, isso não fez com que reduzisse as taxas de mortalidade 
causadas pela IRA (BALBI, 2005).Dessa forma, É consenso geral da equipe que presta o 
atendimento nefrológico que provavelmente vários diagnósticos de IRA não são realizados ou 
ocorrem de modo tardio. Deste modo, são fundamentais estudos que avaliem a incidência e as 
características clínicas desta população, para que medidas preventivas e de diagnóstico precoce 
possam ser realizadas visando diminuir o alto índice de óbitos e as complicações recorrentes dessa 
doença principalmente nas Unidades de Terapia Intensiva Identificar incidência e mortalidade de 
pacientes com Injúria Renal Aguda em Unidade de Terapia Intensiva.  Estudo retrospectivo 
exploratório quantitativo, que foi realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital 
de grande porte situado no Oeste Paulista, e foram analisados 359 prontuários dos pacientes 
admitidos no local, no período de janeiro a junho de 2015, Utilizou-se instrumento próprio para 
coleta de dados, as relações entre o prognóstico (óbito ou alta hospitalar) e as outras variáveis 
coletadas foram analisadas por meio do teste do Qui-quadrado. A incidência na população é 56% 
homens e 44% mulheres, e 72% de óbitos na população analisada. Nos dados observados da 
amostra estudada 58% são do sexo masculino, o que evidência que a diferença de sexo pode 
predispor a ocorrência de IRA nos indivíduos internados. Mulheres geralmente possuem mais 
proteção em comparação aos homens pela inibição de estrogênios e ativação de androgênios. 
Sendo assim, apresentam menor risco para doença renal (KANG & MILLER, 2003; KANG et al, 
2004. A respeito do prognostico óbito no estudo de (PONCE et al, 2011), revela que a taxa de 
mortalidade em IRA na UTI é aproximadamente de 50%, visto que os internos dessa unidade já 
estão debilitados devido a outras doenças críticas. A IRA tem maior incidência em homens, e a 
taxa de mortalidade é elevada mesmo com todo o suporte oferecido dentro da UTI. Os achados 
deste presente estudo revelaram semelhança em relação as demais literaturas utilizadas.         
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INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM GESTANTES 
 

SELMA APARECIDA FRENER ROSA SCANDOLIERI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARLI DA SILVA MARIQUITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KELLY CRISTINA DE LIMA RAMOS PINTO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A infecção do trato urinário (ITU) é uma doença muito frequente e comum que pode ocorrer em 
todas as idades causada por vírus ou fungos. Caracteriza-se pela presença de agente infecciosos e 
invasão dos tecidos urinários sendo que em gestantes é ainda mais preocupante, podendo levar 
ao parto prematuro, infecção do RN, aborto espontâneo, internação da gestante, 
comprometimento renal ou uma infeção generalizada. O conhecimento sobre a prevalência da ITU 
em gestante é base para garantir parâmetros mínimos assistenciais ,educando e tornando assim a 
mulher mais participe no processo de acompanhamento do pré-natal.  Determinar a prevalência 
de infecção urinária em gestantes atendidas em um Hospital Materno-infantil do Oeste 
Paulista. Estudo transversal, sendo a coleta de dados realizada por meio de instrumento semi-
estruturado e dados da carteira de pré-natal.Análise estatística descritiva e pelo teste do qui-
quadrado. Participaram deste estudo 250 gestantes de um Hospital Público do Município de 
Presidente Prudente. A média de idade da população estudada foi de 26,4 anos. A prevalência de 
infecção urinária em gestantes foi de 33%.  Comparados a dois estudos semelhantes a este, 
podemos observar resultados aproximados de prevalências de infecção urinárias, entre 23% a 42% 
de casos em gestantes com idades entre 20 e 29 anos. Os quadros clínicos são semelhantes e o 
acompanhamento do pré-natal feito de forma correta representa um fator primordial para a sua 
identificação precoce e para um tratamento eficaz. Podemos observar uma maior prevalência de 
infecção urinária em gestantes causadas principalmente por alterações hormonais e fisiológicas 
comuns na gravidez.Concluímos com isso que as ocorrências de infecção urinária em gestantes são 
previstas e conhecidas devendo ser acompanhadas e tratadas com mais cautela afim de evitar 
maiores complicações e danos à gestante e a seu concepto.          
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UNOESTE 

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

UNOESTE 
ALINE APARECIDA BURIOLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A dependência química é caracterizada pelo uso descontrolado de uma ou mais substâncias 
químicas psicoativas com repercussões negativas em uma ou mais áreas da vida do indivíduo. O 
tratamento requer muito esforço e paciência, devido as elevadas taxas de recaída durante o 
processo não apresentando a eficácia desejável, gerando um grave problema de saúde 
pública. Identificar motivos de recaída de pessoas em tratamento para dependência química em 
um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, localizado no Oeste Paulista. Foi uma pesquisa 
descritiva exploratório com abordagem qualitativa. Foram realizadas 15 entrevistas com 
dependentes químicos em acompanhamento há no mínimo um mês e com histórico de recaída no 
último ano. 04 eram do sexo feminino e 11 do sexo masculino, com idades entre 20 e 66 anos. A 
análise dos dados ocorreu por meio de inferências e discussões com base em pressupostos 
teóricos seguindo as diretrizes da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e 
protocolo CAAE nº43384715.2.0000.5515. Dos resultados emergiram duas categorias. A primeira 
categoria é determinantes interpessoais, percebido por 66% dos entrevistados como causa de 
suas recaídas, e afirmam estar relacionado aos confrontos familiares e sociais, às frustrações, aos 
locais dos quais estão inseridos e à proximidade com a droga. Como segunda categoria 
encontram-se os determinantes intrapessoais percebidos por 06 dependentes químicos como 
causa de suas recaídas, e relatam que dentre os motivos que os levam a uma recaída estão a 
vontade física e psíquica, a fissura, a busca impensada pelo prazer momentâneo e os sintomas de 
abstinência. A fissura torna o indivíduo vulnerável à recaída, e como consequência o abandono do 
tratamento. De acordo com os resultados e a literatura, dentre as duas categorias apresentadas, 
os determinantes intrapessoais são enfatizados como causa principal na recaída devido a carência 
de sanar as necessidades físicas e emocionais seguido dos determinantes interpessoais pela 
dificuldade de enfrentar conflitos do cotidiano, no que tange certa dificuldade para a adesão e 
cumplicidade com o tratamento pela falta de resiliência dos pacientes. conclui-se então que 
dentre os determinantes, o não apoio familiar, falta de perspectiva de vida e relações sociais 
ligadas ao uso de drogas; tornam o dependente químico cada vez mais distante de sua 
recuperação, e consequente reabilitação. Assim, a internação domiciliar pode ser 
essencial.    próprio pesquisador     
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TAINARA APARECIDA ALVES PEREIRA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

GABRIELA VIEIRA DE PAULA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
FÁBIO YOSHIKAZU KODAMA - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

LUZIA HELENA DE QUEIROZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

Desde a domesticação dos animais, os cães e gatos passaram a ser os mais passivos no processo 
de adaptação à convivência direta com seres humanos e essa convivência traz vários benefícios 
tanto para o homem quanto para o animal, porém ainda ocorre situações indesejáveis como por 
exemplo agressões por estes animais. Cães e gatos, embora diferentes em vários aspectos, se 
comportam de forma semelhante diante de circunstâncias como marcar território, ciúmes do 
dono, posição hierárquica, sendo a agressão a maneira de manter seus direitos, pois mesmo 
depois de serem domesticados, conservam determinados instintos. As agressões podem ocorrer 
nos contextos de mostrar dominância, defesa, competição por alimento, proteção de membros 
família ou de outros indivíduos. Pode ocorrer ainda por dor, medo e também podem envolver 
componentes de comportamento predatório interespecífico, da própria personalidade do 
animal. O objetivo deste estudo foi verificar a ocorrência de casos de agressão de pessoas por cães 
e gatos no município de Araçatuba/SP, no período de 2008 a 2013. Para tanto, realizou-se um 
levantamento em arquivos de dados oficiais da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, tendo 
como base o período entre os anos de 2008 a 2013. No período de 2008 a 2013, foram notificados 
2.150 casos de acidentes por cães e gatos em Araçatuba/SP, o que corresponde a 1,95 casos a 
cada 1000 habitantes. Foram 1.116 agressões ocorridas em mulheres e 1.034 em homens. Com 
relação à faixa etária, foram 571 casos em crianças de 0 a 14 anos (26,55%), 325 entre 15 e 29 
anos (15,11%) 375 entre 30 e 44 anos (17,44%), 484 entre 45 e 59 anos (22,51%), 279 entre 60 e 
74 anos (12,97%) e 116 em pessoas com mais de 75 anos (5,39%). Em 2008 foram notificados 281 
casos, que corresponde a 1,55 casos por 1000 habitantes, em 2009 foram 259 casos (1,42), em 
2010 foram 302 casos (1,66), em 2011 foram 423 (2,32), em 2012 foram 489 (2,67) e em 2013 
foram 396 (2,08).  As lesões ocasionadas por estas agressões podem levar a um quadro de 
infecções secundárias graves e necrose, além dos traumas psicológicos, por isso, estes resultados 
mostram a necessidade de maior responsabilidade na criação de cães e da adoção de medidas 
educativas para conscientização da população, pois conceitos de guarda responsável poderiam 
reduzir a ocorrência de mordeduras.         
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O CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM SOBRE A 
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PAULA MIRALHA GUIMARÃES DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOHN LINCOLN MUNIS FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEXANDRE MATIVE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os cânceres de mama têm grande importância tanto a nível nacional quanto a nível mundial, 
trata-se de um dos tipos de neoplasias mais frequentes nas mulheres. Este número elevado ocorre 
devido a maioria dos diagnósticos serem dados de forma tardia, para que ocorra a detecção 
precoce o profissional de saúde tem papel fundamental. O modo como professores realizam seu 
trabalho selecionam e organizam o conteúdo das disciplinas ou escolhem metodologias de ensino, 
tem a ver com pressupostos teórico-metodológicos. Para satisfazer às novas necessidades 
educacionais vêm sendo adotadas novas denominações, pensando-se assim em espaços que 
propiciem aos estudantes e futuros profissionais o exercício da criatividade e integração de 
conhecimentos. Analisar o conhecimento dos alunos de graduação em enfermagem sobre a 
temática do câncer de mama.  Estudo transversal com abordagem quantitativa. População foi 
caracterizada por alunos de enfermagem do quinto e oitavo termo. A coleta de dados ocorreu por 
instrumento em forma de check list, iniciada após aprovação do estudo pelo comitê de ética em 
pesquisa. OS dados foram analisados através de estatística descritiva e a relação entre a auto 
avaliação dos estudantes e as outras variáveis analisadas por meio do teste do Qui-
quadrado.  Foram entrevistados um total de 108 estudantes, sendo 80 do quinto termo e 28 do 
oitavo termo do curso de graduação em enfermagem.A análise, por meio do teste Qui-Quadrado, 
entre a relação da auto avaliação do conhecimento e as variáveis demonstrou que apenas a 
variável termo apresenta alguma relação de dependência com a auto avaliação do conhecimento 
sobre o câncer de mama.  A participação e o compromisso do acadêmico em relação as novas 
metodologias de ensino, pela percepção, preferencia e interesse, é um fator essencial para 
aumentar sua capacidade de aperfeiçoar a independência para que sejam tomadas decisões em 
diversos momentos, preparando-o para mercado de trabalho. Conclui-se há um descompasso no 
que se refere as práticas de ensino, havendo uma dificuldade discente relacionada ao 
distanciamento da teoria e prática, uma vez que 75% dos entrevistados afirmaram obter o 
conhecimento apenas em disciplinas teóricas, fato que torna o estudo relevante e com 
possibilidades de buscar novos resultados no meio científico.     Não há.      
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O PRECONCEITO PERCEBIDO POR INDIVÍDUOS COM TRANSTORNOS MENTAIS  
 

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO FERNANDO MARCOLAN - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

 
Os indivíduos com transtornos mentais historicamente sofrem com o isolamento, exclusão social e 
maus tratos, são vistos pela sociedade como anormais, doentes incuráveis, transgressores da 
ordem social, violentos e tidos como incapazes. O desconhecimento proporciona tais fatos 
embasados no preconceito e estigma, a promoverem mais sofrimento para estes. Esta realidade 
também ocorre nos ambientes de tratamento.  Analisar a percepção do indivíduo sobre o 
preconceito que sofre por ter transtorno mental e os fatores que levam ao preconceito; identificar 
o sofrimento psíquico gerado pelo preconceito e verificar como se dá o enfrentamento do 
preconceito.  Pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa, com abordagem pela análise de 
conteúdo. O estudo foi realizado no município de Álvares Machado/SP, na Unidade Básica de 
Saúde que os atendia. Os entrevistados eram maiores de dezoito anos, com condições cognitivas 
para participarem. A entrevista, por meio de questionário semiestruturado, foi gravada em áudio 
e transcrita na íntegra.  Entrevistados 21 indivíduos, 19 mulheres e 2 homens, maioria entre 36 e 
60 anos. Todos relataram terem sofrido preconceito familiar, social e religioso que levou a maior 
sofrimento psíquico, agravamento de quadro, comportamento suicida, promovia exclusão social e 
se sentirem inferiores e envergonhados de si mesmos, impedindo-os do exercício da cidadania e 
acesso a muitos direitos. Desconhecimento e falta de amor ao próximo foram fatores de 
promoção do preconceito. O preconceito foi enfrentado pela grande maioria de maneira a fugir 
dos contatos e situações que promoviam o preconceito, a diminuir o sofrimento, mas a reduzir o 
convívio social e familiar.  Infelizmente ainda é muito forte o preconceito advindo do fato de se ter 
transtorno mental, principalmente em cidades do interior. A falta de informação e o 
desconhecimento sobre o transtorno mental ainda é a mola propulsora que mantém o 
preconceito e estigma bem evidentes no contexto da sociedade. O indivíduo que sofre o 
preconceito não tem suporte terapêutico para fazer o enfrentamento e utiliza de medidas que lhe 
são possíveis, porém sem grandes resultados. O preconceito e estigma direcionados aos indivíduos 
com transtornos mentais foram diagnosticados. Há necessidade de campanhas educativas pelos 
meios de comunicação de massa e educação formal para mudarmos essa situação.         
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OFERTA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA ENFERMEIRO ONCOLÓGICO NO BRASIL  
 

MARINA APARECIDA MOLINA GOMES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
HERNANI CESAR BARBOSA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Atualmente, no Brasil, as neoplasias correspondem à segunda causa de morte, e nas 5 regiões que 
constituem o país, a que possuí maior numero de casos é a região sudeste, a norte, seguido da 
região sul, nordeste e centro oeste. Portanto é essencial desvendar se a demanda de cursos de 
especialização ofertada atualmente está suficiente e adequada para capacitar todos os 
profissionais que procuram uma especialização.  Apresentar os resultados encontrados sobre o 
número de especializações em oncologia voltadas para enfermagem segundo as regiões do 
Brasil.  Trata-se de um estudo observacional quantitativo e analítico. Realizado no período de julho 
a dezembro de 2015 por meio de pesquisa publica no site do Ministério da Educação e Cultura, foi 
buscado os cursos de especialização com as siglas oncologia e oncológica. Com os resultados da 
busca foram coletadas as seguintes informações: nomes do curso ofertado, região da instituição 
de ensino e número de cursos ativos. A coleta e analise dos dados foi por meio de gráficos e 
tabelas no qual foram utilizados a estatística descritiva para resumir e explorar os resultados 
obtidos.  Foram identificados no Brasil 854 cursos de especializações na área da saúde incluindo 
vários subcampos do conhecimento. Destes, 126 em oncologia (14,7%), alguns específicos para 
enfermeiros (64 - 51%) e outros para equipe multiprofissional (62 - 49%). Os 126 cursos estão 
regionalmente distribuídos com 12 no Centro-oeste 26 no Nordeste; 11 no Norte; 28 no Sul; 49 no 
Sudeste. Constatou-se, 94% de especializações estavam no Sudeste, Sul, Nordeste e, menor no 
Centro-oeste e Norte (38%, 22%, 21%, 10% e 9%).  Nos resultados obtidos quanto à oferta de 
formação lato sensu na saúde, pode-se considerar que tanto o enfermeiro quanto à oncologia 
sobressaem em relação as demais subáreas. É evidente que o tratamento do câncer exige 
conhecimentos especializados e a assistência oncológica postula intervenção multidisciplinar, o 
que em parte parece justificar a propensão observada de maior oferta de cursos com este escopo. 
Quanto à distribuição territorial dos cursos, maior concentração foi observada no Sudeste e 
Sul. Os resultados norteiam a situação da especialização oncológica no Brasil no qual demonstra 
que há carência de cursos de especialização em determinadas regiões. O enfermeiro é a peça 
chave em todos os níveis de atenção oncológica e exerce funções privativas na qual é necessário 
muito conhecimento, habilidade e experiência.         
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PERFIL DE GESTANTES ADOLESCENTES EM HOSPITAL DE ENSINO DO OESTE PAULISTA 
 

ANA CLAUDIA SEVILHA DE MOURA CUISSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELA FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SANDRA MARIZA PELLOSO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM 

 
A gravidez na adolescência é tema relevante na realidade social brasileira pois pode levar 
abandono escolar,risco psicossocial,interrupção da gestação e não adequação ao pré-natal com 
danos à mãe e bebê.Caracterizar as gestantes adolescentes proporcionará identificação do perfil 
epidemiológico e subsidiar intervenções. Caracterizar gestantes adolescentes frente à fatores 
sócio demográficos,biológicos e assistenciais. Estudo retrospectivo e quantitativo sobre mães que 
tiveram partos no Centro Obstétrico com concepto nascido vivo entre janeiro e dezembro de 
2014.Os dados coletados de prontuários de junho à agosto de 2015,por meio de instrumento com 
informações das variáveis.Para analise utilizou planilhas e teste Qui-Quadrado com 95% de 
confiança estatística. O estudo foi aprovado sob CAAE: 45518615.3.0000.5515 da Plataforma 
Brasil. Das 1125 gestantes,250 apresentaram idade < 19anos e 82,1% são primíparas,72,8% não 
tem companheiro,80,7% tinham > 8anos de estudo;sendo brancas 42,9%.Somente 5,8% são 
remuneradas;47,1% não se adequaram ao pré-natal e 28,9% tiveram cesáreas. Cresce no Brasil as 
taxas de gestantes com > 35 anos, mas ainda é expressiva a taxa de mães adolescentes(20,4%),no 
estudo que constatou 22,2% a realidade local.Quanto à presença de companheiro dados nacionais 
apontam que 63,6% tem companheiro, enquanto neste estudo 27,2% das gestantes não tem 
companheiro,podendo gerar conflitos de toda ordem. Dados nacionais de 2008 indicaram que 
40% das mães tem < 8 anos de estudo,taxa de 19,3% foi encontrada neste estudo e na região 
Nordeste 39%,apontando desigualdades sociais.Estudos mostra que 51,7% das gestantes são 
pardas/negras enquanto alcançamos o valor de 57,1%, mas não foi variável importante de 
associação. A literatura aponta que no Sul 68% das gestantes realizaram pré-natal, enquanto no 
Norte 29% e na pesquisa 59,2% das adolescentes realizaram adequadamente conforme tem 
ocorrido em regiões menos vulneráveis.Quanto cesáreas a taxa foi maior que 15%recomendados 
pela OMS,pois foi de 28,9%.Assim como no estudo nacional(2010),81,4% gestantes adolescentes 
são primíparas. Concluiu-se que no hospital pesquisado 22,2% dos partos são de mulheres < 
19anos,não brancas,sem companheiro e de baixa condição social com poucas perspectivas para o 
futuro.É necessário que gestores e profissionais planejem políticas de saúde com foco na 
prevenção da gravidez entre adolescentes e estratégias de assistência às gestantes por meio da 
educação em saúde e planejamento familiar.         
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E EPIDEMIOLÓGICO DE HOMENS COM CÂNCER DE PRÓSTATA 
ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA NO INTERIOR DE SÃO PAULO. 

 
ELAINE CRISTINA NEGRI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA DE PRESIDENTE PRUDENTE 
KARLA DOS SANTOS BRAGA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA FLÁVIA BORTOLUZZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O câncer de próstata, é apontado como o segundo tipo de neoplasia mais frequente no mundo, e 
o mais incidente no Brasil. Conhecer o perfil sociodemográfico e epidemiológico de homens com 
câncer de próstata pode subsidiar o aprimoramento de ações de promoção da saúde e prevenção 
da doença e proporcionar tratamento e recuperação precoces, através de ações educativas 
direcionadas à população considerada mais vulnerável à doença. Caracterizar o perfil 
sociodemográfico/epidemiológico de homens com câncer de próstata.  Estudo descritivo, 
quantitativo, com 68 pacientes acometidos pela doença acompanhados no serviço, com idade 
igual ou superior a 18 anos e condições físicas e cognitivas. Foi realizada uma entrevista com 
questionário fechado após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo 
foi autorizado pelo CEP da Unoeste sob o protocolo n° 42352515.7.00005515/2015. Dos 68 
pacientes entrevistados, 26 (38,2%) apresentaram idade entre 70 a 79 anos, cor da pele branca 36 
(53,0%) e com ensino fundamental incompleto 42 (61,8%). Sobre os hábitos de saúde 26 (38,0%) 
referiram que nunca procuraram por serviço médico antes do diagnóstico e a Unidade Básica de 
Saúde foi o serviço de saúde mais procurado no início dos simtomas, 42 (62,0%). Quanto ao 
consumo de tabaco 41 (60,0%) referiram uso no passado. Em relação à atividade física 56,0% 
refeririam não praticar nenhuma atividade. Os sintomas mais frequentes relatados foram dor ao 
urinar e diminuição da força da urina. A idade predominante corrobora com os dados da 
estatística mundial, onde 62% dos casos são diagnosticados acima de 65 anos. A etnia branca foi 
predominante, semelhante a outros estudos. O grau de escolaridade dos entrevistados se 
assemelha a outros trabalhos, onde se destaca que a desinformação sobre prevenção ou 
tratamento do câncer está interligada aos baixos níveis de escolaridade. Sobre hábitos de saúde, a 
maioria referiu que não buscavam o serviço de atenção primária de maneira preventiva antes do 
diagnóstico, o que colabora para o disgnóstico tardio. Os achados em relação ao uso do tabaco 
neste estudo vai de encontro com a literatura que demonstram que o tabaco aumenta o risco para 
o aparecimento do câncer de próstata. Concluímos neste estudo a necessidade de ações de 
promoção de saúde e prevenção de doenças voltadas diretamente para a saúde do homem 
visando à inclusão de forma mais efetiva destes nos programas disponibilizados pelo Sistema 
Único de Saúde na atenção primária.     Não      
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

PAULA MIRALHA GUIMARÃES DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A educação em saúde é um processo que permite a transformação da realidade por meio da 
conscientização crítica dos indivíduos, de modo que os pacientes sejam encorajados, a tomarem 
suas próprias decisões. A educação em saúde abrange distintas áreas da educação e da saúde: tais 
como aprendizagem sobre as doenças, medidas preventivas e seus efeitos sobre a saúde e 
promoção à saúde. Para que aconteçam ações de Educação em Saúde é necessário que haja um 
planejamento para a sistematização do processo de trabalho das organizações e serviços deste 
setor, as quais se refletem na qualidade da assistência aos usuários. Partindo desses fundamentos 
a Educação em Saúde é uma ferramenta de grande valia para a promoção e prevenção em todos 
os níveis de atenção, mas é na Estratégia de Saúde da Família, que se busca o fortalecimento e 
embasamento de ações para melhoria da qualidade de vida da população assistida, se 
constituindo então como espaço favorável para o desenvolvimento do estudo.  Compreender a 
percepção dos enfermeiros sobre as ações de saúde e seu planejamento na Estratégia Saúde da 
Família em um município do oeste paulista. Estudo descritivo exploratório com abordagem 
qualitativa, os sujeitos foram compostos por enfermeiros que atuam na Estratégia de Saúde da 
Família. A coleta de dados ocorreu mediante aprovação do comitê de ética em pesquisa por meio 
de entrevista semi-estruturada. Os dados foram analisados utilizando a técnica de Análise de 
Conteúdo. Seguindo as etapas de análises foram definidas as seguintes categorias analíticas: 
"Pratica dos enfermeiros frente a realização das Ações Educativas" e "Vivenciando as dificuldades 
dos profissionais no planejamento das Ações Educativas".  A prática dos enfermeiros no 
planejamento e desenvolvimento de ações no âmbito da Educação em Saúde apresenta 
fragilidades no processo de planejamento dessas ações. O objetivo da educação em saúde, não é o 
de informar para a saúde, mas de transformar saberes existentes. A prática educativa, nesta 
perspectiva, visa planejamento e seleção de métodos adequados para atingir os objetivos, fase de 
extrema relevância para o êxito de todo o desenvolvimento. Por meio do estudo conclui-se que a 
Educação em Saúde inclui práticas públicas, ambientes apropriados e reorientação dos serviços de 
saúde para além dos tratamentos clínicos, mas também propostas pedagógicas que possam 
resultar em ações cuja essência está na melhoria da qualidade de vida e na promoção à 
saúde.    Próprio pesquisador     
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PREVALÊNCIA DA SÍFILIS GESTACIONAL E FATORES DE RISCO RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA PRÉ 
NATAL 

 
ELISABETE CRISTINA SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOICE SILVA MENDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KELLY CRISTINA DE LIMA RAMOS PINTO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A sífilis adquirida é uma doença infectocontagiosa sistêmica causada pela bactéria Treponema 
pallidium transmitida por via sexual ou congênita. Segundo o Ministério da Saúde (2010) a sua 
ocorrência em gestantes evidencia falhas dos serviços de saúde na atenção ao pré-natal, pois o 
diagnóstico precoce e o tratamento da gestante são medidas simples e eficazes na prevenção e 
tratamento da doença. A sífilis materna diagnosticada precocemente inibe possíveis abortos, 
nartimortalidade, recém-nascidos prematuros, sinais clínicos como anomalias e até mesmo a sua 
transmissão vertical (BRASIL. Ministério da Saúde, 2012). A elevada incidência da sífilis no Brasil 
está intimamente ligada a diversos fatores, como pré-natal, gravidez na adolescência, o uso de 
drogas pela gestante e/ou pelo parceiro, múltiplos parceiros, baixo nível de instrução escolar e 
socioeconômico, mulheres multíparas, falta de acesso à saúde; Implementar ações, pautadas em 
dados que caracterizam a realidade regional, torna-se relevante para melhorias da assistência de 
pré-natal e de enfermagem neste a este agravo.   Identificar a prevalência de gestantes com sífilis 
em um hospital materno infantil do Município de Presidente Prudente.  Estudo epidemiológico 
descritivo com delineamento transversal realizado em um Hospital Público Materno Infantil do 
interior do Oeste do Estado de São Paulo. Foram entrevistadas todas as gestantes admitidas no 
pré-parto bem como para tratamento clínico e obstétrico. Utilizado instrumento semi-estruturado 
para coleta de dados que abordou aspectos assistenciais do pré-natal e estatística descritiva e 
teste do qui-quadrado para as relações entre as variáveis. Análises executadas pelo Bioestat 5.3. 
CAAE: 51627315.8.0000.5515 Prevalência de sífilis gestacional de 5,6%. A baixa prevalência da 
sífilis gestacional na população estudada (5,6%) demonstra a ampla cobertura dos exames de 
triagens necessários às gestantes estudadas, em especial a sorologia para sífilis(99,2%) e do seu 
respectivo tratamento (73,3%). Concluímos que uma ampla cobertura dos exames de diagnóstico 
da sífilis durante o pré-natal e do seu respectivo tratamento favorece à baixos índices de 
prevalência da sífilis gestacional no momento do parto.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
599 

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

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Enfermagem    

 
 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS DE UM HOSPITAL DO 
INTERIOR PAULISTA 

 
ELAINE CRISTINA NEGRI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
A medida da qualidade de vida no trabalho (QVT) vem despertando muito interesse, já que no 
contexto de trabalho os fatores pessoais, ambientais e organizacionais influenciam na condição de 
saúde dos profissionais e na assistência prestada. A enfermagem é uma das profissões que 
possuem um elevado índice de desgaste físico e emocional. A insatisfação com o trabalho pode 
levar a um desempenho inadequado dos profissionais, acarretando em altas taxas de absenteísmo 
e rotatividade nas empresas. Mensurar a QVT dos enfermeiros em hospital de médio porte do 
interior paulista. Estudo exploratório e quantitativo, com 44 enfermeiros em um hospital de médio 
porte do interior paulista. Aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da Unoeste sob protocolo n° 
13699113.1.0000.5515. Foi aplicado um questionário para coleta do perfil sociodemográfico dos 
enfermeiros e o Instrumento de Qualidade de Vida no Trabalho de Enfermagem de Kimura e 
Carandina (2009). Houve predomínio do sexo feminino (61,63%), casados (63,64%), com um único 
vínculo empregatício (68,18%). A idade média foi de 31,95 anos, e o tempo de formação de 5,04 
anos. A atuação profissional teve média de 4,29 anos. Em relação ao turno de trabalho, 79,55% 
atuam no diurno e o tipo de serviço que exercem inclui: atividade assistencial (72,73%), 
coordenação (18,18%), gerência (6,82%) e coordenação/ assistência (2,27%). A QVT dos 
enfermeiros alcançou um score de 13,38; com desvio padrão de 2,69; considerado regular. 
Segundo os participantes os fatores que podem influenciar na satisfação é a idade e o turno de 
trabalho. Os enfermeiros que atuam no diurno apresentam maior grau de satisfação, pois 
consideram que o noturno exige desgaste psicofisiológico maior, pois trabalham no momento em 
que as funções orgânicas encontram-se diminuídas. O fator idade sugere um comportamento 
adaptativo dos profissionais, no qual os indivíduos mais velhos são mais experientes, com melhor 
dinâmica de trabalho, bem como uma maior tranquilidade na tomada de decisão no trabalho e 
vida pessoal. O trabalho nem sempre proporciona um crescimento, conhecimento e 
independência profissional, pois muitas vezes causa desinteresse e problemas de insatisfação. Há 
a necessidade de uma avaliação contínua para enfermeiros que realizam jornada noturna e para 
aqueles mais jovens, pois quanto menor a idade do individuo mais propenso estará a estar 
insatisfeito em relação a sua QVT.    Não houve fomento.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
600 

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

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Enfermagem    

 
 

RESULTADOS MATERNOS E PERINATAIS DE GESTANTES ADOLESCENTES EM MATERNIDADE DO 
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CAMILLA MANHANA DOS SANTOS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSSIMARA POLETTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VALERIA CATANELI PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GLILCIANE MORCELI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O período gestacional trata-se de um fenômeno fisiológico e se desenvolve sem intercorrências na 
maior parte dos casos. A gravidez na adolescência vem se destacando de forma crescente no 
cenário de Saúde Pública do Brasil. Os fatores de risco apontados na literatura para o estado 
gestacional em adolescentes, estão intimamente ligados à menarca precoce, uso incorreto ou não 
de métodos anticoncepcionais, fator social, fator familiar e influência midiática. Identificar as 
características gestacionais e perinatais das gestantes adolescentes em relação aos aspectos sócio 
demográficos, obstétricos e perinatais Estudo do tipo corte transversal, no período de outubro de 
2015 a março de 2016, onde foram incluídas gestantes adolescentes e seus recém-nascidos. 
Foram analisadas as variáveis maternas: idade, etnia, hábito tabagista, paridade, tipo de parto e 
idade gestacional e os desfechos perinatais: peso, índice ponderal, classificação do peso do recém-
nascido e escore de ápgar de primeiro e quintos minutos de vida. A análise estatística foi a 
descritiva simples. Foram analisadas 100 adolescentes A idade média foi 19 anos, 89% eram não 
brancas, 83% eram não tabagistas e 65% primíparas. Ocorreu parto vaginal em 66% das gestações 
e a idade gestacional média foi 37 semanas e 2 dias. O peso médio dos recém-nascidos foi de 
2974,6g, com índice ponderal de 0,029, classificados como adequados para idade gestacional em 
83% e ápgar de primeiro minuto de 7 e no quinto minuto de 9. A adolescência é reconhecida como 
um período de transição entre a infância e a idade adulta. É caracterizada por um momento 
conflituoso e envolve transformações físicas, psicológicas e sociais que podem fragilizar essas 
gestantes adolescentes e assim influenciar nos desfechos maternos e perinatais. adolescentes de 
diferentes maneiras e intensidades A idade materna não influenciou os desfechos maternos e 
perinatais.         
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RESULTADOS MATERNOS E PERINATAIS EM GESTAÇÕES DE TERMO EM MATERNIDADE DO 
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
SANDRA REGINA MENEZES SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSSIMARA POLETTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VALERIA CATANELI PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GLILCIANE MORCELI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A gestação é resultado de complexa rede de eventos, regulados por uma variedade de 
mecanismos e mediadores dos sistemas endócrino, nervoso e imune. Três processos distintos e 
interdependentes caracterizam o momento em que a gestação atinge o desfecho: o 
remodelamento cervical, a contratilidade miometrial e o enfraquecimento e rotura das 
membranas fetais, que, juntos, viabilizam a expulsão do feto após a 37ª semana de gestação, o 
que caracteriza a gestação a termo. O período gestacional trata-se de um fenômeno fisiológico e 
se desenvolve sem intercorrências na maior parte dos casos. Identificar as características 
gestacionais e perinatais das gestações de termo em relação aos aspectos sócio demográficos, 
obstétricos e perinatais. Estudo do tipo corte transversal, no período de outubro de 2015 a março 
de 2016, onde foram incluídas gestantes com idade gestacional entre 37ªsemana a 41 semanas e 6 
dias. Foram analisadas as variáveis maternas: idade, etnia, hábito tabagista, paridade, tipo de 
parto e idade gestacional e os desfechos perinatais: peso, índice ponderal, classificação do peso do 
recém-nascido e escore de ápgar de primeiro e quintos minutos de vida. A análise estatística foi a 
descritiva simples e foi aprovado pelo CEP CAEE 47439915.9.0000.5515  Foram analisadas 152 
gestantes com idade gestacional entre 37ª semanas a 41 semanas e 6 dias. A idade média foi 26,5 
anos, 67,2% eram não brancas, 79,6% eram não tabagistas e 31,5% primíparas. Ocorreu parto 
vaginal em 66,4% das gestações e a idade gestacional média foi 39 semanas e 2 dias. O peso 
médio dos recém-nascidos foi de 3254g, com índice ponderal de 0,029, classificados como 
adequados para idade gestacional em 76,3% e ápgar de primeiro minuto de 8 e no quinto minuto 
de 9. As gestações caracterizadas como de termo são definidas como um período de 5 semanas 
entre 37 e 42 semanas. Neste período gestacional acreditava-se que a morbidade e a mortalidade 
perinatal fossem idênticas e com igual incidência nas diferentes idades gestacionais, mas dados 
epidemiológicos têm demostrado que isto não é verdadeiro, porém neste estudo não houve 
diferença estatística entre as idades gestacionais caracterizadas como de termo. A idade 
gestacional materna não influenciou os desfechos maternos e perinatais.         
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TÂNIA APARECIDA DALOSSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O ambiente hospitalar tem se tornado uma preocupação mundial na saúde em relação a 
segurança do paciente, pois erros são constantes e resultam em danos físicos e psicológicos de 
todos envolvidos, a segurança do paciente vem contribuir para a prevenção e eliminação de erros 
no cuidado prestado ao paciente  Analisar a qualidade do cumprimento da prescrição 
medicamentosa e administração de medicamentos de pacientes em terapia renal 
substitutiva  Trata-se de uma pesquisa de caráter retrospectivo exploratório quantitativo, 
realizada em uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de grande porte situado no Oeste 
Paulista, onde foram analisados 42 prontuários de pacientes admitidos nesta unidade, no período 
de agosto a dezembro de 2015. Para coleta foram utilizados instrumentos próprios que contém as 
variáveis relacionadas as características do paciente, tempo de internação, diagnósticos 
associados, destino e informações referentes á administração dos medicamentos, foram critérios 
de exclusão: pacientes com diálise peritoneal que tiveram alta para clínica. O trabalho foi 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa sob protocolo 3020.  Espera-se com essa pesquisa que 
seja possível analisar a qualidade do aprazamento dos medicamentos em pacientes com Terapia 
Renal Substitutiva. Observa-se que dentre os pacientes estudados 40,5% realizaram de 01 a 05 
sessões de diálise, 30% de 06 a 10 e o restante de 11 a 35 sessões, com um tempo de internação 
de 01 a 20 dias. Durante as sessões houve a administração de 28 medicamentos, sendo 12 
antimicrobianos. Dentre estes, destaca-se que 07 são eliminados durante a diálise, e outros 
sofrem alguma interferência. Podemos também identificar na prática dos aprazamentos de 
medicações, que independente da especificidade de cada paciente, os medicamentos são 
aprazados nos horários pré-estabelecidos e muitas vezes não se considera as possíveis interações 
com o processo de diálise. Após a finalização dessa pesquisa será feita uma devolutiva para equipe 
de enfermagem do local estudado, propondo um sistema de reorientação sobre a educação 
continuada através de treinamentos junto as equipes de saúde, evitando que o paciente 
desenvolva eventos indesejáveis e diminuindo assim a porcentagem de óbtos.  A equipe 
multiprofissional deve ser capacitada quanto á cinética medicamentosa para garantir um 
aprazamento adequado dos medicamentos promovendo a qualidade e segurança da terapia 
medicamentosa.         
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A Segurança do paciente, em geral, compreende a prevenção de erros na assistência oferecida ao 
paciente e a extinção de danos originados por esses erros. Um erro pode ocorrer em qualquer 
etapa do cuidado prestado pela equipe de enfermagem, tal como, por exemplo, na administração 
de medicamentos. O empenho para prevenir ou reduzir os erros no processo de medicação pode 
ser feito com as novas tecnologias da informação no setor da saúde, abrangendo sistemas 
eletrônicos de registro e de administração de medicamentos. O uso de Código de Barras introduz 
essa tecnologia para assegurar que a medicação certa será administrada pela equipe de 
enfermagem na dose correta na hora correta para o cliente correto.  Assim o objetivo do presente 
trabalho foi analisar o impacto na segurança do paciente do uso do leitor de código de barras no 
processo de administração de medicamentos Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo, 
observacional.Realizado em uma unidade de internação cirúrgica de uma instituição de saúde no 
mês de Abril de 2016.A pesquisa envolveu 4 fases:criação do módulo de leitura eletrônica dos 
medicamentos para equipe de enfermagem; treinamento da equipe,observação do uso do código 
e entrevista com os profissionais Foram feitas 59 observações de administração de medicamentos 
em 10 pacientes.Durante as observações foram feitas 145 verificações pelo código de barras por 
profissionais de enfermagem.Houve concordância entre os dados 
(medicamento/paciente/horário) em 140 verificações e cinco houve discordância entre as 
verificações.Após as observações, os participantes responderam um questionário sobre a 
percepção de segurança com uso do código de barras e as respostas mostraram que a maioria 
reconhece que melhora a segurança.Outras respostas do questionário apontaram que a 
tecnologia reforça a segurança; não há dificuldade em utilizar o leitor de código de barras, mas o 
tempo para todo o processo aumentou. A percepção de segurança do profissionais de 
enfermagem é reforçada pela tecnologia, mas é uma cultura ainda incipiente,pouco utilizada no 
momento da administração de medicamentos,necessitando de um maior tempo de uso para 
incorporar ao trabalho da enfermagem. O uso de tecnologia é uma estratégia recomendada pela 
literatura para melhorar a segurança na administração de medicamentos e precisa ser 
comprovada com estudos com sua aplicação. Os resultados mostraram que a maioria dos 
profissionais de enfermagem se sentem mais seguros com uso do código de barras.         
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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO URINÁRIA RELACIONADO AO 
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ANGÉLICA DE FREITAS CARVALHO BRUNO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KÁTIA BRUNA SILVA PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A infecção hospitalar representa um grande desafio a ser enfrentado pelo Poder Público e na 
Enfermagem a preocupação em relação à infecção hospitalar acontece desde a época da 
enfermeira Florence Nightingale. Dentre as infecções, aproximadamente 80% das infecções do 
trato urinário em ambientes hospitalares, estão relacionados ao alto uso de cateter vesical de 
demora (sonda), e é muito frequente seu uso nas unidades de terapia intensiva.Na UTI os 
pacientes necessitam de assistência contínua e permanente monitorização da equipe de saúde, 
por serem submetidos a procedimentos invasivos e complexos, dentre eles o cateterismo vesical 
de demora que é utilizado para controle de débito urinário e conforto, ficando assim expostos a 
riscos para ITU necessitando de cuidados mais efetivos para inserção e matutenção deste cateter 
por parte da equipe de enfermagem para prevenção de infecção urinária. Identificar a percepção 
dos enfermeiros sobre os cuidados desenvolvidos para inserção e manutenção do cateter vesical 
de demora na prevenção de Infecção do Trato Urinário em unidades de terapia intensiva. Trata-se 
de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa e os participantes da mesma foram os 
enfermeiros de unidades de terapia intensiva de dois hospitais gerais. Foi realizado entrevista com 
dezesseis enfermeiros das unidades de terapia intensiva, com um roteiro semi-estruturado, com 
questões abertas relacionadas à inserção e manutenção do cateter vesical de demora. A coleta de 
dados teve seu início no mês de maio de 2016, após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) e do Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) com protocolo número 3103 e está 
sendo analisada de acordo com as categorias de respostas do instrumento, divididas da seguinte 
forma: inserção do cateter vesical de demora, manutenção do cateter vesical de demora e 
controle de infecção relacionado ao cateter vesical.            
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THAIS SILVA DE MEDEIROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A reestruturação do modelo assistencial no percurso da Reforma Psiquiátrica evolucionou uma 
política de atenção em saúde mental voltada a crianças e adolescentes, devido ao aumento de 
internações com menores nos últimos anos, geralmente por causa de comportamentos agressivos. 
Considerando que ainda há uma escassez de serviços especializados no cuidado a estes menores 
quando há necessidade ou obrigatoriedade da internação, é de grande relevância discutir a 
percepção dos profissionais quanto à presença dos menores internados em um serviço de 
referência regional. Identificar as percepções dos profissionais de um serviço de emergência 
psiquiátrica sobre a internação de menores Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória de 
abordagem qualitativa. Será realizada em um serviço de pronto atendimento psiquiátrico de um 
hospital regional de grande porte do interior do estado de São Paulo. A obtenção dos dados será 
por meio de entrevista semi-estruturada. A equipe entrevistada será constituída por 
aproximadamente 10 profissionais. O material transcrito das entrevistas será analisado a partir da 
Análise de Conteúdo de Bardin (2011).            

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
608 

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

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Enfermagem    
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KEZIA MARIA SILVA NAVARRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MONIQUE TABATA NAGATA DIAS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A crise psíquica é uma situação em que o sujeito extravasa sua angústia e sofrimento, a ponto de 
se desprender de sua realidade, sendo consideradas urgências psiquiátricas. No Brasil os 
atendimentos às urgências psiquiátricas variam de 2,4% a 8,9% do total de atendimentos dos 
serviços pré-hospitalares. De acordo com o Decreto-Lei n.º 58931 de 04 de março de 2013 é de 
competência dos serviços de emergência do Corpo de Bombeiros Militar o atendimento à pessoa 
que tem intuito de suicidar e outros casos pessoas em crises psíquicas Identificar a percepção dos 
profissionais do atendimento pré-hospitalar sobre as ocorrências envolvendo pessoas em crises 
psíquicas Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória e de abordagem qualitativa. Serão 
realizadas entrevistas gravadas e posteriormente transcritas com os profissionais do corpo de 
bombeiros em uma cidade do oeste paulista. O material coletado será analisado a partir da Análise 
de Conteúdo, proposta por Bardin (2011). O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
e foi aprovado sob o CAAE nº 53453316.2.0000.5515.            
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CASSIA ANGELINA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Introdução: O Caramujo Gigante Africano (Achatina fulica), descoberto por Bowdich em1822, teve 
sua apresentação no território brasileiro, em meados do final da década de 80, de forma ilegal em 
uma feira agropecuária em Curitiba - PR para serem vendidos e comercializados como criadores de 
Escargot (Hélix aspersa). A espécie é invasora e há mais de 100 anos vem tentando ser controlada, 
pois o mesmo é hospedeiro dos nematoides causadores de angiostrongilíase abdominal e da 
angiostrongilíase meningoencefalite. A invasão destes moluscos em centros urbanos e o impacto 
negativo na biodiversidade tornam-se problemas de saúde pública. A lei n° 11.350, de 5 de 
outubro de 2006 preconiza que os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são a principal ligação 
entre as equipes da Estratégias de Saúde da Família (ESF) com a comunidade, tendo as atribuições 
de realizar medidas preventivas, promoção á saúde em visitas domiciliares e comunitárias. 
Considerando que a população não tem conhecimento sobre doenças transmitidas pelo molusco, 
torna-se de grande importância a atuação dos ACSs para realizar ações educativas sobre o 
assunto.  Identificar o nível de conhecimento dos ACS de um município do interior do Estado de 
São Paulo acerca do Caramujo Africano e das doenças transmitidas por ele. Trata-se de uma 
pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa. O município em questão possui atualmente 19 
unidades de Estratégia de Saúde da Família, contendo aproximadamente 96 Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS), que serão a população de estudo. Será aplicado um questionário construído pelos 
autores, com questões semiestruturadas, que pretendem identificar o nível de conhecimento dos 
ACS a respeito do caramujo africano e as doenças transmitidas por ele. Este projeto foi submetido 
ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da universidade proponente, seguindo 
as normativas da Resolução n.º 466 (BRASIL, 2012), sob o protocolo CPDI n.º 3391. Ainda em 
aguardo da resposta para iniciar a coleta de dados. Após a coleta, os dados serão analisados por 
meio de estatística simples.       Não há.     
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ANA PAULA TEIXEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA GODOY PUGLISI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é o principal fator de risco para as doenças cerebrovasculares, 
doenças isquêmicas do coração e é a principal causa de óbito prevenível no mundo, responsável 
por 13% das mortes A identificação de fatores de risco, diagnóstico precoce, emprego de vasta 
terapêutica medicamentosa e de ações educativas para as mudanças no estilo de vida podem 
contribuir para o controle da Hipertensão. O tratamento adequado deste agravo é fundamental 
para a redução da morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares e consiste em 
mudanças no estilo de vida e uso contínuo de um ou mais tipos de medicamentos anti- 
hipertensivos. Estudos realizados constataram que 20 a 50% dos pacientes hipertensos não fazem 
uso das medicações que são prescritas, sendo assim de fundamental importância a sistematização 
do diagnóstico de não adesão medicamentosa para posteriormente trabalhar estratégias que 
possam modificar a atitude do paciente. Diante da importância da terapia medicamentosa 
adequada na prevenção das complicações, faz-se necessário conhecer a adesão ao tratamento 
medicamentoso na população.  O objetivo desta pesquisa é verificar a adesão ao tratamento 
medicamentoso anti-hipertensivo em pacientes hipertensos.  Estudo transversal, descritivo, de 
abordagem quantitativa. Será realizada por meio da aplicação de um questionário sobre adesão 
medicamentosa em pacientes com hipertensão atendidos em um ambulatório de um hospital 
regional no interior do Oeste Paulista. A entrevista acontecerá em Setembro de 2016 após 
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. Serão recrutados 50 pacientes com diagnóstico 
confirmado de hipertensão arterial sistêmica que são atendidos no ambulatório de cardiologia e 
que fazem controle da doença. Foram excluídos pacientes com hipertensão secundária confirmada 
em prontuário. A adesão terapêutica será determinada por meio da Escala de Adesão Terapêutica 
de Morisky de oito itens, versão em português da Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8), 
traduzida e validada no Brasil. Consideramos que após a coleta e realização da análise de dados 
encontraremos baixa adesão medicamentosa em nossa amostra, em concordância com os 
resultados relatados por outros pesquisadores.            
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AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE SUBTÂNCIAS 
PSICOATIVAS 

 
RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA AMARO SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Nos dias atuais as empresas visam profissionais cada vez mais habilitados para atuarem no 
mercado de trabalho, não sendo diferente no setor da saúde. Assim, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) para os Cursos de Graduação em Enfermagem requerem profissionais 
generalistas, críticos e reflexivos. Considerando o alto e crescente número de pessoas em 
uso/dependência das Substâncias Psicoativas (SPA), as ações desenvolvidas pelo enfermeiro 
direcionadas a essa população são de suma importância no controle da doença, prevenção de 
complicações e promoção de vida. Identificar as ações desenvolvidas por enfermeiros que atuam 
em serviços especializados para dependentes químicos em um município do interior estado de São 
Paulo Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. A população será constituída 
por no mínimo cinco enfermeiros que atuam em diversos serviços de atendimento para usuários 
de SPA, presentes na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da região. Para obtenção de dados 
optou-se por questionário semiestruturado e realização de entrevistas, que serão transcritas e 
analisadas a partir do referencial teórico da Análise de Conteúdo de Bardin            
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ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL ASSOCIADA AO PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO DAS PARTURIENTES 
 

CAMILA SANTANA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SANDRA MARIZA PELLOSO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM 
 

Apesar da importante redução da mortalidade infantil no Brasil nas últimas décadas, os 
indicadores de óbitos neonatais apresentaram uma velocidade de queda abaixo do desejado. Um 
número expressivo de mortes ainda faz parte da realidade social e sanitária de nosso país e grande 
percentual ocorre por causas evitáveis, principalmente em relação às ações dos serviços de saúde 
e, entre elas a atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. A assistência pré-natal permite 
a identificação e o manejo de condições clínicas, sociodemográficas e de fatores comportamentais 
de risco, que favorecem a prevenção de eventos indesejáveis à mãe e ao recém-nascido. Dentre os 
índices que avaliam a adequação do pré-natal, destaca-se o proposto por Kessner em 1973, que é 
baseado no número de consultas realizadas e na idade gestacional de início do pré-natal.Frente a 
esta realidade este estudo se justifica pois, conhecer as características maternas e sua condição 
gestacional podem subsidiar estratégias e planejamento mais resolutivo da assistência de 
enfermagem e de outros profissionais frente ao pré- natal e a saúde materno infantil.  Portanto, o 
objetivo deste estudo será analisar a adequação da assistência pré-natal associada ao perfil sócio- 
demográfico das gestantes. É um estudo descritivo, exploratório, retrospectivo, de abordagem 
quantitativa, aprovado pelo CEP sob número: CAAE: 45518615.3.0000.5515. Para a coleta de 
dados serão utilizadas as informações do Banco de dados, proveniente da tese da orientadora, 
coletados em hospital do interior do oeste paulista com 1136 partos registrados no Centro 
Obstétrico no período de janeiro a dezembro de 2014. Para a confecção do Banco de dados foi 
utilizado formulário pré- elaborado e testado tendo como fonte os prontuários das mães e recém 
nascidos.Para a análise de dados será utilizada estatística descritiva e teste Qui-quadrado, com 
nível de confiança estatística de 95%.             
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO GEL À BASE DE ANACARDIUM OCCIDENTALE L. (CAJUEIRO) NO 

TRATAMENTO DE QUEIMADURAS INDUZIDAS EM RATOS WISTAR  
 

CARLOS EDUARDO DE GASPARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINE CRISTIANE RIBEIRO BATISTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CASSIA ANGELINA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CRISTIAN NUNES TRIGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIANE DE VASCONCELOS BARRIONUEVO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAROLINE SILVA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LAIZE CAZAROTO CAVALIERI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LAYLA RAÍSSA CARVALHO CABRERA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEANDRA ERNST KERCHE SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCOS ALBERTO ZOCOLER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MILENA COLONHESE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As queimaduras vem sendo um grande problema de saúde pública devido sua gravidade, 
complicações e sequelas. É a segunda causa de morte na infância e a terceira de morte acidental, 
no qual 75% ocorre em âmbito domiciliar. Estão entre os traumas mais graves e dolorosos, 
causando problemas físicos, psicológicos e sociais, somado a um elevado custo econômico. Muitas 
terapias ao longo dos anos vêm sendo empregadas com o objetivo de obter resultado favorável no 
tratamento das queimaduras, como os enxertos, curativos biológicos com pele artificial e de 
animais, homoenxertos, aplicação de medicamentos e o Light emitting diode (LED). Desde a 
década de 70 as plantas medicinais e outros produtos naturais são recursos terapêuticos 
amplamente utilizados. O extrato das cascas do cajueiro (Anacardium occidentale L) possui efeito 
antiinflamatório atribuído à presença de taninos que agem no processo inflamatório crônico e 
agudo diminuindo a formação de edema e a migração leucocitária.  O objetivo deste trabalho é 
avaliar o efeito do gel dermatológico elaborado com extrato glicólico das cascas do caule de 
Anacardium occidentale L. (cajueiro) no processo cicatricial de queimaduras induzidas 
experimentalmente em ratos Wistar.  Serão utilizados 80 ratos machos da linhagem Wistar, com 
peso entre 200 a 300g, distribuídos aleatoriamente em dois grupos com 40 ratos em cada e 
observados durante 28 dias. Os animais serão contidos manualmente e realizada a tricotomia da 
região dorsal, posteriormente anestesiados com pentobarbital na dose de 30mg/Kg por via 
intraperitoneal, posicionados em decúbito ventral, realizada a antissepsia da pele com clorexidine 
a 2%, a secagem com compressa de gaze estéril e a indução da lesão por queimadura sempre pelo 
mesmo pesquisador. Para induzir a lesão será produzido um instrumental, já descrito por outros 
autores, de bronze com ponta ativa chata e plana com a dimensão de 2 cm², aquecida por um 
minuto em água fervente a uma temperatura de 100°C e apoiada na pele por 5 segundos sem 
pressão excedente, após a pele será resfriada por um minuto utilizando gaze umedecida com 
solução fisiológica 0,9% à temperatura ambiente. No Grupo Controle (GC) as lesões serão tratadas 
com solução fisiológica a 0,9% e do Grupo Caju (GCa) com o gel dermatológico do cajueiro. Em 
seguida será colocado um curativo com compressa não aderente de Rayon estéril e curativo 
adesivo (Band Aid?). Serão realizadas avaliações clínica, morfométrica, morfológica e histológica 
das lesões.            
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CARACTERISTICAS DAS INTERNAÇÕES POR FRATURAS EM IDOSOS RESULTANTES DE QUEDAS 
 

GISELE NASCIMENTO DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELIANE GOMES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Para se obter uma vida longa com saúde é necessário envelhecer ativamente, ou seja, envelhecer 
de forma saudável. Mas nem todo individuo consegue atingir essa meta, e as questões que 
envolvem o envelhecimento se agravam quando um individuo que sempre teve uma vida ativa 
começa a depender de outros pessoas (OPAS/2005). As quedas é um dos agravantes que levam a 
seria consequências para a vítima, família e sociedade, sendo que para muitos a queda é 
considerada comum, porem as consequências são desastrosas e preocupantes, pois em alguns 
casos levam a limitações físicas, prejudicando o individuo psicossocialmente comprometendo 
assim a qualidade de vida. As internações por quedas em idosos possuem características 
semelhantes, podendo leva-los a serias complicações. Uma dessas complicações são as fraturas e 
lesões resultantes desses episódios de quedas o que pode causar ainda mais agravos, tanto à 
pessoa idosa, quanto aos familiares e sociedade (BRASIL/2012). Diante desta realidade, as quedas 
em idosos merecem uma atenção especial pois são considerados problemas de saúde publica 
devido ao alto custo que traz para o sistema publico caracterizar as internações por fraturas 
resultantes de quedas em idosos na região do extremo Oeste Paulista. trata-se de uma pesquisa 
quantitativa retrospectiva transversal que será realizada em um Hospital de médio porte, 
referência para atenção secundária e terciária do interior do estado de São Paulo. A população do 
estudo será composta por idosos, que foram internados com diagnóstico médico de fratura (CID-
10 "S") decorrentes de quedas. Os dados serão coletados por meio dos prontuários dos idosos que 
internaram no ano de 2015 com diagnóstico de fratura no referido hospital. O tratamento dos 
dados dar-se-á da seguinte maneira: primeiramente, as fraturas nos idosos serão classificadas 
segundo o CID-10 e será identificado se essas possuem relação com episódios de quedas. As 
variáveis sexo, idade prevalente, município, número de dias de internação, complicações e 
desfecho da internação serão utilizadas para traçar o perfil da população de estudo e se essas 
variáveis são significativas para a ocorrência de quedas e de fraturas. Os dados serão apresentados 
por meio de média ? desvio padrão em valores absolutos e relativos            
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CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
 

AIDÊ DE MELO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEILA CRISTINA MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA APARECIDA DA SILVA PIFFER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As mãos são estruturas corporais utilizadas para contato direto na assistência à saúde e acabam 
por representar o principal veículo de transmissão de microrganismos e para que exista a ruptura 
do elo de transmissão de infecção pelas mãos se faz necessário a adoção de normas básicas de 
higiene em ambiente hospitalar, sendo a higienização das mãos a de maior impacto. Considerando 
sua importância frente à prevenção das infecções relacionadas à assistência a saúde, os 
profissionais de enfermagem que são em maior número nessa assistência precisam executar esta 
técnica de forma responsável e consciente durante suas atividades profissionais, protegendo seus 
clientes de riscos. A higienização das mãos é o procedimento mais simples e eficaz para prevenção 
e controle das infecções, a adoção á prática é importante, pois grande parte das infecções pode 
ser evitada com este procedimento. Porém, a adesão a esta prática é excessivamente baixa, 
comprometendo a segurança do cliente. Mas o que se observa na prática do profissional da área 
de saúde, mas especificamente da enfermagem é que existe uma dificuldade para a adesão ao 
procedimento, mesmo sabendo de sua necessidade e importância no controle e prevenção de 
infecções hospitalares. O objetivo deste estudo será identificar o conhecimento da equipe 
enfermagem sobre a higienização das mãos em unidade de terapia intensiva. Trata-se de um 
estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa. A coleta de dados será realizada por 
meio de questionário sobre o procedimento de higienização das mãos com profissionais da 
Enfermagem de Unidades de Terapia Intensiva de dois hospitais de grande porte do interior do 
oeste paulista, sendo 12 enfermeiros, 46 técnicos e 25 técnicos de enfermagem. A análise dos 
dados coletados será realizada por meio de procedimento estatístico e apresentada de acordo 
com as categorias identificadas no instrumento de coleta de dados.            
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CONTRIBUIÇÕES E IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DO GENOGRAMA E ECOMAPA NAS VISITAS 
DOMICILIARES REALIZADAS POR ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM. 

 
ISABELA CRISTINA MAROCCHIO VASCONCELLOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINE VIANI VICENTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

 
Entre os diversos campos de atuação da saúde, a visita domiciliar na Estratégia Saúde da Família, 
ocorre por meio do estabelecimento de vínculo entre profissionais e usuários do sistema de saúde, 
oportuniza um espaço privilegiado para a aplicação diferenciada das práticas de cuidado, pois 
permite um olhar para a realidade das famílias e através dela é possível identificar o contexto 
familiar e da população, suas principais necessidades e com isso elaborar uma assistência coerente 
e eficaz. O trabalho em saúde deve ser pautado em bases científicas e para avaliar famílias 
durante a visita domiciliar é necessário que o profissional da saúde planeje sua visita e elabore um 
roteiro sistematizado com base no rigor científico, podendo também dispor de metodologias que 
o auxilie na visita. O Modelo Calgary de Avaliação Famíliar, surge a fim de auxiliar os enfermeiros 
em suas práticas, e possibilita uma visão ampla do sistema familiar, o genograma e o ecomapa, 
fazem parte do modelo e são utilizados para definir as estruturas internas e externas da família e 
os recursos que dispõe. O primeiro representa uma árvore familiar, assim representando uma 
estrutura interna, e o segundo, as relações entre a família e a comunidade e auxilia na avaliação 
dos apoios disponíveis e sua utilização pela família. Para acompanhar uma família é necessário 
conhecer sua estrutura, composição, situações de risco e fatores que influenciam seu processo de 
saúde-doença, o genograma e o ecomapa são instrumentos valiosos para compreensão das 
famílias durante a visita domiciliar pois constituem recursos de levantamento de dados, que 
avaliam a composição familiar e as interações entre os membros, permitindo ao enfermeiro um 
planejamento de estratégias e intervenções eficazes. Relatar a contribuição e a importância da 
utilização do genograma e ecomapa nas visitas domiciliares.  Estudo de abordagem qualitativa, 
explorato´rio-descritiva, representado por meio do desenho gra´fico do genograma e do ecomapa, 
as condições de saúde e o relacionamento entre os membros e como os problemas de saúde 
influenciam na dinâmica familiar. Esperamos com esta pesquisa utilizar os instrumentos citados 
para a avaliação e intervenção familiar e compreender e demonstrar as contribuições da utilização 
do ecomapa e genograma, esperando que os mesmos proporcionem benefícios às famílias e aos 
profissionais quando usados na visita domiciliar, e auxiliam na identificação das necessidades das 
famílias e seus membros.            
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM NO PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA 
 

EDCARLOS DOS SANTOS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL MENDES PLANTIER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O diagnóstico de enfermagem é o julgamento que norteia todo o plano assistencial do cliente 
estabelecendo as necessidades de cuidados e auxilia a equipe de enfermagem a definir 
prioridades de ações, selecionando as atividades para alcance de resultados esperados. A etapa 
diagnostica é a segunda no Processo de Enfermagem, compreendido em: Histórico, Diagnóstico de 
Enfermagem, Planejamento, Intervenções e Avaliação. Estas etapas são interdependentes, inter-
relacionadas e recorrentes, dando o caráter contínuo ao processo. A Insuficiência Renal Aguda é 
caracterizada pela redução abrupta da função renal que se mantem por períodos variáveis, 
resultando na inabilidade dos rins em exercer suas funções básicas de excreção e manutenção da 
homeostase hidroeletrolítica, o índice de mortalidade se mantem em torno de 50%. O paciente 
crítico em uma unidade de terapia intensiva que desenvolve insuficiência renal aguda manifesta 
diversos problemas que podem ser identificados pelo enfermeiro para levantamento de ações 
para individualizar o cuidado. Este estudo parte da hipótese que o conhecimento e identificação 
das manifestações destes pacientes reduziriam os índices de óbito por tal agravo compreendendo 
a pessoa de maneira individual e planejando as ações com metas mais assertivas.  identificar a 
prevalência de Diagnósticos de Enfermagem identificados pelos enfermeiros nos pacientes com 
Insuficiência Renal Aguda em uma Unidade de Terapia Intensiva do interior do Estado de São 
Paulo.  Trata-se de um estudo descritivo exploratório documental onde se avaliou 30 pacientes 
com IRA, o estudo teve início com a aprovação do Comité de Ética em Pesquisa da Unoeste e do 
Hospital Regional de Presidente Prudente sob o número do parecer 1.596.207, onde foi realizado 
a busca ativa nos prontuários de pacientes adultos admitidos na UTI geral, no período de 01 de 
junho de 2016 a 31 julho de 2016. Para a inclusão no estudo foram considerados os pacientes 
maiores de 18 anos que desenvolveram IRA após 24 horas de internação, indivíduos com 
diagnóstico prévio de insuficiência renal crônica dialítica ou não e em outras terapias de 
substituição renal foram automaticamente excluídos do estudo.            
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ENSINO SOBRE CUIDADO INTERDISCIPLINAR ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO: UMA PROPOSTA 
METODOLÓGICA 

 
GABRIELE DA SILVA REIS PESSOA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KATIA CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Nas ultimas décadas o sistema de saúde vem realizando ações voltadas para o melhor atender os 
pacientes. Recentemente o uso da palavra integralidade está cada vez mais inserida em nosso 
cotidiano por representar a promoção, prevenção e recuperação sejam no individual ou coletivo, 
em todos os níveis de complexidade. Na intenção de promover uma metodologia de simulação 
coerente com as reais necessidades de saúde da população atendidas pelo Sistema Único de 
Saúde, que traz como um dos princípios norteadores a integralidade propõe o LPS - Laboratório de 
Prática Simulado, baseado no Laboratório de Prática Profissional ou LPP, cuja simulação, o 
estudante avalia o paciente simulado de forma integral, de acordo com o grau de desempenho 
exigido para o ano em que está matriculado onde torna-se uma estratégia de ensino-
aprendizagem preparando o estudante para sua atuação na realidade.  Analisar a percepção dos 
tutores e preceptores sobre a formação interdisciplinar a partir do Laboratório de Prática 
Simulada. Identificando as potencialidades e fragilidades do método sobre o ensino 
interdisciplinar.   Trata-se de um estudo de campo com abordagem qualitativa. A utilização da 
metodologia qualitativa é considerada apropriada ao estudo por permitir a apreensão da essência 
dos significados, motivos e aspirações, atitudes, crenças e valores que são fundamentais para a 
descrição e compreensão dos fenômenos que envolvem o ser humano. São sujeitos da pesquisa: 
12 tutores das Residências Multiprofissionais, dos quais: três enfermeiros, três farmacêuticos, três 
fisioterapeutas e três nutricionistas. Os participantes da pesquisa receberam todas as informações 
necessárias quanto ao desenvolvimento do estudo, antes durante e após sua realização, ficando 
cientes de que a participação ocorrerá de acordo com as suas vontades, estando livres para 
desistência.            
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FATORES MATERNOS ASSOCIADOS À INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS EM UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA NEONATAL 

 
RAISSA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RUANNA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SANDRA MARIZA PELLOSO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM 
 

No Brasil a mortalidade infantil vem demonstrando redução, embora a mortalidade neonatal não 
apresente resultado semelhante. O cuidado à saúde do neonato tem importância fundamental 
para a re¬dução da mortalidade infantil, pois neste período de grande vulnerabilidade 
concentram-se riscos biológicos, ambientais, sócio econômicos e culturais, havendo necessidade 
de cuidados es¬peciais, atenção integral e qualificada dos profissionais de saúde e de proteção 
social. Variáveis como baixo peso e prematuridade associam-se à mortalidade neonatal, com risco 
de óbito 44 a 50 vezes maior que os demais recém-nascidos, há evidências de que este risco possa 
ser 54 à 125 vezes maior quando o Apgar no 1º e 5º minuto for < 7. As condições maternas, 
refletem a qualidade dos serviços ofertados às mães e aos recém-nascidos durante o período 
antenatal, parto e neonatal. Portanto a assis-tência adequada na pré-gravidez e gestação são 
consideradas intervenções importantes à promoção da saúde neonatal. Características maternas 
como idade, escolaridade, estado civil, ocupação, local e tipo de moradia, além do número de 
consultas de pré-natal podem determinar a condição de morbimortalidade e possível internação 
de recém-nascidos em unidades de terapia intensiva neonatal, portanto o conhecimento destes 
fatores e a disponibilidade de ferramentas de qualidade em saúde podem contribuir para a 
redução das taxas de morbimortalidade, visando a melhoria da qualidade do atendimento à 
mulher e ao neonato. Portanto este estudo terá como objetivo identificar os fatores maternos 
associados à internação de recém-nascidos em UTI neonatal, com base nas condições sócio 
demográficas da gestante.  Estudo descritivo, exploratório, retrospectivo, de abordagem 
quantitativa, aprovado pelo CEP sob número: CAAE: 45518615.3.0000.5515. Serão utilizadas 
informações do Banco de dados,coletadas em um hospital de ensino do interior do estado de São 
Paulo, proveniente da tese da orientadora. A população foi composta por 1136 recém-nascidos e 
suas mães, nascidos no período de janeiro a dezembro de 2014. Para a confecção do Banco de 
dados foi utilizado formulário pré- elaborado e testado,que continham as variáveis sócio 
demográficas, tendo como fonte os prontuários. A analise será realizada por estatística descritiva 
e a análise bruta, mediante odds ratio (OR) e qui-quadrado com intervalo de confiança de 
95%.              
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PROJETO POSSO AJUDAR? E SUA COLABORAÇÃO COM A HUMANIZAÇÃO DENTRO DA ÁREA 
HOSPITALAR 

 
ANA MARIA S. CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WILLIAN NUNES PELAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JUCIANO AUGUSTO DA SILVA NEGRÉ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE SUELEN SANTOS DIOMAZIO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IZABELA LOURENÇO RODRIGUES SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TAYNNA GARCIA CARARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAYULI DIAS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A humanização é a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 
saúde, usuários, trabalhadores e gestores. Os valores que norteiam essa política são a autonomia 
e o protagonismo dos sujeitos a corresponsabilidades entre eles, o estabelecimento de vínculos 
solidários, a construção de redes de cooperação e participação coletiva (SUS. Passo a Passo - 
1072). A visita aberta é uma proposta da Política Nacional de Humanização (PNH) cujo objetivo é 
ampliar o acesso dos visitantes às unidades de internação, de forma a garantir o elo entre o 
paciente, sua rede social e os diversos serviços de saúde, mantendo latente o projeto de vida do 
paciente. O direito de receber visita e de contar com um acompanhante são componentes 
essenciais para a concretização da clínica ampliada, com vistas a produzir saúde e aumentar a 
autonomia do sujeito, da família e da comunidade (CUNHA et al., 2014).  Com ênfase na política 
foi criado o projeto Posso Ajudar? Tendo como objetivo acolher o usuário e familiares, ajudando 
na localização dos quartos de seus amigos e familiares e oferecendo também apoio emocional dos 
mesmos dentro de um hospital escola no interior do oeste paulista.  Este projeto de extensão 
conta com alunos do 2º termo de enfermagem devido eles terem conhecimento básico sobre 
Ética, psicologia e humanização; os alunos são orientados por monitores e pela professora 
responsável pelo projeto desde o 1° dia com uma reunião onde é realizado uma discussão sobre a 
PNH e a importância da ética dentro do hospital. O projeto ocorre dentro do Hospital Regional da 
maior cidade do oeste paulista com apoio de seus coordenadores.             
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GRUPO OPERATIVO COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL DOS ALUNOS DO CURSO 
DE ENFERMAGEM: PROJETO CONHECER 

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

 
Este trabalho se refere a um relato de experiência de um Projeto de Extensão Universitária 
direcionado aos alunos do Curso de Enfermagem da UNOESTE.  O objetivo do projeto foi resgatar 
a importância da temática do desenvolvimento de habilidades e competências relativas aos 
aspectos intrapessoal e interpessoal na formação dos futuros enfermeiros.  A estratégia foi 
propiciar autorreflexão objetivando o Autoconhecimento e consequentemente melhoria nos 
relacionamentos interpessoais com intuito de aprimorar a consciência nas tomadas de decisões 
dos integrantes do grupo. A intenção foi possibilitar a cada integrante do grupo estruturar planos 
de ações que objetivassem melhorias na gestão do autoconhecimento. A estratégia metodológica 
escolhida foi a do Grupo Operativo, que pode ser definido como um grupo estruturado por um 
conjunto restrito de pessoas ligadas entre si, articuladas por sua mútua representação interna, 
que se propõe de forma explícita ou implícita uma tarefa, a qual constitui sua finalidade, 
interatuando através de complexos mecanismos de atribuição e assunção de papéis, que no caso, 
enfocaram o desenvolvimentos dos domínios intrapessoal e interpessoal dos alunos do curso de 
enfermagem. Os encontros foram organizados e estruturados por temas que possibilitaram a 
problematização das tarefas potencializando a ação de cada futuro aluno enfermeiro, focando nas 
competências do saber a ser para então saber atingir outros domínios do fazer, conviver e 
aprender com o dia a dia. O projeto tem sido realizado durante a realização de um semestre 
focando alunos do sexto termo. O projeto tem sido bem avaliado pelos alunos envolvidos os quais 
qualificam a ação como muito positiva e fortalecedora para o desenvolvimento 
pessoal.        Faculdade de Ciências da Saúde/Enfermagem UNOESTE     
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IDENTIFICAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DE PACIENTES INTERNADOS EM UMA 
CLÍNICA DE MOLÉSTIAS INFECTOCONTAGIOSAS 

 
ROSÂNGELA DE AGOSTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EVERSON MAYSON DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JANINE DA SILVA SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Objetivando o cuidar individualizado, o Conselho Federal de Enfermagem regulamentou a 
Resolução 358/2009 que determina a obrigatoriedade da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) em ambiente público ou privado e indica o Processo de enfermagem como 
instrumento para viabiliza-la,composto por cinco etapas interdependentes e sucessivas sendo 
coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e 
avaliação (BRASIL, 2009; MOREIRA et al., 2013). O Diagnóstico de enfermagem é considerado 
etapa essencial, pois consiste no julgamento clínico e interpretação dos dados coletados, a partir 
das respostas do indivíduo por meio de evidências cientificas. É a base para o planejamento, 
implementação e avaliação dos cuidados (BRASIL, 2009; BITTENCOUR; CROSSETTI, 2013). Porém, 
há dificuldades para elaboração, pois exige conhecimento cientifico, habilidade para coleta de 
dados, realização do enunciado, identificação das causas, entre outras (SILVA; PEIXOTO; BRANDÃO 
et al., 2011). Assim, esta pesquisa justifica-se, pois, a elaboração prévia dos diagnósticos de 
enfermagem de um grupo de clientes, pode auxiliar os enfermeiros na realização do Processo de 
enfermagem promovendo melhoria na qualidade de assistência aos clientes.  Identificar os 
Diagnósticos de Enfermagem dos pacientes internados em uma clínica de moléstias 
infectocontagiosas segundo a taxonomia II da Nanda Internacional. Estudo descritivo e 
exploratório, quantitativo, de corte transversal que será realizado em unidade clínica de moléstias 
infecciosas do Hospital Regional de Presidente Prudente em 30 pacientes. A coleta será realizada 
pelos pesquisadores de maneira aleatória simples e diária, por um mês, utilizando, como critério 
de inclusão, que os pacientes sejam adultos, acima de 18 anos e que aceitem participar da 
pesquisa.Para a coleta de dados será utilizado o histórico de enfermagem e consulta em 
prontuário Após, os diagnósticos serão elaborados conforme publicação da 10° edição NANDA 
2015-2017 e armazenados em planilhas do software Excel 2010, conferidos e avaliados em relação 
à consistência e, posteriormente, submetidos à análise estatística de acordo com os pressupostos 
determinados pelos resultados. Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética e pesquisa 
conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466, de 2012.        Não há     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
623 

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

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Enfermagem    

 
 

IMPACTO DA IDADE MATERNA NA COMPOSIÇÃO DE GORDURAS DO COLOSTRO DE NUTRIZES EM 
MATERNIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
RUTE CRISTIANI DE OLIVEIRA GONZAGA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIANO PEREIRA RUFINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GLILCIANE MORCELI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Adolescentes e mulheres com 35 anos ou mais, em geral são mais suscetíveis a resultados 
perinatais adversos e a morbimortalidade. Na adolescência, devido a imaturidade biológica que 
envolve crescimento e desenvolvimento materno, há influência nos resultados perinatais do 
concepto, tais como, aumento de baixo peso ao nascer (BPN, < 2500g), riscos de restrição do 
crescimento intrauterino (RCIU), deficiência de micronutrientes e alto índice de partos prematuros 
( < 37ª semana gestacional). Nas gestações com idade materna avançada acima de 35 anos são 
observados aumento no número de abortos espontâneos e induzidos, maior risco de mortalidade 
perinatal, baixa vitalidade do recém-nascido, baixo peso ao nascer, parto prematuro e recém-
nascido classificados como pequenos para idade gestacional (PIG). Esses desfechos gestacionais e 
perinatais são bem elucidados na literatura, porém há poucos estudos sobre o impacto da idade 
materna nos componentes químicos (acidez e gorduras) do colostro dessas mães. O colostro é a 
primeira secreção láctea produzida e contém os nutrientes necessários para o desenvolvimento do 
neonato e os principais componentes são as gorduras, proteínas, carboidratos e 
vitaminas. Comparar os níveis químicos (acidez e gorduras) do colostro de nutrizes adolescentes e 
idade materna avançada e descrever as características gestacionais e perinatais. Trata-se de um 
estudo prospectivo transversal, no qual serão incluídas nutrizes adolescentes e com idade 
materna avançada e seus recém-nascidos, atendidos na Maternidade do Hospital Regional (HR) de 
Presidente Prudente no período de agosto de 2016 a janeiro de 2017. A coleta de colostro será 
realizada por ordenha manual, até 72 horas após o parto para as dosagens químicas (acidez e 
gorduras), os dados pessoais, comportamentais, de antecedentes obstétricos, familiares e da 
gestação atual serão coletados seguindo protocolo estabelecido para o estudo e os dados 
referentes aos desfechos gestacionais e perinatais serão coletados pela análise dos prontuários 
médicos. Todas as nutrizes serão informadas quanto à finalidade da pesquisa e assinarão o termo 
de consentimento livre e esclarecido. A análise estatística será realizada de acordo com os 
pressupostos determinados pelos resultados e o nível de significância adotado será de 5% e este 
projeto foi aprovado pelo CEP, protocolo CAEE 55688216.8.0000.5515       FAPESP processo 
número 2016/10494-9      

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
624 

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

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Enfermagem    

 
 

IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA 
 

ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLAVIO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Com o desenvolvimento da sistematização da assistência de enfermagem faz com que ocorra uma 
organização do trabalho em equipe onde o enfermeiro é responsável, fazendo com que possam 
ser detectadas as necessidades para que seja feita uma intervenção correta. Na unidade de 
urgência e emergência e onde se encontra a maior dificuldade em implantação da SAE, pois por 
ser um setor do hospital muito dinâmico, e por varias vezes superlotado, acaba que ocorra uma 
sobrecarga tanto no enfermeiro quanto em sua equipe. Com essas dificuldades alguns pensam em 
desenvolver mecanismos diferentes para alcançar os mesmos resultados ou algo parecido com a 
SAE, para ser mais dinâmico e compatível com a realidade da unidade de urgência e emergência. A 
pesquisa de campo busca mostrar quais são as dificuldades encontradas pelos enfermeiros para a 
realização da sistematização da assistência de enfermagem. Esse trabalho tem como objetivo 
pesquisar o conhecimento dos enfermeiros da unidade de emergência sobre a (SAE) e elencar as 
dificuldades citadas pelos enfermeiros na sua implantação. Trata-se de uma pesquisa quantitativa 
e qualitativa, de corte transversal e prospectiva. Esse trabalho será realizada em um hospital de 
porte especial no interior do oeste paulista, na cidade de Presidente Prudente, no qual será 
entrevistados enfermeiros da unidade de emergência. Serão abordados os enfermeiros dos 
plantões da manhã, tarde e noturno par e noturno impar.Os critérios de exclusão dos enfermeiros 
entrevistados serão: enfermeiros que estavam de férias, licença maternidade ou saúde e os que se 
recusaram a responder ao questionário. O instrumento utilizado para a coleta de dados será um 
questionário, proposto por Aguiar, 2008 e adaptado pelos autores, com questões dissertativas e 
de múltipla escolha.Antecedendo a coleta de dados, será marcada reunião com a coordenadora 
do serviço a fim de comunicar sobre a pesquisa.O questionário será entregue ao enfermeiro, em 
horário de plantão, que o mesmo responderá em seu local de trabalho e o entrevistador, por sua 
vez, ficará próximo aguardando as respostas. Os dados serão coletados durante o mês de agosto e 
setembro. No período da manhã, os dados serão coletados entre as 7 horas e as 11 horas, a tarde 
e a noite entre 17horas e 21horas. Os enfermeiros serão abordados por meio de apresentação dos 
acadêmicos e a solicitação de assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. CAAE: 
55560716.9.0000.5515            
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INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: PREVALÊNCIA, INCIDÊNCIA 
E PRINCIPAIS PATÓGENOS  

 
WESLEY CAMPANARI DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA MARIA S. CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) caracteriza-se como unidade reservada, complexa, dotada de 
monitorização contínua que admite pacientes potencialmente graves ou com descompensação de 
um ou mais sistemas orgânicos. A Infecção do Trato Urinário (ITU) é responsável por 35 a 45% de 
todas as infecções adquiridas em hospitais, sendo esta a causa mais comum de infecção 
nosocomial. Dos pacientes que são hospitalizados, mais de 10% são expostos temporariamente à 
cateterização vesical de demora, fator isolado mais importante que predispõe esses pacientes à 
infecção, e nas Unidades de Terapia Intensiva, também é expressivo o seu uso. Entre vários casos 
as bactérias mais comuns em ITU's são as Escherichia coli e Staphylococcus aureus, que acometem 
uma faixa etária de 12 a 33 anos que são responsáveis por grandes níveis de infecções, que entre 
eles estão mais acometidas em mulheres, e homens a partir da terceira idade. Essas bactérias 
podem chegar a qualquer nível do aparelho urinário, na bexiga causando a cistite, na uretra 
causando a uretrite e nos rins ocasionando pielonefrite Este trabalho tem como objetivo 
identificar a prevalência, incidência e os principais micro-organismos identificados nas infecções 
urinárias de uma unidade de terapia intensiva.  A coleta de dados será realizada na unidade de 
terapia intensiva de um hospital de grande porte situado no Oeste Paulista, analisando 
prontuários no caráter retrospectivo, a fins de analisar a incidência e a prevalência de infecções 
acometidas no trato urinário por cateterismo vesical. Como instrumento da coleta de dados será 
elaborado um apêndice contendo informações como sexo mais acometido, tempo de internação, 
diagnóstico, tempo da sondagem vesical, tipo de patógeno identificado na infecção urinaria, 
periodicidade de troca da sonda, desfecho: sepse de foco urinário, alta e óbito. Posteriormente os 
dados serão tabulados usando estatísticas descritivas e apresentados em gráficos e tabelas            
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INTERNAÇÕES HOSPITALARES DE IDOSOS POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA: 
PROJETO DE PESQUISA. 

 
NATHALIA CRUZ FOSSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELA CUSTÓDIO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
No ano de 2009, a população idosa foi responsável por 21% das hospitalizações no Brasil. Dentre 
os principais motivos de internação de idosos, destacam-se doenças e agravos á saúde como 
diabetes, hipertensão e doenças respiratórias que, poderiam ser reduzidos com atendimento 
adequado e oportuno na atenção primaria.As internações hospitalares consideradas evitáveis na 
atenção primaria, representa um importante marcador de resultado da qualidade de assistência á 
saúde neste nível de atenção. Entretanto, a capacidade resolutiva dos serviços de atenção 
primaria na prevenção de hospitalização tem sido considerada ineficaz não só pelo atendimento à 
saúde em si, mas por questões culturais da própria população. O Ministério da Saúde criou uma 
lista que apresenta as diversas condições de saúde e doença do território nacional que poderiam 
ser evitadas por ações sistematizadas da atenção primária à saúde denominada Lista Brasileira de 
Internações por Condições Sensíveis a Atenção Primaria.Estudos mostram que a hospitalização 
nessa faixa etária implica repercussões à integridade física e emocional do idoso, bem como maior 
custo ao sistema de saúde, visto que a população idosa demanda uso de tecnologias avançadas, 
custo elevado com assistência médica, fármacos e predisposição a adquirir possíveis infecções 
hospitalares. A pergunta que norteia esse é: as causas de internação de idosos no interior do 
Estado de São Paulo estão contidas na Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis a 
Atenção Primaria? Identificar os motivos de internações de idosos por condições sensíveis á 
Atenção Primária á Saúde em um Hospital Referência do Interior Paulista.  Pesquisa quantitativa, 
retrospectiva e transversal que será realizada em um hospital de médio porte referência para 
atenção secundária e terciária do interior do estado de São Paulo. Os dados serão coletados por 
meio da Central de Processamento de Dados do Hospital que levantará as internações de pessoas 
idosas que acontecera nos anos de 2014/15. Os dados serão analisados por meio da estatística 
simples e descritiva e os valores foram apresentados em media +/- de desvio padrão e valores 
percentuais. Após realização da análise estatística, os motivos dasinternações serão 
correlacionados com as principais causas de internações descritas na Lista Brasileira de 
Internações por Condições Sensíveis á Atenção Primaria. Este foi aprovado pelo Comitê de Ética da 
Unoeste (CAEE 53866216.0.0000.5515).            
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE INDIVÍDUOS PORTADORES DE BOLSAS DE COLOSTOMIA  
 

PAULA MIRALHA GUIMARÃES DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRYSCILLA SARA VIEIRA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDO FELIPE DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Com o aumento da qualidade e da expectativa de vida da população brasileira, a incidência de 
câncer de cólon e reto ocupa o terceiro lugar no Brasil, e o segundo lugar na região sudeste, 
tornando-se um problema de saúde pública, considerando os tipos de estomia, a colostomia é o 
mais frequente. Para que a pessoa consiga realizar o tratamento cirúrgico, quando este é a 
indicação, ela percorre um longo caminho ou itinerário nos diversos serviços de atendimento à 
saúde. O itinerário terapêutico para a atenção em saúde, significa uma ferramenta que possibilita 
compreender o fluxo de atendimento das pessoas que buscam pela recuperação à saúde. Tendo 
em vista o número crescente de colostomizados no país e ainda, considerando a falta de estudos 
científicos de como os esses pacientes buscam por ajuda e manutenção da saúde, é essencial o 
uso do delineamento do itinerário terapêutico como ferramenta que possibilite identificar as 
dificuldades, as características culturais e demais influências na busca pelo tratamento.  Descrever 
o itinerário terapêutico de pacientes colostomizados desde os primeiros sinais e sintomas até 
serem atendidos em um serviço de saúde especializado. Como objetivos específicos: Descrever o 
tempo médio transcorrido entre o início dos sintomas e a busca pela atenção à saúde; Identificar 
as dificuldades encontradas pelo paciente e seus familiares na procura por orientações do manejo 
e cuidado com a colostomia.  Estudo descritivo e exploratório com abordagem quanti-qualitativa. 
Será realizado no Ambulatório de Estomas no Hospital Regional de um município do interior do 
oeste paulista. A população do estudo será representada pela totalidade de pacientes que forem 
atendidos no ambulatório durante o período de coleta de dados, que forem portadores de bolsa 
de colostomia e que estiverem em tratamento há mais de 2 meses. Para coleta será utilizado um 
questionário intitulado "Acesso ao serviço de saúde por indivíduos portadores de colostomia", 
adaptado do estudo: "Organização do sistema de assistência domiciliária a pacientes com câncer 
em estágios avançados da doença no Hospital São Paulo" composto de 4 partes. Ressalta-se que a 
pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista sob 
número de protocolo 3418. A análise dos dados quantitativos ocorrerá por meio de estatística 
descritiva enquanto que os dados qualitativos através da técnica de Análise de Conteúdo, 
modalidade temática proposta por Bardin.        Não há.      
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NÍVEL DE COMPREENSÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS POR PRÉ-ESCOLARES SOBRE A VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. 

 
DIANE DE VASCONCELOS BARRIONUEVO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDA MARTINS MAZIERO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAQUEL CRISTINA DE JESUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O enfrentamento da violência na família é uma das tarefas mais complexas da sociedade atual, 
pois possui vários aspectos envolvidos: sociais, morais, geopolíticos, históricos, econômicos e 
psicológicos. A violência contra crianças e adolescentes é caracterizada por um abuso do poder 
disciplinador e coercivo dos pais ou responsáveis, em que a vítima é completamente dominada e 
seus direitos fundamentais desrespeitados, como a vida, a liberdade e a segurança. Entre os anos 
de 1970 e 1990 a violência passou a ocupar o segundo lugar na morte por causas externas, no ano 
de 2000 as estimativas da Organização Mundial de Saúde eram de 57 mil óbitos por violência, 
abrangendo crianças e adolescentes com idade inferior a 15 anos por homicídio, tornando o gasto 
com a assistência à saúde, em função desta, da ordem de bilhões de dólares (RIOS et al., 2013). 
Considerando que a violência é um problema importante e crescente de saúde pública no Brasil e 
no mundo e que traz sérias consequências para indivíduos, famílias, comunidades e países. 
Considerando ainda, que causam um enorme impacto na qualidade de vida e nos índices de 
morbimortalidade da população, justifica-se esta pesquisa.  Possui o objetivo geral de identificar a 
compreensão dos pais ou responsáveis sobre violência doméstica. Possui ainda, como objetivo 
específico sistematizar as informações relevantes para que estas sirvam de subsídios para o 
desenvolvimento de ações que promovam a Cultura da Paz e Não-Violência.  Estudo descritivo, 
aprovado sob os protocolos números: CPDI 2886 e Plataforma Brasil 50411315.6.0000.5515. Será 
realizado numa escola beneficente de ensino infantil localizada no interior do estado de São Paulo 
e considerado um (n)32. A coleta de dados será efetuada durante uma reunião de pais e mestres 
que acontece bimestralmente, através da aplicação de um questionário utilizado por Biscegli et al. 
(2008) composto por 13 itens, no qual avaliaram o nível de conhecimento dos pais de escolas 
públicas e privadas sobre a violência doméstica contra crianças. Será aplicado de maneira 
individual e presencial aos pais ou responsáveis por crianças com idades entre 4 e 5 anos e 
utilizado após consentimento em formulário específico (Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido - TCLE), conforme resolução 466/12 do Conselho Nacional de ética em Pesquisa 
(CONEP). Os dados serão armazenados em planilhas do software Excel 2010 e submetidos à 
análise estatística, com limite de significância de (p < 0,05).            
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PERFIL E FATORES DE RISCO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTES INTERNADOS EM 
UMA UNIDADE CORONARIANA 

 
SIDNEI CARDOSO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIEL MENDES PLANTIER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Infarto Agudo do Miocárdio ocorre quando há redução do fluxo sanguíneo das coronárias para o 
coração levando a necrose tecidual de forma rápida pela ausência de fornecimento adequado de 
nutrientes e oxigênio. É causado com maior frequência devido a obstrução formada por coágulos 
ou trombos sanguíneos sobre uma placa aterosclerótica. Dois terços de morte súbita por infarto 
agudo do miocárdio acontecem fora do ambiente hospitalar e apenas 20% das pessoas com relato 
de dor torácica aguda chegam à emergência antes de duas horas do início desses sinais. Um dos 
fatores que contribui para a redução da alta mortalidade por IAM é o rápido atendimento desses 
pacientes após o início dos primeiros sintomas. Porém estudos indicam que no Brasil os pacientes 
com sintomas de IAM não procuram imediatamente os serviços de saúde, por não reconheceram 
seus sintomas. Este estudo parte da justificativa em reconhecer o perfil da população estudada 
com vista na prevenção de agravos e educação em saúde para a promoção da mesma.  Identificar 
o perfil e fatores de risco para o desenvolvimento do infarto agudo do miocárdio Trata-se de um 
estudo quantitativo de abordagem descritiva transversal aprovado pelo parecer do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Unoeste sob o número de 1.596.082. Os pacientes admitidos com Síndrome 
Coronariana Aguda em uma Unidade de Terapia Intensiva Coronariana de um hospital filantrópico 
foram avaliados em julho de 2016. Os sujeitos foram submetidos a entrevista para coleta de dados 
por um instrumento semiestruturado com foco nos dados de hábitos de vida e fatores de risco 
identificados na literatura consultada. A análise de dados será por meio de estudo quantitativo e 
análise estatística de desvio padrão, média e mediana. Com base nos dados coletados será 
possível destaca os principais fatores de risco e o perfil destes pacientes, fornecendo subsídios 
para prevenção e melhoria do cuidado à saúde            
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO PACIENTE POLI TRAUMATIZADO NO INTERIOR DO OESTE PAULISTA 
 

JENIFFER CARDOSO SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KARINA DOS SANTOS ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O trauma e o poli trauma no CAPITULO XX da CID 10 consta a Classificação Internacional de 
Doenças sob a denominação de causas externas, o mesmo ressalta que trauma é uma lesão 
caracterizada por alterações estruturais ou desequilíbrio fisiológico no organismo ou psicológico 
de uma pessoa. O poli trauma são lesões múltiplas que afetam diversos órgãos vitais ou sistemas, 
não diretamente causado pelo trauma. No ano de 2009 acidentes de trânsito levaram a óbito 
cerca de 38.469 pessoas em todo o país ficando em terceiro lugar dentre as causas que mais levam 
a óbito.Considerando os altos índices de mortalidade por causas externas e a escassez de 
pesquisas loco regionais a respeito do assunto justifica-se o objetivo deste trabalho. descrever o 
perfil epidemiológico do paciente poli traumatizado no interior do Oeste Paulista Trata-se de uma 
pesquisa retrospectiva, com abordagem quantitativa, que será realizada no período de agosto de 
2016, em um hospital público no interior do Oeste Paulista, pesquisa quantitativa com base em 
questões ou problemas específicos. A coleta de dados será realizada por meio da análise de 
prontuários de pacientes que foram admitidos no serviço no período de janeiro a dezembro de 
2015 com hipótese diagnóstica de trauma, poli trauma ou quaisquer fraturas. Os prontuários 
pesquisados foram disponibilizados pelo serviço de prontuário do paciente (SPP), do hospital do 
interior do Oeste Paulista.Para organização da coleta elaboramos um instrumento de 
acompanhamento da pesquisa que contempla: data; hora de início da avaliação de cada 
prontuário; número do prontuário; CID que cada prontuário abrange e hora de término da 
avaliação de cada prontuário. Para a coleta de dados utilizamos um instrumento semi estruturado 
do tipo check list, que contempla as seguintes subdivisões: dados pessoais; 
tratamento/monitoramento de doenças pré existentes; característica de trauma; tratamento 
hospitalar e alta hospitalar. Após o termino da coleta de dados serão compilados e tratados em 
planilhas eletrônicas do programa Microsoft Office Excel® e analisados por meio da estatística 
descritiva simples e organizados em gráficos e tabelas para direcionar a apresentação dos 
resultados.            
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E FATORES DE RISCO NO DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER COLORRETAL 
EM PACIENTES ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA DO INTERIOR PAULISTA. 

 
ELAINE CRISTINA NEGRI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA DE PRESIDENTE PRUDENTE 
ANDREIA VIEIRA COUTINHO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GEOVANA LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELAINE CRISTINA CARVAJAL YARAIAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O processo de industrialização e urbanização e o aumento da expectativa de vida trouxeram 
mudanças no perfil de morbimortalidade, passando de doenças infectocontagiosas, para o 
aumento das doenças crônico- degenerativas, sendo uma delas o câncer. O câncer colorretal, é 
tratável e na maioria dos casos curável, se detectado precocemente. Grande parte desses tumores 
se iniciam a partir de pólipos, lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino. 
Dentre os diversos tipos de tumor maligno, o câncer colorretal acomete um seguimento do 
intestino grosso (o colón) e o reto, sendo 30% encontrado no reto e 20% no sigmoide. No Brasil o 
câncer colorretal é o terceiro mais incidente em homens e o segundo em mulheres, sendo que 
neste último grupo apresenta um número crescente principalmente na região Sul e Sudeste do 
país. Esta doença pode ser caracterizada como um problema de saúde pública, necessitando de 
medidas de controle e prevenção em seu combate com base em seus fatores de risco que podem 
ser endógenos e ambientais associados à pré-disposição genética, tendo a alimentação como 
maior influência no desenvolvimento. Diante desta complexidade exposta, conhecer o perfil 
epidemiológico e fatores de risco destes pacientes pode subsidiar estratégias de programas de 
orientação e prevenção. Traçar o perfil epidemiológico de homens com câncer colorretal. Estudo 
descritivo, quantitativo, com uma amostra de aproximadamente 150 pacientes acometidos por 
câncer colorretal, cadastrados e acompanhados no serviço. Foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da Unoeste e aprovado sob o protocolo n° 54633616.1.0000.5515/2016. A coleta de 
dados foi iniciada em abril de 2016. Os critérios de inclusão são: diagnóstico de câncer colorretal, 
tratamento ou acompanhamento no serviço, ter idade igual ou superior a 18 anos e apresentar 
condições físicas e cognitivas para a participação na entrevista. Após orientação sobre os objetivos 
do estudo e esclarecimentos, os que aceitarem participar, assinarão o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido e será aplicado um questionário com perguntas fechadas contendo dados de 
identificação, variáveis sociodemográficas e percepção do processo saúde-doença. Os dados da 
pesquisa serão codificados e digitados duplamente em planilhas do aplicativo Excel, que serão 
exportados e analisados no Programa SPSS (Statistical Packpage for Social Science) versão 22 para 
Windows e serão avaliados e tabulados conforme definição do estatístico.       Não      
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PROCESSO DE ENFERMAGEM: PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO 
 

MÁRCIA MARCONDES MANGANARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSÂNGELA DE AGOSTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELIANE DIOMAZIO DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINA ELISA COLETTE HOVELER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Processo de Enfermagem (PE) é metodologia que favorece a implementação de saberes e 
fazeres no cuidado às pessoas. A Resolução COFEN 358 reforça que a assistência de enfermagem 
sistematizada direciona esforços para um cuidar mais eficaz, além de conduzir a equipe de 
enfermagem. A literatura informa que há dificuldades para implantação e realização da 
sistematização da assistência de enfermagem (SAE) por motivos como conhecimento teórico 
insuficiente, falta de tempo, de exercício prático e de recursos, como também carência de 
organização de espaços para discussão da temática desde a graduação. Assim, identificar a 
percepção do enfermeiro sobre o ensino PE e sua repercussão sobre a prática poderá contribuir 
para o encontro de estratégias que facilitem a implementação da SAE. Identificar a percepção do 
enfermeiro sobre o ensino PE e sua repercussão sobre a prática Estudo descritivo exploratório 
prospectivo com abordagem qualitativa que será realizado em um hospital filantrópico do oeste 
paulista com 12 enfermeiros que tiveram sua formação em uma mesma instituição de ensino 
superior cuja análise será conduzida pela análise temática de Minayo.        Próprios autores     
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PROCESSO DE ENFERMAGEM: VISÃO DO ESTUDANTE 
 

MÁRCIA MARCONDES MANGANARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSÂNGELA DE AGOSTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA BATISTA CARREIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANE NATALIA SILVA GUIDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Processo de Enfermagem (PE) é metodologia que favorece a implementação de saberes e 
fazeres no cuidado às pessoas. A Resolução COFEN 358 reforça que a assistência de enfermagem 
sistematizada é a possibilidade de o enfermeiro atingir sua autonomia profissional e esta deva ser 
a essência de sua prática. É recomendado ao estudante de enfermagem que vivencie o PE como 
método de resolução de problemas e modo de raciocínio para um julgamento clínico adequado e 
o ensino do PE deva promover oportunidades de identificação de uma situação real, de avalia-la e 
de propor soluções. Portanto, inserir o estudante precocemente no mundo do trabalho, contribui 
para um ensino prático e reflexivo visando a formação de profissionais capazes para atender as 
demandas de saúde vigentes. Como os estudantes de enfermagem são sujeitos do processo de 
ensino e aprendizagem, identificar como estes percebem o ensino do processo de enfermagem 
em sua formação poderá contribuir para escolhas de métodos e estratégias de ensino. Identificar 
e discutir a percepção de estudantes de um curso de graduação em Enfermagem sobre sua 
formação em Processo de Enfermagem.  Estudo descritivo, exploratório e prospectivo cujo 
tratamento dos dados será utilizado análise temática de Minayo e que tem como tema o ensino 
do Processo de Enfermagem na perspectiva de estudantes de Enfermagem de uma universidade 
do interior paulista.Coleta de dados será realizada por meio de questionário semiestruturado 
composto por seis questões pertinentes ao tema a 280 estudantes do curso de enfermagem 
matriculados do quinto ao oitavo semestres que concordarem em responder após assinarem o 
termo de consentimento livre esclarecido durante o mês de outubro do corrente ano.       Próprios 
autores     
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A ATUAÇÃO DO ACADEMICO DE ENFERMAGEM NA COLETA DE EXAME PAPANICOLAU: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
LEILA CRISTINA MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDREIA VIEIRA COUTINHO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIELLA DE SOUSA OVANDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TÂNIA APARECIDA DALOSSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDILEUZA DE FREITAS SABIÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELISABETE CRISTINA SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A coleta de exame citopatológico Papanicolau é um método manual realizado pelo enfermeiro ou 
pelo médico na Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e permite a identificação de 
lesões malignas ou não, desta forma o enfermeiro tem importante papel na consulta de 
enfermagem ginecológica, pois atua no controle do câncer de colo uterino, contribui com 
orientações acerca de doenças sexualmente transmissíveis, importância da coleta do Papanicolau 
e também do autoexame das mamas. De acordo com o Ministério da Saúde a não adesão ao 
exame Papanicolau é um fator responsável pelos altos níveis de câncer de colo uterino, 
justificando o papel do enfermeiro e da equipe de saúde na condução da assistência e da 
conscientização das mulheres sobre a responsabilidade com sua saúde. Portanto, este estudo tem 
o objetivo de relatar a experiência de estudantes de enfermagem na conscientização e prevenção 
do câncer do colo uterino durante o Estagio Curricular Supervisionado na Atenção básica.    Pode-
se observar a carência dessas mulheres ao receberem o atendimento diferenciado e a necessidade 
de estabelecer vínculo e confiança ao proceder o exame, orientações e sanar suas dúvidas, 
demonstrando a importância do enfermeiro e desta experiência para nossa formação acadêmica. 
Neste contexto, identificamos que o profissional assume o papel de educador, quando orienta a 
população e desenvolve adequadamente a promoção e prevenção em saúde.      A atividade que 
aconteceu no período de fevereiro à junho de 2016 em uma Unidade de Estratégia de Saúde da 
Família da zona leste do município de Presidente Prudente, constou de consulta de enfermagem 
ginecológica com anamnese, exame clinico de mamas e a coleta do exame Papanicolau. Na ESF o 
exame de Papanicolau é considerado muito importante tendo livre demanda para seu 
atendimento. Para sua execução, os estudantes foram habilitados na técnica, em ambiente 
protegido do laboratório de simulação da universidade e após estarem aptos foram liberados para 
o procedimento sob supervisão do enfermeiro de campo e do professor responsável. A sala deve 
estar preparada com materiais necessários e para manter a privacidade das mulheres, utiliza-se 
avental e mantem-se a porta fechada. Após orientações e exame, a usuária é informada sobre a 
retirada do resultado e liberada.    
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A COLABORAÇÃO DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM FRENTE ÀS MONITORIAS DE ANATOMIA 
HUMANA, PROMOVENDO O ENSINO- APRENDIZAGEM  

 
LÍGIA MARIA DA SILVA BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA MARIA S. CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A disciplina Anatomia Humana no ambiente acadêmico, possibilita a relação teórico-prática nas 
graduações da área da saúde, sendo de suma importância por proporcionar ao estudante o 
conhecimento das estruturas anatômicas, organização dos sistemas orgânicos e seu 
funcionamento durante o seu período na instituição, preparando-o para o futuro profissional. 
Portanto à relevância das aulas práticas tem por finalidade a fixação na aprendizagem devendo 
ocorrer nos laboratórios da universidade. A monitoria, constitui uma prática que espera-se 
despertar no monitor o sentimento de crescimento para a formação na docência, além de ser um 
incentivo para as atividades extracurriculares, essa atividade, contribui ao acadêmico monitor o 
conhecimento, a conquista nas suas habilidades, uma postura diante de determinadas situações e 
por fim, a responsabilidade.  Relatar a experiência da acadêmica de Enfermagem da Universidade 
do Oeste Paulista no desempenho de suas atividades de monitoria na disciplina de anatomia 
humana durante três semestres consecutivos.     A monitoria é uma atividade relevante para o 
desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Com essa oportunidade os monitores 
desenvolvem atividades de ensino, que contribuem para consolidação dos conhecimentos 
adquiridos durante as aulas, além de possibilitar o entendimento de forma mais clara partindo de 
aluno para aluno, garante a fixação na aprendizagem resultando em um melhor desempenho dos 
demais alunos ao realizar as avaliações, apesar de, fortalecer o conhecimento do aluno-monitor, 
pois, através do horário de estudo estará revisando seus conhecimentos, além de, praticar o 
ensino-aprendizagem.      Foram três semestres de estudos disponibilizados para os acadêmicos 
que estavam realizando o segundo semestre da graduação de Enfermagem, cujo cursavam a 
disciplina Anatomia Humana 2, o convite para se tornar monitora surgiu a partir do ótimo 
desempenho disciplinar ao cursar esta matéria, além de, obter a disponibilidade para as 
monitorias, por semestre nos horários das 18:00, participavam aproximadamente três monitoras. 
Os estudos ocorreram todas as terças feiras durante uma hora, no qual se repassava a aula 
anterior e esclarecia todas as dúvidas dos alunos com auxílio de materiais didáticos. Para a 
realização da avaliação bimestral, tenta-se revisar o conteúdo que foi estudado durante o período 
anterior à prova, visando que os acadêmicos possam adquirir uma resposta positiva a cada 
avaliação.     
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WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As simulações que utilizam manequins facilitam a aquisição de habilidades para os cuidados aos 
pacientes, propiciando a imersão dos estudantes em ambientes interativos seguros para 
desenvolver o processo de enfermagem. Os cenários de simulação oferecem experiências 
cognitivas, psicomotoras e afetivas, contribuindo para a transferência de conhecimento da sala de 
aula para os ambientes clínicos. Vista a necessidade de utilizar meios de trazer e aproximar a 
realidade durante a formação acadêmica desse aluno, a simulação realística utilizando bonecos de 
alta tecnologia que piscam, respiram, choram, transpiram, têm ferimentos, urinam, podem ser 
puncionados ou sondados, têm ritmos cardíacos como de humanos. A simulação é uma forma 
eficaz trazida pela Universidade para suprir essa necessidade de levar o estudante a um nível onde 
ele possa vivenciar experiências e poder ter condutas que quando estiver em uma situação real 
facilite sua tomada de decisão. Relatar a importância da simulação da formação acadêmica.    O 
uso deste tipo de atividade torna o aluno mais capaz de tomar decisões de forma mais rápida e 
precisa, mesmo sob pressão. A simulação faz com que o aluno se habitue a situações adversas que 
possam sair de seu controle e procurem uma maneira de contorna-la da forma mais eficiente 
possível.     O uso da simulação por parte de algumas disciplinas no decorrer do último semestre, 
faz com que o aluno tenha contato com situações diversas e mais próximas da realidade, como 
também de um cenário aproximado de seu futuro local de trabalho em um ambiente controlado, 
de forma que possa colocar em prática técnicas e medidas estudadas durante as aulas. Os alunos 
realizam as atividades em salas monitoradas por seus professores, o que garante um feedback ao 
final de cada simulação    
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CAROLINE BRAGA SALDANHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAIO FERNANDES LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IVAN CASTILHO ISHII - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Associação Atlética Acadêmica de Enfermagem é uma associação responsável por promover e 
coordenar eventos e ações esportivas, organizando times, treinos e campeonatos em diversas 
modalidades esportivas. Ela também é responsável pela integração e interação dos alunos. A 
Atlética de Enfermagem tem como finalidade promover e difundir a prática do desporto entre os 
alunos da Universidade do Oeste Paulista, proporcionando os meios necessários para isso. Tem 
como intuito representar a Universidade no desporto universitário e comunitário e colaborar para 
o desenvolvimento do esporte universitário. É notório que, a prática de exercício físico promove 
benefícios em todos os aspectos do organismo, como na saúde física por meio do estimulo da 
musculatura esquelética, auxiliando desta forma na melhora da força e do tônus muscular, 
fortalecimento dos ossos e articulações, perda de peso por meio da diminuição do percentual de 
gordura corporal, auxilio no controle da pressão arterial, e dos níveis glicêmicos. Auxilia também 
no campo da saúde mental, com o aumento da liberação de substâncias neurotransmissoras, que 
contribuem na capacidade de controlar o estresse, e promover sensação de bem-estar. Relatar a 
criação e importância da Atlética de Enfermagem.     Toda a articulação que a criação de um órgão 
representativo de uma classe social ou grupo necessita fez com que os estudantes envolvidos com 
a diretoria desenvolvessem competências pessoais, tais como: responsabilidade, trabalho em 
equipe e autonomia. O trabalho atual da AAA agora é inserir o curso de enfermagem nas ações 
esportivas das universidades brasileiras, promovendo a saúde dos estudantes.      A atlética é 
representada pelas iniciais AAAE (Associação Atlética Acadêmica de Enfermagem) foi fundada em 
25 de setembro de 2015 e tem sede na Rua José Bongiovani, 700 - Cidade Universitária Presidente 
Prudente - SP, 19050-920. É simbolizada por um círculo tendo ao centro o mascote oficial - o Tigre, 
voltado para a direita, envolto por um anel onde se leem os dizeres: "AAA", nas cores oficiais 
alaranjado e preto. É constituída por alunos da graduação de enfermagem que seguem 
classificações de cargos administrativos, com a seguinte ordem hierárquica: Presidente, Vice-
Presidente, Secretário, Tesoureiro, Diretor Geral Administrativo, Diretor Geral de Esportes, Diretor 
de Patrimônio, Diretor de Patrocínio, Diretor de Eventos e, por fim, os Diretores de Modalidade.     
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A CRIAÇÃO DE UMA LIGA ACADÊMICA DE ESTOMATERAPIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

WABISON JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDO FELIPE DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA SANTOS DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA LAIS AMORIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WESLEY CAMPANARI DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Atualmente o ambiente acadêmico torna-se propício a transformações a partir do momento em 
que se há interesse em fazê-las. A formação de profissionais enfermeiros requer um ensino de 
qualidade, que confira competência na realização de atividades. Assim, é de suma relevância Ligas 
acadêmicas que tratem da relação entre ensino, pesquisa e extensão. Neste sentido a Liga 
Acadêmica se torna presente para preencher lacunas na graduação a fins complementar a 
formação do discente. A partir desta premissa, surgiu, por parte do corpo discente, a proposta de 
criação de uma liga acadêmica de estomaterapia, com o espaço propiciador de discussões e 
aprendizagem acerca do cuidado ao paciente ostomizado, bem como meio para um melhor 
preparo e atuação prática humanizada de futuros profissionais da Enfermagem. Este trabalho 
trata-se de um relato de experiência sobre a construção da primeira liga acadêmica de 
estomaterapia da faculdade de enfermagem da Unoeste. O objetivo é relatar atividades exitosas 
desenvolvidas na Faculdade de Enfermagem Presidente Prudente Unoeste e Incentivar o 
desenvolvimento de práticas educacionais na graduação a partir da pesquisa, ensino e extensão, a 
partir da criação de uma Liga Acadêmica de Estomaterapia.     Concluímos que de fato participar 
de espaços como este desde a criação a execução tem, construído no período da graduação, 
funciona como um forte colaborador na formação de seus discentes, não só por incentivar a 
pesquisa e ensino, mas também fortalece a extensão universitária, sendo possível estabelecer 
uma relação dialógica entre os envolvidos neste processo. Tal iniciativa nos incentiva a analisar 
criticamente, entender cada situação envolvendo o paciente ostomizado e desenvolver 
intervenções positivas para estabilização dos problemas encontrados, permite-nos ainda vivenciar 
melhor tal prática, já que não temos muitos componentes curriculares voltados para o cuidado ao 
paciente ostomizado.     A liga é constituída por alunos, que a coordenam e que tem o mesmo 
objetivo em comum, os alunos foram informados sobre a importância da participação na liga 
acadêmica em estomaterapia desta forma ingressamos na liga, com encontros quinzenalmente 
onde nos encontramos para aprender e discutir assuntos pertinentes a estomaterapia com 
profissionais que já atuam na área onde são realizados aulas teóricas e práticas, com um olhar 
voltado a prevenção e promoção de saúde relacionados ao cuidados de enfermagem, onde são 
atendido os pilares de educação e saúde.    
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A EFETIVIDADE DO AMBULATÓRIO DE PRIMEIROS SOCORROS DO CAMPUS I DA UNIVERSIDADE DO 
OESTE PAULISTA UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIENE APARECIDA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCELA DE ANDRADE BERNAL FAGIANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOELEN SOUZA ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARISSA VERONESE CORBETA - HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 

Acidentes podem ocorrer em qualquer lugar inclusive nas universidades, nenhum aluno está livre 
de sofrer uma síncope ou qualquer outro tipo de agravo a saúde que exija pessoas capacitadas 
para acalmar a vítima e intervir com os primeiros socorros para sanar o problema. Pensando nisso 
a Universidade do Oeste Paulista em parceria com as residências multidisciplinares de Urgência e 
Trauma e Intensivismo tiveram a iniciativa do projeto piloto Ambulatório de Primeiros Socorros na 
universidade, para atender os alunos e funcionários que sofressem qualquer tipo de situação que 
fosse necessário a realização de primeiros socorros. Relatar a experiência de atendimento no 
Ambulatório de Primeiros Socorros do Campus I da Universidade do Oeste Paulista.    Até o final 
do segundo semestre de 2016 foram registrados 67 ocorrências, todas em livro ata e devidamente 
assinadas pelo socorrista responsável pelo. Em 10 meses de trabalho, a maior parte das 
ocorrências, 74%, foi resolvida pelos socorristas de plantão, não sendo necessário transporte, 26% 
delas foi transportada ao Hospital Regional, pelo serviço público de transporte. O tempo resposta 
do serviço de transporte ao chamado do socorrista é de 11 minutos em média. Isso contribuiu 
para que diminuísse toda ansiedade dos seguranças em situações de emergências, aumentou a 
habilidade dos socorristas nesse tipo de atendimento e além disso, contribuiu com a diminuição 
na demanda dos atendimentos do transporte móvel, já que se não houvesse o ambulatório todas 
as ocorrências teriam sido imediatamente direcionadas ao serviço de transporte. Portanto conclui-
se que a efetividade do atendimento de primeiros socorros é muito significativa para os 
acadêmicos e todos os funcionários da universidade.     O Ambulatório de Primeiros socorros é um 
projeto piloto, discutido com o núcleo de gestão de crise da Unoeste, teve sua primeira ação em 
agosto de 2015 com a capacitação das residentes, estagiário e seguranças responsáveis pelo 
campus I da universidade, garantindo interação e comunicação entre todas as partes envolvidas 
quando houvesse, sendo ocorrências. Após a elaboração de fluxo de atendimento, foi definido que 
a função dos seguranças seria acionar o ambulatório para que os socorristas de plantão fossem até 
o local da ocorrência, realizar atendimento a vítima. Após isso a inauguração ocorreu em 
setembro de 2015, com período de funcionamento de segunda à sexta-feira das 18h às 22h e aos 
sábados das 07:15h às 11:15h no bloco K no campus I.     
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A ENFERMAGEM FRENTE AO TRANSTORNO DE CONDUTA INFANTIL: O CONHECIMENTO COMO 
BASE PARA O CUIDADO 

 
ANDREIA FOGAROLLI MARINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LÍGIA MARIA DA SILVA BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE APARECIDA BURIOLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O transtorno de conduta é marcado por comportamentos indisciplinados onde ocorrem infrações 
de leis, regras sociais e direitos alheios, ocorre na infância e principalmente na adolescência. 
Alguns fatores contribuem para o desenvolvimento desse transtorno como transmitir pouca 
afetividade a criança ou adolescente e influências ambientais. Quanto mais precoce o tratamento 
mais chances se tem de ocorrer melhora no quadro clinico. As opções de tratamento consistem 
em sessões de psicoterapia, participação em oficinas de artes, músicas e esportes além da 
Ludoterapia. Para abordar o tema foi construído um seminário, que pode ser entendido como um 
método que inclui discussões e buscas por informações e está intimamente ligada a metodologia 
ativa que incentiva o aluno a buscar conhecimento se colocando na posição de autor do 
trabalho. Relatar a experiência de uma acadêmica de Enfermagem vivenciando a construção de 
conhecimento sobre o transtorno de conduta, por meio de metodologia ativa.     A realização do 
seminário se fez de grande importância para a construção de conhecimento diante da patologia, 
pois estar ciente dos sinais e sintomas, fatores de melhora e piora e tratamento, torna o 
acadêmico um profissional capacitado para atuar no futuro. Além de que o desenvolvimento do 
trabalho realizado por um método ativo de aprendizado coloca o acadêmico em uma posição de 
individuo ativo na construção de conhecimento, pois o aluno é incentivado a buscar informações e 
apresentar uma atividade com um conteúdo rico em informações que o auxiliará como futuro 
egresso no mercado de trabalho     O trabalho foi construído a partir de revisão da literatura 
perante solicitação da disciplina de psiquiatria do curso de enfermagem do quinto termo. que 
incluíram buscas em bases cientificas como a revista eletrônica SciELO e o portal LILACS. O 
presente seminário foi realizado e apresentado por sete alunos e cada integrante do grupo ficou 
responsável por pesquisar e apresentar o que foi encontrado para a construção deste trabalho. 
Cada discente identificou aproximadamente quatro artigos, foram realizadas duas reuniões que 
ocorreram no primeiro semestre de 2016 entre Fevereiro e Abril para a realização da escrita, 
divisão entre os membros para apresentação e conclusão deste trabalho, que foi apresentado no 
mês de Maio perante a sala de aula e foi avaliado pela docente responsável pela disciplina que 
considerou o conteúdo teórico descrito no seminário e o domínio sobre o tema na apresentação 
oral.    
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A EXPERIENCIA DE UNIVERSITARIOS PERANTE A CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES TERAPEUTICAS 
NA PRÁTICA DE PSIQUIATRIA 

 
LÍGIA MARIA DA SILVA BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIEGO FILITTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDREIA FOGAROLLI MARINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WESLEY CAMPANARI DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE APARECIDA BURIOLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Conforme o redirecionamento para o modelo assistencial de saúde mental proposto pela Lei nº 
10.216, de 06 de abril de 2001, as oficinas terapêuticas são uma das principais formas de 
tratamento oferecidas nos Centros de Atenção Psicossocial, serviços considerados hoje como um 
dos reguladores da assistência em saúde mental. As atividades terapêuticas são estratégias de 
cuidados promovendo a interação e a socialização do paciente psiquiátrico. Além de se destacar 
por formas de acolhimento e convivência de quem cuida para quem é cuidado. As oficinas 
terapêuticas acontecem em grupo com as orientações de profissionais da saúde, alunos 
estagiários e familiares, para promover a autonomia dos pacientes com dificuldade de integrar-se 
a vida social em razão de problemas físicos, mentais ou emocionais, além de promover o 
desenvolvimento habilidades pessoais.  Relatar a experiência dos acadêmicos de Enfermagem, 
decorrente as praticas de Psiquiatria desenvolvidas no 5º termo em um hospital de grande porte 
situado em Presidente Prudente.    Para nós acadêmicos a realização das atividades terapêuticas 
proporcionou um maior preparo para o futuro profissional no mercado de trabalho. Em suma, a 
relação entre a terapia ocupacional e as praticas de psiquiatria contribui para o desenvolvimento e 
crescimento tanto de pacientes quanto nos discentes em ter uma visão ampla que com apenas 
algumas atividades recreativas podemos mudar o estado de humor, confiança e autoestima de 
muitos pacientes ali acometidos.     Foram dois grupos de estágio composto por dez alunos, no 
qual cada grupo realizou uma atividade, o primeiro grupo desenvolveu praticas que possibilitou a 
interação reabilitação e o ganho da autoestima de muitos pacientes que se encontravam naquele 
ambiente, um grupo desenvolveu atividades no qual reabilitou a autoestima de pacientes que se 
encontravam tristes e com transtorno de humor, foi utilizado maquiagens, esmaltes, cremes 
faciais esfoliantes e adereços para penteados, seguindo com o auxilio da terapia ocupacional e o 
outro grupo reuniu-se para despertar o lado espiritual, emocional e trabalhar a flexibilidade da 
saudade de familiares, amigos dentre outros, no qual foi utilizado um violão e canções nas quais 
os pacientes mesmos pediam, fazendo com que acontecesse uma interação entre pacientes e 
funcionários.    
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A HISTÓRIA DA ENFERMAGEM BRASILEIRA: VISITA DE ESTUDANTES DE GRADUÇÃO AO RIO DE 
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LÍGIA MARIA DA SILVA BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A primeira escola de Enfermagem do Brasil foi fundada em 1980 na cidade do Rio de Janeiro, 
denominada Escola de Enfermeiras Graduadas Alfredo Pinto (UNIRIO). Em 1923 o Departamento 
Nacional de Saúde Pública, com auxílio do Serviço Internacional de Saúde da Fundação 
Rockefeller, trouxe outra iniciativa de formação profissional, mas com atividades que seguiam 
padrões norte americanos de enfermagem, fundando na cidade a Escola de Enfermagem Anna 
Nery (EEAN). Esses marcos históricos tornam o Rio de Janeiro berço do desenvolvimento 
profissional da enfermagem e reconhecer in loco as origens da profissão que escolhemos, tão 
falada nas aulas de História da Enfermagem, nos ajudou a refletir acerca da própria escolha 
profissional.  Relatar a experiência dos acadêmicos de Enfermagem da Universidade do Oeste 
Paulista, em uma visita técnica às Escolas Históricas de Enfermagem no Rio de Janeiro.    Conhecer 
esses locais nos fez retornar ao passado da nossa futura profissão, refletir acerca dos rumos que a 
enfermagem no Brasil está tomando, além de agregar valores e conhecimentos para fortalecer 
nossa escolha profissional.     O objetivo do projeto foi levar os alunos de enfermagem para 
conhecer, in loco, a história da sua futura profissão no Rio de Janeiro e fomentar o 
desenvolvimento social, cultural, político e histórico dos estudantes de graduação. A viagem 
aconteceu no final de 2014. No primeiro dia, conhecemos a antiga escola Alfredo Pinto (UNIRIO), 
sendo recebidos pelo professor historiador Dr. Osnir Claudiano da Silva Junior que explanou 
acerca dos fatos históricos que tornaram o Rio de Janeiro uma das cidades mais importantes do 
país, apresentou a história da escola, nos guiou nas dependências do antigo sanatório Alfredo 
Pinto e por fim nos levou ao centro histórico da cidade, conhecendo os locais onde a família 
imperial realizou suas atividades administrativas e os pontos que foram palco para a Proclamação 
da República. Após, fomos recebidos pela professora historiadora Dra. Maria Angélica de Almeida 
Peres, da escola de Enfermagem Anna Nery (UFRJ) que mostrou toda a estrutura da escola e 
apresentou sua importância para o desenvolvimento de enfermagem no Brasil. Logo após, foi 
possível visitar o segundo maior acervo histórico da profissão do país e a sede da Revista. No 
segundo dia, visitamos os pontos turísticos da cidade, sendo a oportunidade de muitos 
acadêmicos realizarem sua primeira viagem cultural.    
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A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GRAZIELI SILVA VILA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Sala de recuperação pós anestésica (SRPA) é local onde todos os clientes que passaram pelo 
centro cirúrgico, são encaminhados e necessitam de meios para a recuperação anestésica e 
cirúrgica, os cuidados especiais aos clientes proporcionam benefícios, tais como: reduções da 
mortalidade pós-anestésica e pós-operatória; facilidade para o trabalho de rotina nas unidades de 
internações; sensação de maior segurança ao cliente e também a seus familiares e redução de 
possíveis acidentes e complicações pós-operatórias e pós-anestésicas. A assistência de 
enfermagem a clientes no período pós-operatório deve ter como objetivo garantir uma 
recuperação segura, prevenindo, detectando e atendendo as complicações que possam advir do 
ato anestésico cirúrgico. A segurança do cliente na SRPA não depende somente de equipamentos 
e recursos tecnológicos, mas principalmente de cuidados de enfermagem, que acontecem através 
de intervenções respaldados pelo conhecimento científico e habilidades, prevenindo assim a 
ocorrência de eventos adversos e complicações, que podem ocorrer como conseqüência da alta 
complexidade inerente ao processo anestésico-cirúrgico. A partir deste relato de experiência 
pode-se demonstrar aos profissionais de saúde, a importância da sala da recuperação pós 
anestésica, na recuperação pós cirúrgico dos pacientes, e demonstrar como a equipe tem grande 
importância neste papel. Relatar a importância da Sala de recuperação pós anestésica e o trabalho 
desenvolvido pela equipe de enfermagem.    Através dessa ação foi possível adquirir: habilidade de 
comunicação, conhecimento sobre diversos assuntos, olhar crítico como enfermeiro agente do 
cuidar, visão integra sobre as necessidades de cada indivíduo detectando o problema antes 
mesmo dele se agravar, interação entre equipe e usuário criando vínculo com a população.     Este 
trabalho foi desenvolvido nas atividades práticas do 6° termo nos mês de agosto a dezembro de 
2015, a população alvo foi constituída pelo os usuários que realizaram cirurgias de diversas 
modalidades em um hospital. . Essas atividades foram desenvolvidas em um Hospital de grande 
porte localizada num município do Oeste Paulista. A ação era constituída de diversas atividades 
tais: como aferição de sinais vitais, monitoramento cardíaco, infusão de medicamentos e aplicar a 
escala de coma de Glasgow.    
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LUANA MORAIS DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EMANUELE DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MÁRCIA MARCONDES MANGANARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCIS LOPES PACAGNELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica grave de etiologia múltipla, caracterizada por 
hiperglicemia crônica decorrente da falta de insulina e/ou a incapacidade de insulina para exercer 
adequadamente seus efeitos. A descoberta do DM 1 requer além de novos hábitos como o uso da 
insulina, realização de glicemia e a incorporação da atividade física diária, mas em especial a 
aceitação da condição de portador de DM 1 que por vezes é percebida como uma doença que 
impõe limitações. Sendo assim, os profissionais encarregados de promover a saúde devem fazer 
uso da visão positiva , tendo como meta a aceitação. O processo de trabalho da equipe de 
enfermagem do ambulatório de diabetes baseia-se na promoção da saúde, prevenção e 
tratamento do DM tipo 1.Justificativa: A partir da experiência vivenciada com os pacientes 
portadores de DM tipo 1 no ambulatório, aproveitamos a oportunidade para descrever a 
importância da enfermagem nesses aspecto. Visto que a enfermagem esta sempre presente, e 
com isso torna o vínculo um facilitador de comunicação em orientações para esses 
pacientes. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada no ambulatório de Diabetes e descrever a 
importância da enfermagem nesse cuidado.     Vimos que nem todos os pacientes seguiam 
corretamente o tratamento, por isso consideramos importante o trabalho da equipe de 
enfermagem neste momentos, pois é na infância que devemos estabelecer as mudanças, para que 
no futuro isso venha a persistir. Dessa forma, uma das principais atividades da equipe de 
enfermagem é a educação em saúde com foco nas mudanças do estilo de vida, prevenção de 
complicações agudas e crônicas da doença e orientações sobre o tratamento.      Com a 
experiência vivenciada no projeto de extensão - Ambulatório de Diabetes tipo 1, podemos 
perceber a importância do conhecimento dos cuidados com o diabético pela equipe de 
enfermagem. Visto que a enfermagem encontra-se presente em todos os âmbitos da vida do 
paciente, e no projeto tivemos o contato direto com o mesmo, em um primeiro encontro e logo 
após recebemos em troca mudanças de vida do portador, como hábitos saudáveis. Lembrando 
que os fatores emocionais também eram fortes no encontro, pois com a participação de outros 
portadores de diabetes que muitas vezes eram crianças e que traziam suas experiências no grupo 
para que assim pudesse motivar os outros portadores presentes neste momento a melhorar a sua 
saúde.     
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A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DO MONITOR: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
WABISON JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ARLETE GOMES SANTOS PARIZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILLA MANHANA DOS SANTOS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
À monitoria é um serviço oferecido pelo curso de Enfermagem da Universidade do Oeste Paulista 
UNOESTE que visa facilitar o aprendizado do aluno, que funciona como um apoio pedagógico. Tem 
como um de seus objetivos fornecer subsídios básicos de forma coerente a serem utilizados no 
decorrer do curso de enfermagem, oferecendo assim ao estudante maiores condições para a 
reflexão e tomada de decisão na realização e aplicação do processo de enfermagem. A 
disponibilidade de monitoria em Patologia permite ao estudante, viver experiências que motivam 
a reflexão, contextualização e elaboração do conhecimento além de Descrever a inserção da 
monitoria na disciplina de Patologia. O exercício da monitoria é uma oportunidade para o 
estudante desenvolver habilidades inerentes à docência, aprofundar conhecimentos na área 
específica e contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos monitorados.  Sendo 
assim, este estudo teve como objetiva relatar minha experiência vivenciada na monitoria da 
disciplina de Patologia, bem como demonstrar a importância da monitoria, enquanto instrumento 
de aprendizagem para a formação e desenvolvimento acadêmico do discente monitor.     Sendo 
assim a monitoria assumi uma dinâmica de trabalho aberta, coletiva, integradora e facilitadora da 
aprendizagem. O discente toma para si seu processo de conhecimento da realidade facilitando e 
contribuindo de forma ampla no seu conhecimento onde acontece um auto reconhecimento de 
suas dificuldade fazendo com que o mesmo busque sanar as duvidas que surgissem ou que os 
mesmo trouxessem aos estudos individuais. Sendo assim, o exercício da monitoria na disciplina de 
patologia auxiliou-me na obtenção de um maior conhecimento teórico-prático, assim como na 
vivência de novas experiências, ao possibilitar o acompanhamento de aulas teóricas e práticas 
ministradas pelos docentes da disciplina.     A Monitoria na disciplina de Patologia do curso de 
enfermagem acontecia em encontros durante a semana onde era realizada habitualmente as 
quartas-feiras com duração de 60 min, onde era elaborado atividades relacionadas ao último 
conteúdo em sala de aula, essas atividades foram enviadas online e a monitoria aconteceu no dia 
da aula teórica, uma hora antes da mesma. Todos os alunos matriculados na disciplina foram 
convidados a participar da monitoria e aqueles que apresentaram dificuldade expressada 
verbalmente ou através de notas foram convidados individualmente.     
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EMANUELE DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUANA MORAIS DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PAULA MIRALHA GUIMARÃES DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Ao decorrer dos anos, a enfermagem tem se renovado para acompanhar os novos modelos de 
ensinos pedagógicos, tendo o educador e o educando um papel ativo. As aulas práticas, e os 
cuidados aos pacientes geram ansiedade durante a graduação de enfermagem. Para alguns destes 
aluno, a clínica é o momento mais temeroso do curso , por estar relacionado aos seguintes fatores 
à angústia: inexperiência, medo de cometer erros e condições de avaliação. Dessa forma uma das 
estratégias para diminuir o temor são simulações, que se encontra inserida no currículo de 
enfermagem para o ensino de técnicas e procedimentos clínicos, incluindo jogos, modelos 
anatômicos, manequins, bonecos, estudos de casos e apresentações de multimídia. Justificativa: 
Ao vivenciar este modelo de ensino,, foi possível identificar a colaboração para o aprendizado aos 
acadêmicos, sendo assim nos partiu a idéia de falar o tão importante para o nosso crescimento 
acadêmico e profissional. Relatar a experiência vivenciada durante as práticas no Laboratório de 
Práticas Simuladas da Universidade do Oeste Paulista.     Concluímos que essa prática nos 
proporcionou experiências que talvez não tivéssemos passado em outros momentos, dessa 
maneira achamos essencial que este tipo de atividade aconteça para que estimulem os alunos a 
realizar atividades novas.     Durante a graduação, o curso de enfermagem tem em sua grade 
atividade pratica no Laboratório de simulação, sendo no quarto e sétimo termo, tendo a 
oportunidade de estar sempre mais próxima da realidade. Essas atividades tem nos tornado cada 
vez mais capacitados para o mercado de trabalho, visto que no projeto aprendemos a lidar com a 
realidade que enfrentaremos no futuro, como aprender a resolver problemas enfrentados pelos 
pacientes, sendo alguns deles: dúvidas, receios, ansiedade e medo. Lembrando que esses 
problemas não são enfrentados somente pelos pacientes, mas também quando pensamos nos 
alunos que ainda não foram ao mercado de trabalho, com isso gera também nele o anseio, a 
ansiedade e o medo e, através do projeto nós podemos aprender a enfrentar tanto nossos 
problemas como também a ajudar os pacientes que passam por este momento. E isso que tornou 
um momento enriquecido participar deste projeto, pois trabalhamos todos os aspectos possíveis a 
serem enfrentados, nos possibilitando estar mais próximos da realidade.     
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NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A implementação de ações programáticas é um dos princípios da política de promoção e 
prevenção à saúde, e a sala de espera é um espaço que tende a fornecer novas formas de 
desenvolver ações educativas em saúde, onde o paciente encontra-se acolhido de maneira 
humanizada. A sala de espera é vista como um ambiente propício e favorável para o profissional 
enfermeiro (a) exercer o seu papel de educador de forma efetiva, resultando em uma grande 
melhora na assistência dos serviços de saúde prestados à população.  Este relato tem por objetivo 
demonstrar a importância da sala de espera no desenvolvimento da competência de educador em 
saúde para duas graduandas de enfermagem durante o Estágio Curricular Supervisionado (ECS) na 
atenção Básica.    Através dessa ação foi possível adquirir: habilidade de comunicação, 
conhecimento teórico/científico sobre o tema, olhar crítico sobre o enfermeiro como um agente 
do cuidar, visão integral sobre as necessidades de cada indivíduo e a detecção do problema antes 
mesmo deste se agravar, interação entre equipe e usuário para aumentar o vínculo com a 
população, trabalho conjunto entre ESF e família, compreensão da família relacionada ao seu 
espaço social e a necessidade de abordar cada usuário com equidade, através de uma linguagem 
de fácil entendimento.     Foi desenvolvida como atividade de educação em saúde por estagiários 
do 7° termo de enfermagem. Realizada no mês de maio de 2016 em duas Estratégias Saúde da 
Família (ESF) localizadas em um município do Oeste Paulista. Foi construído o projeto intitulado de 
"Dia internacional do trabalhador". A introdução do projeto foi realizada utilizando as portarias: 
Nº 1.823, de 23 de agosto de 2012 que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora e a Nº 3.214 de 08 de junho de 1978 que aprova as Normas Regulamentadoras 
relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. Teve como objetivo orientar os usuários 
trabalhadores sobre o uso consciente dos Equipamentos de Proteção Individual para proteção da 
saúde dos mesmos. Utilizado como recursos humanos todos os estudantes do ECS e como 
recursos materiais fôlderes explicativos. Realizado por meio de abordagem individual a todos os 
usuários que estavam na sala de espera aguardando consulta.     
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WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A estratégia da saúde da família surge como um novo modelo de cuidar voltado para prevenção, 
promoção de saúde e reabilitação do usuário ao convívio social, dessa forma, os profissionais 
devem promover ações para que esses objetivos sejam atingidos reorganizando assim a pratica 
assistencial com o foco na família e em seu ambiente social. Uma dessas ações que tem auxiliado 
muito o trabalho na ESF é a visita domiciliar onde o profissional adentra o ambiente familiar, o que 
facilita que o mesmo verifique de forma integral qual a necessidade exclusiva daquela família e 
quais as suas potencialidades, trazendo uma visão bem mais ampla do contexto familiar de cada 
integrante (DRULLA et al, 2009). Relatar a importância da visita domiciliar no programa Estratégia 
de Saúde da Família.     Através dessa ação foi possível adquirir: habilidade de comunicação, 
conhecimento sobre diversos assuntos, olhar crítico como enfermeiro agente do cuidar, visão 
integral sobre as necessidades de cada indivíduo detectando o problema antes mesmo dele se 
agravar, interação entre equipe e usuário criando vínculo com a população, percepção sobre as 
dificuldades que as pessoas tem de seguir com um tratamento medicamentoso e explicar a 
importância de manter a terapia correta para que suas necessidades sejam supridas 
temporariamente ou permanentemente, compressão da família no seu espaço social e a 
necessidade de tratar cada usuário com equidade através de linguagem de fácil entendimento e 
trabalho conjunto entre ESF e família.     As visitas domiciliares aconteceram no segundo semestre 
no ano de 2014 dentro do estágio da ESF, esse estágio foi formado por um grupo de dez alunos em 
uma ESF localizado no interior de SP de setembro a novembro de segunda a sexta no período da 
manhã onde os alunos eram divididos pelo professor para realizar as atividades da ESF. As visitas 
eram realizadas junto com uma auxiliar de enfermagem que tinha mais conhecimento da área e 
dos usuários que pertenciam aquele local, todos os dias existia uma lista de pacientes que 
precisavam da visita para realizar curativo, auxílio na administração da medicação como insulina, 
realizar orientação e cuidado com feridas pós operatórias além de fazer uma busca por aqueles 
usuários que estavam ausentes da unidade a determinado período. Nessas visitas também eram 
diagnosticados possíveis fatores de risco que poderiam prejudicar a saúde dos habitantes daquele 
local.    
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WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O período perioperatório, compreende o intervalo de 24 horas antes da cirurgia até as primeiras 
48 horas seguintes ao ato anestésico-cirúrgico.De acordo com a Associação Brasileira de 
Enfermeiros do Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Central de Material Esterilizado,a SAEP 
possui as seguintes fases: pré-operatório imediato,transoperatório,recuperação pós-anestésica, 
pós-operatório imediato e pós-operatório mediato.A implementação da Sistematização de 
Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) é uma atividade privativa do Enfermeiro e exige 
desse profissional conhecimentos cognitivos e humanísticos consolidados.No contexto da equipe 
de Enfermagem, a SAEP possibilita o desenvolvimento de ações destinadas à prevenção, ao 
controle e à manutenção do conforto e da segurança do paciente e de seus familiares, visando à 
redução dos eventos biopsicossociais advindos do processo perioperatório. A partir desse relato 
de experiência, pode-se demonstrar aos profissionais de saúde, a importância da realização da 
visita perioperatório, para desenvolver as competências como: comunicação e a educação 
permanente. E através destas, facilitar o dialogo, informação e o vínculo entre os profissionais de 
Saúde e o paciente. Relatar a importância da visita perioperatória na formação acadêmica do 
enfermeiro    Através dessa ação foi possível adquirir: habilidade de comunicação, conhecimento 
sobre diversos assuntos, olhar crítico como enfermeiro agente do cuidar, visão integral sobre as 
necessidades de cada indivíduo detectando o problema antes mesmo dele se agravar, interação 
entre equipe e usuário criando vínculo com o usuario e a familia, percepção sobre as dificuldades 
que as pessoas tem de seguir com um tratamento medicamentoso e explicar a importância de 
realizar a cirurgia para que suas necessidades sejam supridas temporariamente ou 
permanentemente.     Este trabalho, foi desenvolvido nas atividades práticas do 5° termo nos mês 
de fevereiro a junho de 2015 , a população alvo foi constituída pelos os usuários que aguardavam 
a cirurgia em um hospital de grande porte localizada num município do Oeste Paulista. A beira do 
leito foi aplicado a Sistematização de Assistência de Enfermagem Perioperatória(SAEP), e realizado 
orientações sobre o processo pré-operatório, os acadêmicos de enfermagem, através de estudos e 
leitura de artigos, puderam passar informações e esclarecer as duvidas sobre a importância do 
processo pré-operatório e pós operatório.     
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A liga acadêmica é uma entidade criada e organizada por acadêmicos, professores e profissionais 
que apresentam interesses em comum, especialmente em áreas de especialidade do campo da 
saúde. Tem entre seus objetivos complementar a formação acadêmica, realizando atividades 
extraclasses e desenvolvem ações voltadas para a promoção à saúde e educação, criando 
oportunidades de trabalhos científicos, didáticos, culturais e sociais no espaço acadêmico, 
contribuindo para o desenvolvimento científico e aprimoramento da área da saúde. As ligas 
passaram a ser uma opção adotada pelos acadêmicos para constituir um currículo diferenciado e 
são formadas por estudantes, geralmente, do mesmo curso, onde ocorre o aprofundamento do 
aprendizado em determinado tema, visando o aperfeiçoamento do conhecimento pessoal em prol 
da sociedade.  Relatar a importância das Ligas Acadêmicas na formação profissional.    Por ter uma 
característica mais dinâmica e por ter abertura para os participantes escolherem o que gostariam 
de aprender, as Ligas são uma boa ferramenta extracurricular para os acadêmicos aprenderem. 
Possuem papel importante no desenvolvimento e aprendizagem do aluno, contribuem na 
promoção de saúde, tornando esse aluno muito mais conhecedor de determinados assuntos, e 
assim no futuro possa ser um profissional capacitado na área que queira trabalhar.     Cada Liga 
Acadêmica possui seu cronograma que é montado de acordo com as necessidades e ideias dos 
participantes, os encontros são realizados quinzenalmente e em cada dia pe abordado um tema 
diferente dentro da especialidade da Liga. Podendo ser palestra, atividades dinâmicas ou rodas de 
discussões, sempre buscando a forma mais propícia de apresentar o tema, facilitando o 
aprendizado dos participantes.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
657 

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

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Enfermagem    

 
 

A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO AO PACIENTE CARDIOPATA 
 

HEBERTON POLEGATO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ARIELA CRISTINA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A disciplina de Assistência de Enfermagem Clínica integra a matriz curricular obrigatória do curso 
de graduação em Enfermagem e é desenvolvida no 5° semestre, com 240 horas-aula. A disciplina é 
dividida em teórico e prática, sendo a prática desenvolvida em ambiente hospitalar. A prática 
hospitalar permite ao aluno vivenciar o estar doente de um indivíduo, sua família e todo o 
contexto de sentimentos que os acompanham. Percebe-se a vulnerabilidade da pessoa doente, e 
o comprometimento biopsicossocial que muitas vezes passa despercebido pela equipe de saúde. 
Nossa vivência ocorreu na Unidade de Cardiologia quando foi possível estar atentos ao 
atendimento deste paciente e sua família, visto que muitas vezes estão acompanhados por uma 
pessoa da família.  Relatar a vivência como acadêmicos em ambiente de prática assistencial: 
Clínica de Cardiologia.    A vivência prática foi de suma importância principalmente por 
percebermos o quanto este paciente precisa de atenção. E a equipe de enfermagem deve se 
preocupar com esta questão, sendo necessário muitas vezes priorizar este tipo de cuidado, para 
que a família e o paciente se sintam mais tranquilos e acolhidos.      O estágio de Enfermagem 
clínica ocorreu de 28/04/2016 a 15/06/2016, com a proposta de desenvolvimento do processo de 
enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem e o desenvolvimento do raciocínio 
clínico a partir do reconhecimento das necessidades da pessoa no seu estado de doença. Em 
prática, nos coube à realização de coleta do histórico do paciente, exame físico, administração de 
medicações, anotações e evolução de enfermagem conforme situação clínica do paciente, 
realização de exame de eletrocardiograma, orientações de enfermagem e acompanhamos exames 
de cateterismo e angioplastia. Ao fazer exame físico e coletar dados junto ao paciente tivemos 
uma percepção da fragilidade do paciente e de seu acompanhante, a busca por respostas, a busca 
pela compreensão de termos ou exames solicitados, a esperança de que tudo ficará bem. A partir 
desta observação ficamos atentos a responder quaisquer dúvidas ou questionamentos do 
paciente e sua família. Esses momentos nos fizeram perceber o quanto é importante fazer 
orientações sobre cada medida terapêutica, cada mudança no quadro do paciente e como será 
seu plano de cuidados. O paciente espera ansiosamente por notícias sobre sua saúde e sobre o 
tempo que deverá permanecer internado.    
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A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL PARA 
ADOLESCENTES POR MEIO DO PROJETO INTEGRADOR 

 
CAMILA TREVISANUTO RIBEIRO DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

DIANE DE VASCONCELOS BARRIONUEVO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O setor da saúde atua de forma a buscar a promoção a saúde para que assim o indivíduo possa 
viver de forma positiva e para isso é necessário uma mudança no estilo de vida. A saúde mental 
está interligada com o bem-estar humano sendo assim é de extrema importância as ações para a 
promoção de Saúde Mental nas Estratégias Saúde da Família. Sendo assim o Projeto Integrador é 
uma ferramenta que a Universidade utiliza para que os alunos possam se integrar da importância 
das ações educativas para a sociedade e concomitante ao aprendizado possa beneficiar o público 
alvo do projeto melhorando sua qualidade de vida. Relatar a importância do desenvolvimento de 
ações de promoção de saúde mental para adolescentes por meio do projeto 
integrador.    Desenvolver ações de promoção em Saúde Mental para adolescentes por meio do 
Projeto Integrador foi gratificante pois percebemos a importância de trabalhar com uma 
população com pouco interesse em procurar a ESF, ou buscar informações sobre qualidade de 
vida e com o desenvolvimento do Projeto Integrador e com os resultados obtidos, notamos há 
falta de incentivo para que os adolescentes busquem promoção de saúde.    Não houve.  Durante 
as atividades práticas do 4 º termo fomos para uma Estratégia Saúde da Família onde realizamos 
Visitas Domiciliares, aprendemos na prática a realizar uma consulta de enfermagem adequada, 
vacinação e exame de Papanicolau. Esse relato foi realizado baseando -se na execução do Projeto 
Integrador durante o 4º termo que foi planejado de acordo com o ambiente de atividades práticas 
em uma Estratégia Saúde da Família no município de Presidente Prudente nos meses de março a 
maio de 2016. Ao identificarmos a carência de uma ação de Saúde Mental em educação em saúde 
com adolescentes fomos a uma escola do bairro e ao entrevistar os estudantes sobre qual tema 
seria mais interessante, eles apontaram: Ansiedade e Depressão na Adolescência. Foi criada uma 
página em uma rede social para que eles interagissem e se informassem sobre os fatores de risco, 
sintomas e formas de melhorar. Além de orientação para amenizar principalmente a ansiedade, a 
qual acomete muitos adolescentes brasileiros. A criação da página sobre esse assunto foi 
importante pois ao utilizarmos a tecnologia, entramos no ambiente deles, tendo uma aceitação e 
um interesse maior.    
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A IMPORTÂNCIA DO DESPERTAR DIÁRIO EM PACIENTES SUBMETIDOS A VENTILAÇÃO MECÂNICA 
 

ANA CAROLINA DE FACCIO AZEVEDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA MARIA S. CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Sedação e analgesia são frequentemente utilizadas em unidades de cuidados intensivos e semi-
intensivos, são métodos empregados para diminuir a incidência da dor, diminuir o estresse, 
amenizar o desconforto, prevenir lesões auto infligidas e auxiliar na adaptação ao ventilador 
mecânico. Cerca de 32 a 57% dos pacientes têm sedação profunda ou são sedados em níveis mais 
profundos do que o necessário. Entretanto, apesar de seu uso benéfico e humanitário, o excesso 
de sedação leva ao prolongamento do tempo de ventilação mecânica, o aumento das taxas de 
delirium, acarretando na extensão do tempo de permanência na UTI e na incidência da 
mortalidade. Estudos comprovam que a interrupção diária da sedação, conhecida como 
"despertar diário", leva a mais dias livres do ventilador mecânico, reduz o tempo de permanência 
em unidades intensivas e propicia a alta hospitalar com maior rapidez, contudo, a diferença da 
teoria para a prática se dá por fatores como a falta de profissionais e equipamentos, o aumento da 
carga de trabalho, risco de desconforto, confusão e agitação e de remoção de dispositivos pelo 
paciente.  Descrever a percepção de uma enfermeira residente sobre os efeitos benéficos do 
despertar diário em pacientes submetidos a ventilação mecânica.    Para que ocorra a mudança 
nessa cultura faz se necessário a criação de protocolos nas instituições hospitalares, realização de 
visitas multidisciplinares diárias que integrem a equipe na busca pelo conforto do paciente, e 
principalmente, a conscientização de toda equipe sobre os benefícios dessa prática para a 
recuperação do paciente.     Os autores. Como residente, tive a oportunidade de atuar com 
diversos pacientes críticos em uso de sedação e ventilação mecânica, seja em uma unidade de 
terapia intensiva ou em uma unidade de semi intensiva, e pude compreender que a retirada da 
sedação propicia um desmame ventilatório com maior rapidez e com baixo risco de delirium, 
beneficiando o paciente com uma recuperação mais ágil, levando a um melhor aproveitamento da 
dieta, diminuindo a taxa de infecções e aumentando os índices de cura do paciente crítico. O 
desafio da "cultura da sedação" ainda é grande, pois esta prática é uma realidade em países da 
América, inclusive no Brasil, onde a limitação do dimensionamento de pessoal e a quantidade de 
leitos intensivos disponíveis são limitados, tornando o cuidado ao paciente crítico trabalhoso e 
insatisfatório.     
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A IMPORTÂNCIA DO PORTFÓLIO NA FORMAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 
 

GABRIEL OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VINÍCIUS ENCENHA LANZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PATRÍCIA GONÇALVES DE BARROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Gerações de profissionais tiveram sua formação com base nos processos de transmissão de 
informação, na prática repetitiva, que separava as instâncias teoria e prática. Nas sociedades 
contemporâneas a formação dos profissionais em saúde está sendo desafiada por uma nova 
perspectiva que exige a procura de novos referenciais, inscritos em novos paradigmas que 
interligam educação, saúde e desenvolvimento e sustentam a importância da formação numa 
perspectiva de profissional reflexivo. A metodologia ativa (MA) é uma concepção educativa que 
estimula processos de ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o educando participa e se 
compromete com seu aprendizado. Essencialmente, o portfólio é uma coletânea de trabalhos 
realizados pelo aluno, agrupado em uma pasta, ao longo de uma disciplina ou mesmo durante 
anos, que possibilita construir o perfil acadêmico do aluno, reflexão do seu crescimento e sobre os 
temas estudados, inclusive as facilidades e dificuldades durante seu processo educativo.  Relatar 
as experiências dos acadêmicos de enfermagem durante o Estágio Curricular Supervisionado (ECS) 
I com a utilização do portfólio.     Concluímos que o uso do portfólio reflexivo no ECS nos 
proporcionou um grande aprendizado, por meio dele conseguimos adquirir algumas competências 
e aperfeiçoar as já adquiridas que são itens fundamentais para nossa formação e profissão. O uso 
do portfólio reflexivo permitiu que nós alunos conseguíssemos aprimorar nossa ética, e 
desenvolver o lado criativo. O importante não é o portfólio em si, mas também o que o aluno 
pode aprender durante sua criação e registro das situações que considerem significativas.     ECS 
iniciou em agosto de 2015, já na primeira semana, os professores supervisores explicaram como 
deveria ser o portfólio reflexivo, depois nos grupos já divididos o professor responsável, detalhou 
melhor o portfólio. Tínhamos que produzir, capa, carta de apresentação com dados pessoais, 
trajetória até o ECS, descrição dos cenários vivenciados, ciclo de aprendizagem, referências, 
anexos e apêndices. Após as explicações, foram disponibilizados no aprender artigos para melhor 
fixação de como produzir o portfólio. No decorrer do ECS fomos escrevendo os itens no portfólio e 
refletindo as ações. Tínhamos um prazo para entrega do portfólio para que fosse realizada a 
correção. Após a correção a Professora Supervisora, sentou-se com cada um para explicar e 
sugerir algumas oportunidades de melhoria.     
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A INTERELAÇÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM COM O RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL NO 
CUIDADO AO IDOSO. 

 
GABRIELE DA SILVA REIS PESSOA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Estágio Curricular Supervisionado é um momento fundamental para o acadêmico de 
enfermagem pois desenvolve prática, se torna facilitador e parte da equipe de saúde. Na Atenção 
Primária, um dos cenários do estágio, os alunos em campo possuem desafios que precisam ser 
contemplados como uma oportunidade de identificar, observar e aplicar saberes práticos e 
teóricos aprendidos no decorrer do curso dentre eles saber se relacionar. Além do Estágio 
Curricular Supervisionado nos cursos de graduação nas áreas da saúde, desde 2005 o Ministério da 
Saúde e Educação criaram as Residências Multiprofissionais, as quais são uma modalidade de 
especialização que privilegia a prática em saúde voltada aos princípios do Sistema Único de Saúde. 
Dentre os cenários que os Residentes atuam, se destaca a Estratégia Saúde da Família, pelo seu 
papel de organizadora do fluxo de usuários entre os pontos de atenção da Rede de Atenção à 
Saúde. Relatar a importância da interação entre o acadêmico de enfermagem e equipe de 
residência multiprofissional nas ações de cuidados e assistência ao indivíduo idoso.     O Estágio 
Curricular Supervisionado na Atenção Primaria, foi de grande aprendizado, pois juntamente com 
as demandas da enfermagem foi possível compartilhar ações junto a equipe de residência 
multiprofissional do idoso, onde uniu-se saberes da enfermagem, farmácia, nutrição e fisioterapia, 
com o fito de favorecer um envelhecimento ativo. A interconexão de todos na equipe durante as 
visitas domiciliarias e nas reuniões de grupos, possibilitaram olhares diferenciados, tanto para o 
indivíduo quanto para o coletivo, com ações mais resolutivas e ampliadas sendo fundamental para 
os resultados obtidos com o plano de cuidados articulados. Cada ação foi pensada com cautela, 
saberes científicos e focando sempre na qualidade de vida a ser melhorada. Desta forma conclui-
se que a interconexão entre o acadêmico de enfermagem e residente tragam não somente 
benefícios para o usuário, mas também para o estudante.     Semanalmente acadêmicos de 
enfermagem discutiam casos complexos com residentes (enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta 
e nutricionista), com a intenção de planejar o cuidado, que se davam num formato semelhante ao 
apoio matricial.     
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A LIGA DE PSIQUIATRIA EM ENFERMAGEM PRODUZINDO ENCONTROS CIENTÍFICOS E DIDÁTICOS 
EM UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO INTERIOR PAULISTA: UM OLHAR DOS ESTUDANTES 

 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE APARECIDA BURIOLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILLA MANHANA DOS SANTOS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA FACE KUVABARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WABISON JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA ALVARES NUNES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Diretrizes Curriculares Nacionais 2014, vem estimulando mudanças na forma de aprender e 
ensinar na UNOESTE. Metodologias ativas trazendo novidades e autonomia para os futuros 
profissionais de saúde. Temas escolhidos pelos estudantes como saúde são debatidas em ligas 
acadêmicas mental. Nestes momentos, a participação dos acadêmicos de Enfermagem na 
organização da liga de enfermagem em psiquiatria trouxe oportunidades do exercício de gestão 
em saúde, abordando junto a palestrantes convidados os principais problemas enfrentados na 
psiquiatra atual. Descrever a experiência no processo organizacional das atividades da liga de 
enfermagem em psiquiatria    Esta experiência foi muito importante para o nosso processo de 
formação, pois como responsável pela organização dos encontros e efetivação do projeto, 
desenvolvemos conhecimento, comunicação, estratégias para organização do trabalho, a busca de 
parceiros e de recursos materiais. Desenvolvemos a educação em um ambiente inovador, crítico e 
reflexivo, com o objetivo de transformar o contexto social em relação ao paradigma psiquiátrico e 
voltando a atenção a esta necessidade de saúde. Sendo a liga uma atividade importante para 
sinalizar temas da psiquiatria. Entendendo que aumentar a autonomia dos alunos em relação a 
escolher os temas amplia a curiosidade do saber, sendo uma maneira de produzir Educação.      O 
processo de constituição do cronograma inicial da liga ocorreu durante a primeira semana de 
agosto de 2016, no qual quatro discentes do curso de graduação em enfermagem se reuniram 
uma vez na semana com duração de 1 hora a fim de selecionar temas relevantes para discussão no 
grande grupo. Em relação aos palestrantes, foram escolhidos de acordo com sua experiência e 
especialidade. Sendo proposto oficinas, grupos de estudos, e rodas de conversa. As atividades da 
liga ocorrem auditório jasmin situado na UNOESTE campus 1, sendo que as aulas ocorrem de 
segunda-feira com encontros quinzenais, cada encontro tem duração mínima de uma hora com 
oportunidade de questionamentos após o término do mesmo.    
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A RELEVÂNCIA DA MONITORIA EM VACINAS PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA NO CURSO DE 
ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
DAIANY D'ARC PINHEIRO SANTOS SATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIANE DE VASCONCELOS BARRIONUEVO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A monitoria como atividade acadêmica vinculada ao desenvolvimento curricular e a formação de 
alunos, tem-se mostrado uma atividade facilitadora tanto da aprendizagem cooperativa, quanto 
das relações professor-aluno e aluno-aluno. Ela possibilita um atendimento mais individualizado 
aos acadêmicos, potencializando aprendizagem, permitindo aperfeiçoamento do conhecimento e 
maior afinidade com o manuseio de materiais/equipamentos. Já o acadêmico-monitor tem a 
oportunidade de aprofundar seus conhecimentos na disciplina em questão e desenvolver 
competências e habilidades pedagógicas que lhes será útil para o futuro exercício da 
docência.  Relatar a importância do projeto de monitoria em vacinas como instrumento 
metodológico que complementa e incrementa a prática acadêmica, oferecendo subsídios para o 
exercício profissional futuro dos alunos.     Para a monitora, houve um crescimento pessoal e 
profissional pelo desenvolvimento da liderança, aprimorando o aprendizado na graduação ao 
desenvolver ações de ensino. Já para a docente, a confiança nas habilidades da discente monitora 
facilitou no processo de ensino-aprendizagem para os demais estudantes, já que estes contavam 
também com a monitora para os questionamentos levando a proximidade e estabelecimento de 
vínculo e confiança, contribuindo decisiva e positivamente na aquisição de conhecimentos. 
Compreendemos que a monitoria possibilitou um aprendizado diferenciado aos alunos que dela 
souberam aproveitar, visto as inúmeras experiências que foram vivenciadas em seu âmbito. Além 
disso possibilitou à monitora uma vivência que contribuirá em sua futura prática profissional, 
tanto como atuante na área da docência, quanto no seu papel de enfermeira educadora.     Trata-
se de uma atividade desenvolvida por uma docente e uma discente do 6º semestre do Curso de 
Graduação em Enfermagem de uma universidade no Oeste Paulista. A monitoria foi ministrada 
para o 4° semestre do mesmo curso, na disciplina de Práticas Integradas em uma Unidade Básica 
de Saúde. Ocorreu de setembro a dezembro de 2015 e de março a maio de 2016, duas vezes por 
semana, nos períodos matutino e vespertino. Os grupos eram compostos por aproximadamente 
dez alunos, orientados pela docente. As atividades da monitoria incluíam organização da sala, 
triagem da clientela, manuseio de arquivos, preenchimento da carteira de vacina, cuidados no 
manuseio do material, técnicas de preparo, vias e locais de administração dos imunobiológicos.     
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A TERAPIA OCUPACIONAL COMO FERRAMENTA NO CUIDADO DO PACIENTE PSIQUIÁTRICO: UM 
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JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Nas alas psiquiátricas para se desenvolver a saúde mental é necessário a ação multiprofissional 
que engloba setores como psiquiatria, psicologia, médicos, enfermagem e terapia ocupacional. Na 
internação é de grande valia que o paciente participe dessas terapias, pois ele tem o sentimento 
de desconforto, incapacidade, desanimo que vem junto com a vivência de adoecer, e é nessas 
terapias que eles podem trocar experiências vividas, e serem acolhidos de forma humanizada. 
Sendo assim, é necessário que o enfermeiro esteja ligado diretamente e faça parte dessas ações, 
pois são fundamentais para o desenvolvimento sendo parceiro e colaborando, fazendo com que 
aconteça e sejam implantados os grupos de terapia ocupacional. Relatar os benefícios da terapia 
ocupacional no cuidado do paciente psiquiátrico.    Com essa atividade foi possível aos 
acadêmicos, desenvolvermos habilidades de comunicação, habilidades de criatividade, olhar 
crítico com enfermeiro, interação entre a equipe, compreender as necessidades de cada individuo, 
e entender quão necessária a terapia ocupacional é para o paciente e colaborar com o que for 
necessário para fazer acontecer.     A participação ocorreu no primeiro semestre de 2015 dentro 
do estágio de Enfermagem Psiquiátrica. O grupo foi formado por oito alunos e ocorreu em um 
hospital regional localizado no interior de SP, as atividades ocorriam no período das 7:30 as 12:00. 
A partir da conversa com equipe foi visto a necessidade de uma atividade ocupacional para os 
pacientes, pois no momento estava em falta o profissional responsável por essas ações, a partir 
disso, optou-se por desenvolver as seguintes atividades: para as mulheres foi "Um momento de 
beleza" que tinha o intuito de fazer com que elas se sentissem cuidadas, bonitas e que 
aumentasse a autoestima e para isso, foi organizado a sala com maquiagem, esmaltes. Para os 
homens foi oferecido jogo de dama, violão e músicas. Os acadêmicos produziram pequenas aulas 
de como aprender tocar violão, jogo de damas e bingo. Esse trabalho da terapia ocupacional faz 
com que o doente deixe seu mundo particular, saindo do estado depressivo e interagindo com 
outras pessoas, além disso, essas ações fizeram, nós estudantes pudéssemos ver a psiquiatria de 
uma forma inovadora tirando todo o pré-conceito existente pela matéria e pelos doentes 
psiquiátricos.    
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A VIVÊNCIA DOS PARTICIPANTES DE UMA LIGA ACADÊMICA EM SAÚDE DA MULHER FRENTE À 
SEMANA DA AMAMENTAÇÃO 

 
LÍGIA MARIA DA SILVA BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDREIA FOGAROLLI MARINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ARIELA CRISTINA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIEGO FILITTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILLA MANHANA DOS SANTOS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ISABELA CRISTINA MAROCCHIO VASCONCELLOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KELLY CRISTINA DE LIMA RAMOS PINTO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A origem do Banco de Leite no Brasil aconteceu em outubro de 1943, no Instituto Nacional de 
Puericultura, atual Instituto Fernandes Figueira (IFF), no qual possui a RDC nº 171/2006 da 
ANVISA, em parceria com o Ministério da Saúde, que considera a promoção, a proteção e o apoio 
à prática da amamentação como algo imprescindível garantindo a saúde da criança, o combate à 
desnutrição e a redução da mortalidade infantil. Deste modo a parceria com o Banco de Leite e a 
Liga de Enfermagem em Saúde da Mulher, surgiu com o intuito de informar o seu devido trabalho, 
pois o conhecimento da população frente a este é escasso, prejudicando muitas vezes o serviço e 
principalmente a saúde das crianças que necessitam.  Relatar a experiência dos acadêmicos de 
Enfermagem na participação da semana da amamentação em parceria com o Banco de Leite de 
Presidente Prudente.     A importância de realizar este tipo de ação além de conscientizar a 
população pertinente à doação de leite foi proporcionar parceria da Liga com uma instituição de 
saúde, o que proporcionou um reconhecimento da Liga acadêmica com a sociedade despertando 
a curiosidade dos mesmos, sendo nós alunos os transmissores deste conhecimento, considerando 
que a maior parte dos abordados não conheciam o trabalho do Banco de Leite.      A ideia de 
estabelecer parceria com a instituição se deu através da reunião da administração da liga em 
revisão ao cronograma semestral, cujo mês de agosto acontecera uma divulgação da semana da 
amamentação, a partir desta, entramos em contato com o serviço do Banco de Leite e 
concretizamos a cooperação. A participação da Liga ficou responsável pela divulgação com 
panfletos informativos contendo informações acerca da conscientização e procedimentos 
necessários para a doação de leite. Sendo assim, a ação ocorreu no segundo semestre de 2016, na 
primeira semana de agosto nos dias quatro e cinco com duração de duas horas cada dia, com a 
participação de seis alunos matriculados na Liga de Enfermagem em Saúde da Mulher, os pontos 
de panfletagem foram os semáforos do cruzamento da Avenida Washington Luiz com a Avenida 
Brasil e o da Avenida Coronel José Soares Marcondes com a Rua Tenente Nicolau Maffei.     
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AÇÃO DE PREVENÇÃO À SAÚDE DA MULHER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

ELISABETE CRISTINA SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDREIA VIEIRA COUTINHO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Ministério da Saúde considera que a saúde da mulher é um dos pontos prioritários relacionados 
à saúde da população e em 1984 criou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(PNAISM), contando com parceria de diversos setores, movimento de mulheres, movimento negro 
e trabalhadores rurais. O enfoque da PNAISM está relacionado ao gênero, integralidade, 
promoção de saúde e busca consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, 
ressaltando a melhoria da assistência obstétrica, além de abordar ações relativas ao planejamento 
familiar e ao combate à violência doméstica e sexual. Visa também reduzir a morbimortalidade e 
agravos que podem ser identificados precocemente e até mesmo evitados, por meio de ações 
eficazes de prevenção e tratamento relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis e câncer 
ginecológico.  Pretende-se então relatar a experiência vivenciada por estudantes de enfermagem 
o desenvolvimento e realização de ações de prevenção para a Saúde da Mulher e comunidade.    A 
experiência foi gratificante, pois contribui para a formação acadêmica, uma vez, que possibilitou o 
desenvolvimento e realização de ações de prevenção para a Saúde da Mulher e criação de vínculo 
com a comunidade. Foi possível vivenciar a realidade em que esta população está inserida, 
identificando suas necessidades, promovendo a responsabilidade e autonomia, a fim de oferecer 
melhoria na qualidade de vida da mulher e família por meio da educação permanente 
minimizando agravos evitáveis.     Neste cenário, foi realizado durante o Estagio Curricular 
Supervisionado de Enfermagem em uma unidade de Estratégia Saúde da Família da zona leste de 
Presidente Prudente (SP) em junho de 2016, atividades voltadas à Saúde da Mulher denominada 
"Mutirão do Preventivo", em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Profissionais da 
unidade e estudantes desenvolveram ações de saúde multidisciplinar, como a coleta de exame 
Papanicolau, teste rápido para detecção de HIV, Sífilis e Hepatite. Foram abordados temas como 
alimentação saudável, saúde mental e a prática de atividade física, além da oferta de cuidados 
com a aparência, em parceria com Escola de Beleza, integrando os princípios do SUS.    
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AÇÃO DO IDOSO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULA MIRALHA GUIMARÃES DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O aumento da população idosa constitui tema de debate em diferentes áreas da sociedade, tais 
como: pesquisadores, profissionais da saúde e políticas de vários países do mundo. O Brasil assim 
como demais países, esta passando por um processo de envelhecimento populacional rápido e 
intenso. A consequência do crescente número de idosos implicam em aumento das demandas 
sociais e representam um grande desafio político, social e econômico. O envelhecimento 
populacional aliado a falta de políticas pública voltadas a essa nova realidade preocupa todos os 
segmentos da sociedade que vivencia este processo nos dias atuais. Neste contexto, a melhoria da 
qualidade de vida dos idosos torna-se um desafio, na medida em que pode ocasionar 
conseqüências nos níveis econômicos dos países, social, epidemiológico e familiar, necessitando 
de uma concentração de esforços nas diferentes áreas profissionais, com o objetivo de 
conscientizar a população de como envelhecer de forma saudável, e priorizar a independência e 
autonomia deste idosos.A partir desse relato de experiência, pode-se demonstrar aos profissionais 
de saúde, a importância da realização da ação do idoso, para desenvolver as competências como: 
comunicação e a educação permanente. E através destas, facilitar o diálogo, informação e o 
vínculo entre os profissionais de Saúde e a População Relatar a importância da SEMANA DO 
IDOSO.    Esta ação possibilitou ao discente adquirir habilidades de comunicação, conhecimento 
sobre diversos assuntos, olhar crítico como enfermeiro agente do cuidado, visão integral sobre as 
necessidades de cada indivíduo detectando o problema antes mesmo dele se agravar, interação 
entre equipe e usuário criando vínculo com a população, da família no seu espaço social e a 
necessidade de tratar cada usuário com foco na integralidade do cuidado.      A AÇÃO DA SEMANA 
DO IDOSO aconteceu no segundo semestre no ano de 2014 dentro do estágio da Estratégia de 
Saúde da Família englobando a disciplina de saúde do adulto e do idoso ministrada no quarto 
termo do curso de Enfermagem. Essa atividade foi desenvolvida por um grupo de dez alunos em 
um shopping de grande circulação localizado no interior de SP, onde foram realizados atividades 
de aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar, orientações sobre alimentação saudável 
e prática de atividade física em parceira com os cursos de nutrição, educação física, fisioterapia e 
fonoaudiologia.     
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AÇÃO EDUCATIVA DESENVOLVIDA EM UMA ESCOLA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ATIVIDADE 
DE ENSINO NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
LADY ANNE ADRIELLI MILAN DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PRISCILA OLIVEIRA DE JESUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Educação em Saúde é uma ferramentas utilizadas pelas Equipes de Saúde da Família para que os 
usuários tenham acesso às ações de Prevenção de doenças e Promoção de Saúde. OS profissionais 
precisam ser preparados para compreender as características da população e identificar as 
necessidades dos usuários e planejar ações com metodologias que atinjam o público alvo. 
Pensando no papel educador do Enfermeiro, o curso de graduação em Enfermagem tem em sua 
grade curricular a disciplina Educação em Saúde no quarto termo, nesta os alunos aprendem a 
realizar ações educativas por meio do Projeto Integrador que permite ao acadêmico realizar ações 
educativas durante as práticas em campo. Nosso grupo realizou ações em uma escola da área de 
abrangência da unidade que estávamos em práticas. A escola é um espaço para ações de saúde. 
Essas ações são realizadas pelo Enfermeiro conjuntamente com a equipe da escola. Com base 
nisso pensamos em contribuir com a equipe e realizar ações na mesma.  Esclarecer o perigo de 
afecções de pele e pediculose de forma teatral para que as crianças possam saber identificar 
precocemente e comunicar ao professor, pais ou responsáveis.    A participação das criaças foi 
satisfatória e a gincana permitiu que avaliássemos o aprendizado diante das informações 
transmitidas por meio do teatro. Concluímos que algumas ações fazem a diferença, 
principalmente se estiver de acordo com as necessidades da população alvo.    Não houve. Foram 
realizadas no 4° termo práticas de enfermagem feitas na unidade, onde tínhamos orientações de 
professoras na unidade e na Universidade. As práticas eram feitas uma vez na semana na unidade, 
com o objetivo de acompanhar uma família e avaliar o local de prática para realizar uma ação 
educativa que era necessária para aquela região. Com base nos nossos conhecimentos e ajuda de 
professoras, foi identificado um problema na escola que acometia crianças do berçário a quarto 
ano, onde em uma sala havia um maior número de crianças com os problemas citados. O alto 
índice de afecção de pele e pediculose fizeram com que nós acadêmicas de enfermagem 
produzíssemos um método de ajudar aquelas crianças para que ficasse claro que os problemas 
encontrados eram graves, mas que poderiam ser resolvidos. Após algumas leituras, entendemos 
que a melhor forma de esclarecer para aquelas crianças de quatro a cinco anos o que queríamos 
passar, era em forma de teatro. Produzimos o teatro e após foi realizada uma gincana com 
perguntas e prêmios.     
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ALOJAMENTO CONJUNTO E A VIVÊNCIA DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM FRENTE AO ESTÁGIO 
CURRICULAR EM SAÚDE DA MULHER E DO RECÉM NASCIDO:UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
RUTE CRISTIANI DE OLIVEIRA GONZAGA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIANO PEREIRA RUFINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GLILCIANE MORCELI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Introdução: O alojamento conjunto é um sistema hospitalar vantajoso, no qual o recém-nascido 
sadio, permanece ao lado da mãe 24 horas por dia até a alta hospitalar. Ele estimula o aleitamento 
materno ao proporcionar o contato constante entre mãe e filho, assim tendo o êxito da 
amamentação. Objetivo: Relatar a vivência dos acadêmicos do 5º termo da graduação em 
enfermagem frente ao Estágio Curricular em Saúde da Mulher e Recém Nascido.     Conclusão: O 
estágio nos permitiu grande conhecimento no que tange à saúde materno-infantil, a fim de 
problematizar questões que são essenciais para a redução da mortalidade materna e 
neonatal.      Descrição: O estágio foi realizado no Hospital Regional de presidente Prudente- SP, na 
clínica obstétrica , por meio da educação em saúde e atividades educativas, buscamos contribuir 
com o conhecimento das mães sobre temas pertinentes ao momento vivenciado, tais como: 
amamentação, avaliação das mamadas, identificar falhas na técnica de posicionamento e á pega 
do recém-nascido ao seio. Através dessa incorreta posição podem desencadear o surgimento de 
problemas mamários e muitas vezes contribuem para a interrupção da amamentação. A correção 
de tais falhas é fundamental para a prevenção de fissuras e do mamilar.     
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APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO GLOBAL DO IDOSO EM RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

TUANE MAGALHÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ARIELA CRISTINA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDREIA FOGAROLLI MARINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LÍGIA MARIA DA SILVA BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE APARECIDA BURIOLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA TIEMI FIDELIS TANAKA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULA FURINI BRISOLLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DAIANE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA LIMA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Com a implantação da lei 10.216 (06/04/2001) foi iniciado o movimento da reforma psiquiátrica 
que possibilitou mudanças importantes na saúde como a substituição do modelo 
hospitalocentrico para atenção ambulatorial, o surgimento dos centros de atenção psicossocial e 
das residências terapêuticas (RT) que auxiliam na desinstitucionalização das pessoas portadoras de 
transtornos mentais que residiam nos manicômios. As RT tem o intuito de trazer esses usuários 
para o convívio social devolvendo sua independência de forma gradual. Muito candidatos a 
desistitucionalização são idosos que passaram quase que sua vida toda em manicômios e que para 
usufruir da vida social necessita ter sua funcionalidade física preservada, justificando que se 
realize Avaliações Globais nos Idosos (AGI) residentes em RT.  Relatar a experiência dos 
acadêmicos de enfermagem na aplicação da AGI realizada por meio do projeto de extensão 
"Promoção Integral à Saúde do Idoso: a integralidade como meta" (protocolo n. 4246/2016)     : 
Observamos que muitos instrumentos compõe a AGI não foram possíveis de serem realizados em 
idosos com transtornos mentais, pelo fato de suas funções cognitivas estarem prejudicadas pela 
própria patologia de base, pela impregnação de medicamentos psicotrópicos e também pelos 
longos períodos de internação nos hospitais psiquiátricos. Essa associação pode comprometer a 
capacidade de julgamento e de compreensão de alguns comandos, torando a avaliação não 
aplicável em populações semelhantes.      : A ideia do projeto surgiu após a solicitação do Centro 
de Atendimento Psicossocial do município, que identificava a necessidade de avaliar os usuários 
idosos que haviam sido desisntitucionalizados há pouco tempo. A ação foi realizada por dez 
acadêmicos de enfermagem, quatro profissionais da residência multiprofissional do idoso 
(enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista e farmacêutica), duas professoras orientadoras no qual 
compõem o corpo docente da enfermagem e representantes do Centro de Referência do Idoso do 
município cede. As visitas de avaliação aconteceram uma vez por semana durante o mês de julho 
de 2016 e duravam em torno de três horas. A AGI foi composta por: histórico do paciente, mini 
exame do estado mental, escala de depressão geriátrica, avaliação das atividades básicas e 
instrumentais de vida diária, teste do sussurro, teste do relógio, timed up and go (TUG), resisfor, 
índice massa corporal, circunferência abdominal, circuferência do braço.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
671 

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

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Enfermagem    

 
 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE ADENOCARCINOMA DE RETO 
 

PRYSCILLA SARA VIEIRA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DAIANY D'ARC PINHEIRO SANTOS SATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Adenocarcinoma de reto é uma neoplasia que se origina de qualquer porção do cólon, reto ou 
canal anal. A doença começa na camada superficial do revestimento intestinal e com o tempo vai 
atingindo as camadas mais profundas. Pode atingir ambos os sexos, sendo um dos principais tipos 
de câncer a afetar a população acima de 50 anos. Este trabalho foi realizado mais sobre a 
assistência de enfermagem prestada à uma mulher com diagnóstico da patologia.  Relatar a 
experiência de acadêmicos do curso de graduação em enfermagem acerca do aprendizado obtido 
por meio de um da sua vivencia em relação ao estagio voltado a patologia na qual se estava 
acompanhando.    A realização deste estudo de caso como atividade de ensino, proporcionou 
grande conhecimento cognitivo e afetivo, pois, para desenvolver o processo de enfermagem é 
necessário raciocínio clínico e olhar integral às pessoas que estão sob nossos cuidados.No qual se 
teve um resultado muito produtivo realizando o estudo de caso sobre uma determinada 
patologia.      Sou Acadêmico de Enfermagem na qual tive que pesquisar sobre o a patologia de 
paciente na qual estava acompanhando, durante a prática do sexto termo de enfermagem em 
clínica cirúrgica tive que apresentar um estudo de caso sobre um paciente que estava 
acompanhando. Assim, foi acompanhada uma senhora de 73 anos com o diagnóstico supracitado, 
para a qual foi aplicado o Processo de Enfermagem, nas etapas: Coleta de Dados; Diagnósticos de 
Enfermagem; Planejamento; Intervenções e Avaliação da Assistência prestada. Realizado coleta de 
dados no qual foram percebidos fatores de risco para a ocorrência deste tipo de câncer. Também 
havia alterações discretas nos exames laboratoriais. Apos o Diagnóstico de Enfermagem foram 
encontrados: Controle Ineficaz do Regime Terapêutico; Padrão de Sono Prejudicado e Risco para 
Integridade da Pele Prejudicada. Como planejamento da Assistência de enfermagem visamos 
principalmente contribuir para a adesão ao tratamento e diminuir riscos potenciais, fazendo uso 
da educação para saúde. Com a interação e o uso da comunicação terapêutica, com o passar do 
acompanhamento consegui observar uma pequena mudança nos hábitos de vida da paciente.    
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ATENDIMENTO AOS IDOSOS EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DE EXTENSÃO. 

 
ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ESTER FERREIRA GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINE VIANI VICENTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KARIANNE RACHEL DOS SANTOS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDRESSA FABRI DE SOUZA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Quando se fala em envelhecimento, é importante ressaltar que essa fase pode e deve ser 
acompanhada de saúde e satisfação. Para que isso aconteça se faz necessária a garantia de 
preservação dos direitos assegurados às pessoas idosas (idade igual ou superior a 60 anos). No 
momento em que seus direitos são privados acarreta comprometimento de sua saúde física e 
mental, levando a possíveis causas de internação.  : apresentar o relato de experiência de 
acadêmicos do curso de enfermagem no Projeto de Extensão Hospital Amigo do Idoso: parceria 
interinstitucional para melhoria do atendimento (protocolo n. 4768/2016) que buscou 
diagnosticar como tem sido o atendimento aos usuários idosos das unidades de 
internações.    Concluímos que o processo de envelhecimento é um fator da condição humana e 
que enquanto futuros profissionais de saúde devemos estar preparados para um atendimento 
humanizado, aceitando e respeitando de forma acolhedora as demandas de saúde, e até mesmo 
de atenção, dessa população. Ou seja, uma palavra, um gesto de carinho e atenção quando 
estamos em um ambiente desconhecido, traz conforto não só para a pessoa idosa, mas para 
qualquer um de nós.     o projeto foi realizado no período de 04 a 07 de julho de 2016, no Hospital 
Regional de Presidente Prudente. Foram coletados dados de usuários idosos e acompanhantes de 
unidades de internações, tais como: clínica médica e especialidades, clínica cirúrgica e 
especialidades, cardiologia e ortopedia. Para realização das entrevistas, os acadêmicos do 1° 
termo de enfermagem, foram capacitados pela coordenadora do Serviço de Atendimento ao 
Usuário que os instruíram para o desenvolvimento de habilidades linguísticas, ética e respeito. 
Observou-se que a pessoa idosa ao ser hospitalizada tende a perder a sua autonomia, uma vez 
que ao mudar de espaço físico, passa a vivenciar outra rotina instituída pela equipe de saúde, 
aumentando suas preocupações e anseios. Verificamos que suas maiores necessidades estão 
relacionadas ao aspecto emocional, evidenciando que os idosos buscam constantemente atenção 
das pessoas que estão ao seu redor para que sejam ouvidos. Neste sentido, percebemos que as 
pessoas mais próximas aos idosos que estavam internados eram os profissionais que compunham 
a equipe multidisciplinar, e que nem sempre possuem o tempo necessário para o atendimento 
dessas necessidades.     
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ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS FRENTE AO SURTO DE DENGUE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

CAROLINE VIANI VICENTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
 

A região de Presidente Prudente passou por um período crítico em relação a proliferação do 
mosquito Aedes Aegypti, o avanço em casos suspeitos e confirmados de dengue é alto e deixou as 
autoridades de saúde em alerta. O Hospital Regional de Presidente Prudente, por realizar 
atendimento de emergência com porta aberta, realizou mudanças administrativas para conseguir 
atender toda a demanda. Houve redimensionamento de mais profissionais para o pronto socorro 
em períodos de crises e extensão no espaço físico para triagem dos pacientes e medicações. O 
Projeto Hidratando, surgiu como meio de intensificar os atendimentos na sala de 
medicação. Relatar a experiência de participar do atendimento aos usuários com suspeita ou caso 
confirmado de dengue.    Com esse projeto foi possível, aumentar o conhecimento sobre 
medicação, desenvolver habilidade em seu preparo e punção venosa, visto que, nas práticas das 
disciplinas não surge tantas oportunidades. Aprimorar o uso da comunicação verbal e não verbal e 
de mediar conflitos, em razão do grande volume de usuários, muitos sem a paciência para 
aguardar o atendimento e outros sem ao menos dialogar devido a forte dor dos sintomas da 
doença.     O projeto ocorreu no mês de março, na sala de medicação verde do referido hospital, 
participaram acadêmicos de enfermagem de todos os termos, os iniciantes eram responsáveis por 
registrar em um caderno os pacientes que chegavam, identificando-os com nome, idade, horário 
de entrada na sala para receber a medicação, hipótese diagnostica e o horário na qual deixou a 
sala. Os demais, que já haviam cursado e aprovados na disciplina de semiologia, eram 
responsáveis por receber a ficha do paciente, explicar as medicações que lhe foi prescrito, 
questionar se o mesmo desejaria tomar a medicação, nos casos afirmativos, buscar a medicação 
na farmácia, preparar e administrar, bem como ficar responsável por retirar a punção ao termino 
e orientar ao paciente que procurasse a Unidade de Saúde mais próxima para realizar a 
notificação da suspeita de dengue. Este projeto atuou em três períodos: manhã, tarde e noite, 
com a presença de um professor responsável ou do enfermeiro residente da residência 
multiprofissional de emergência e trauma. Havia presente na sala, acadêmicos do curso de 
medicina, orientados por um professor, porém a prática deles na sala de medicação fazia parte do 
Grupo de Apoio á Saúde que integra a grade curricular do curso.     
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ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE A FAMÍLA DE ETILISTAS POR MEIO DE UM PROJETO 
INTEGRADOR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
ISABELLA SOUSA ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ARIANE CHRISTINE DE OLIVEIRA EDUARDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MÁRCIA APARECIDA SOARES SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Durante o quarto termo de Enfermagem desenvolvemos um trabalho chamado "Projeto 
Integrador" cuja finalidade era desenvolver uma ação educative em saúde. O trabalho foi realizado 
por grupo 10 alunos que estavam em prática em uma Estratégia Saúde da Família. O trabalho foi 
executado seguindo etapas, levantamos os problemas daquela comunidade, coletamos dados com 
os profissionais da ESF e optamos por realizar a ação com um grupo de usuários que não tinham 
ações direcionadas a eles, as famílias de etilistas, com a finalidade se sensibilizá-los para a 
importância de sua participação no processo de reabilitação do etilista. Este é um resumo de 
atividade de ensino se prepõe a demonstrar como este tipo de projeto pode contribuir com a 
formação do enfermeiro. Descrever a importância da participação familiar durante o processo de 
reabilitação dos usuários para vencer o etilismo, mostrando para sua família o quão importante é 
a participação destes no processo de reabilitação.     A prática do Projeto Integrador nos 
proporcionou buscar fundamentos em literaturas, aperfeiçoar nossos conhecimentos, realizar 
ações educativas planejadas ainda no curso de graduação e nos preparou para uma atuação 
melhor com mais segurança e autonomia. É importante ações educativas que visem aproximar os 
profissionais de saúde a comunidade pois eles se sentem seguros e isso gera uma confiança entre 
comunidade e serviço de saúde.     Não houve Trata-se de um relato de atividade de ensino, de 
natureza descritiva. Durante o quarto tempo do curso realizamos o planejamento de uma ação 
educativa direcionada a família de etilistas que frequentam a unidade de saúde, foram entregues 
panfletos e cartazes para convidar as famílias e os etilistas também, realizamos um teatro 
chamado: "A fábula do rato e do fazendeiro" e também uma Roda de Conversa. Assim esta 
atividade de ensino foi realizada em duas etapas: O planejamento escrito da atividade e a 
execução da mesma. Socializar para as famílias dos etilistas com uma encenação teve o objetivo 
de demonstrar a importância deles na reabilitação tanto social como psíquica. Observamos a curto 
prazo que enquanto realizamos a ação eles interagiram e ficaram muito motivados a colocar em 
prática tudo que foi abordado. Após a realização da escrita do planejamento bem como da 
dinâmica percebemos a importância da pesquisa científica em busca de melhores estratégias de 
ensino para a comunidade.     
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ATUAÇÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA 
ATENÇÃO BÁSICA- RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
AMANDA STEFANI TORQUATO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABRICIA DE FREITAS FARIA MIGLIARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde.  O objetivo desse trabalho é 
relatar a atuação do estudante de enfermagem durante Estagio Curricular Supervisionado (ECS) na 
atenção básica.    O ECS proporciona ao estudante a formação generalista, humanista, critica e 
reflexiva, onde podemos atender às demandas de saúde da população, seguindo os princípios do 
SUS. É uma experiência muito rica que contribuiu de forma significativamente para minha 
formação pessoal e profissional. Vivenciar a unidade de saúde traz ao estudante a oportunidade 
de conhecer a realidade de saúde da comunidade, propiciando a assistência de saúde individual e 
coletiva, construídas com a equipe de saúde, da escola e da universidade, contemplando a 
intersetorialidade e a saúde integral.     Trata-se de um relato de experiência, realizado por uma 
estudante do curso de enfermagem, no período de fevereiro a junho de 2016, de 2ª a 5ª feiras, na 
unidade Estratégia Saúde da Família (ESF), na região leste de uma cidade do interior do Oeste 
Paulista. O ECS ocorre no último ano do curso de enfermagem, com importantes contribuições na 
formação profissional, propicia o contato direto com a realidade da saúde da comunidade e a 
consolidação de conhecimentos adquiridos no transcorrer do curso, através da relação teoria-
prática. Desta forma, proporciona ao estudante a experiência de atuar no campo de trabalho 
durante sua formação, vivenciando novas práticas, culturas, prestando assistência ao individuo, e 
sua família. Durante o ECS participei do planejamento, execução e avaliação de atividades 
realizadas na ESF, como: consulta de enfermagem, grupos de sala de espera, hipertensos e 
diabéticos, atendimento à demanda espontânea, pré-natal, curativos, busca ativa de tuberculose e 
dengue, notificações compulsórias, visita domiciliar, prevenção nas escolas, coleta de exame 
Papanicolau, vacina, campanhas, registros de informações, entre outras. As atividades foram 
acompanhadas e supervisionadas pelo enfermeiro da ESF e compartilhadas com equipe, havendo 
supervisão do professor. As 6ª feiras eram realizados encontros na Universidade com atividades 
intercaladas por meio de metodologia ativa, como: ciclo de aprendizagem, laboratório de 
simulação, estudo em grupo e construção de portfólio.    
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COMBATE À DENGUE UM TRABALHO EM REDE COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE E COMUNIDADE: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELISABETE CRISTINA SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDREIA VIEIRA COUTINHO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EVERSON MAYSON DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDCARLOS DOS SANTOS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAQUEL CRISTINA DE JESUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA MARTINS MAZIERO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O número de casos de Dengue no município de Presidente Prudente (SP) nos primeiros quatro 
meses de 2016 alcançou 5.221 casos. É uma doença viral, transmitida pelo mosquito Aedes 
aegypti e seus sintomas se caracterizam em febre alta com início súbito, artralgia, mialgia, 
náuseas, vômitos e falta de apetite. O controle e prevenção de novos casos de Dengue estão 
relacionados à participação da comunidade e ao trabalho em equipe das unidades de saúde, como 
resultado da conscientização dos usuários. Portanto este relato pretende apresentar a experiência 
vivenciada por estudantes de enfermagem no desenvolvimento de projeto de conscientização e 
ações voltadas ao controle da Dengue.    Esta experiência foi muito importante para o nosso 
processo de formação, pois como responsável pela organização dos encontros e efetivação do 
projeto, desenvolvi a comunicação, estratégias para organização do trabalho multidisciplinar e da 
busca de parceiros e de recursos materiais. Estas atividades proporcionaram estabelecimento de 
vínculo com o usuário e a importância do mesmo em relação ao controle da dengue, entendendo 
que aumentar a autonomia do cidadão e ampliar a escuta de suas necessidades podem ser uma 
maneira de produzir ações que tragam resolutividade para a sociedade.     O desenvolvimento do 
projeto foi resultado da percepção de estudantes do 7º termo do Estágio Curricular 
Supervisionado na Atenção básica e da equipe da Estratégia de Saúde da Família da zona leste, 
área de maior prevalência de Dengue no município. No período de fevereiro a junho de 2016, 
durante reunião de equipe, foi discutido e traçado estratégias que visavam a inclusão da 
comunidade nas atividades. A decisão do grupo estabeleceu que a ação seria desenvolvida 
motivando moradores a ficarem responsáveis pela área de seu quarteirão e um representante do 
quarteirão ficaria responsável em conscientizar e motivar os vizinhos a manterem sua residência 
isenta de riscos de proliferação do mosquito transmissor. Proposta estendida à escola do 
território, em que os educandos ficaram responsáveis pela confecção de placas para identificar as 
moradias da área. O projeto piloto teve como foco uma micro-área cuja responsabilidade era de 
uma agente comunitário de saúde, que, juntamente com a equipe multidisciplinar, organizou 
reuniões na casa de um candidato à responsável pela "guarda" e fiscalização do quarteirão.    
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COMPETÊNCIAS GERAIS DO ENFERMEIRO DESENVOLVIDAS NO 4º TERMO DA GRADUAÇÃO EM 
ENFERMAGEM 

 
CAMILA TREVISANUTO RIBEIRO DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

 
O mercado de trabalho exige além de um profissional capacitado, um indivíduo com habilidades 
específicas, a universidade busca formar enfermeiros generalistas embasados no atendimento 
humanitário. O projeto integrador é uma atividade que visa fazer com que os graduandos 
comecem a desenvolver estas habilidades necessárias para uma formação de qualidade. De 
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, as competências gerais que um enfermeiro 
precisa desenvolver são: Atenção à saúde, tomada de decisões, administração e gerenciamento, 
comunicação, liderança e educação permanente. Relatar as competências gerais que um 
profissional enfermeiro precisa ter que foram adquiridas no 4º termo através das atividades 
práticas e do projeto integrador.    Dessa forma as habilidades necessárias ao profissional 
enfermeiro começaram a ser desenvolvidas e colocadas em prática, durante todo o processo de 
aprendizado. O Projeto integrador é de extrema importância para o desenvolvimento dessas 
habilidades pois instiga os alunos a buscar, fazer e aprender. Assim seremos profissionais bem 
capacitados e dispostos a enfrentar qualquer situação com um pensamento crítico- 
reflexivo.    Não houve. Durante as atividades práticas do 4 º termo fomos para uma Estratégia 
Saúde da Família onde realizamos Visitas Domiciliares, administramos vacinas, realizamos 
consultas de enfermagem e conhecemos a administração da unidade que é realizada por uma 
enfermeira e realizamos o projeto integrador. Com isso começamos a desenvolver a atenção à 
saúde pois analisamos os problemas daquela comunidade e procuramos soluções para eles. 
Tivemos um primeiro contato com a tomada de decisão, pois buscamos a solução de maior 
eficácia e custo-efetividade, avaliamos sistematizamos e decidimos a conduta mais adequada 
àquela situação. A habilidade de liderança também foi despertada, procuramos tomar a frente da 
situação visando o bem-estar com responsabilidade. A Educação permanente foi desenvolvida nas 
práticas, pois o tempo todo estivemos aprendendo com os professores, profissionais e os próprios 
colegas, afinal sempre há algo a aprender. A comunicação foi à habilidade mais desenvolvida, pois 
o método de ensino nesse termo permite que o aluno seja mais ativo, os ciclos pedagógicos e a 
matéria de educação em saúde facilitaram o desenvolvimento dessa habilidade. A habilidade de 
Administração e gerenciamento foi pouco desenvolvida, pois apenas observamos por pouco 
tempo a forma como a Enfermeira administrava a equipe.    
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CONTRIBUIÇÃO DA MONITORIA DE ANATOMIA I PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS ALUNOS DE 
ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
LUCAS LIMA DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA MENDES FERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLIAN NUNES PELAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A monitoria é um momento extra de estudo oferecido pelo curso de enfermagem da Universidade 
do Oeste Paulista (Unoeste). Em aulas práticas de estudo, os discentes previamente selecionados 
como monitores, auxiliam no estudo dos novos estudantes possibilitando uma melhor 
compreensão e absorção do conteúdo. Tratando de uma matéria complexa como Anatomia 
Humana I, onde o aluno tem que aprender e memorizar várias estruturas anatômicas, a monitoria 
entra como um instrumento pedagógico que auxilia o discente a compreender e conquistar o êxito 
na disciplina. O objetivo da monitoria é proporcionar um momento extra de estudo coordenado 
por monitores.    Portanto quando compreendemos o ponto de vista social que a monitoria 
proporciona e o sucesso do aprendizado, entendemos que unidos somos capazes de superar as 
dificuldades e obter o êxito final na disciplina.     As aulas de estudo acontecem sempre em um 
mesmo dia da semana e horário. Os técnicos do laboratório são responsáveis pela distribuição das 
peças anatômicas sobre as bancadas, assim possibilitando um momento onde os discentes podem 
tirar suas dúvidas em relação às estruturas já estudadas. Logo os monitores têm por função 
auxiliar os alunos a sanar suas dúvidas, assim esse momento de aprimoramento do conhecimento 
em relação à Anatomia Humana I tanto para o aluno quanto para o monitor. Relatar a experiência 
quanto aluno é de grande gratificação, pois a monitoria não só possibilitou alcançar o êxito na 
disciplina, mas também promover a interação social, melhorar e aproximar, entre alunos e 
monitores.    
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A monitoria possui a finalidade de solucionar dificuldades relacionadas às atividades e conteúdos 
trabalhados na disciplina, além de contribuir com o desenvolvimento de competência pedagógica 
e auxiliar os acadêmicos na apropriação e produção de conhecimentos. É uma experiência 
relevante para a formação da carreira docente, pois através dela, várias dúvidas podem ser 
esclarecidas, no âmbito da aprendizagem dos discentes e na esfera educacional, eficaz para a 
construção da identidade de educador do aluno-monitor. O monitor é um estudante já aprovado 
na disciplina que auxilia o professor em horários que não coincidem com as aulas, realizando 
orientações e esclarecimento de dúvidas que ajudam no aprendizado dos estudantes.  Objetiva-se 
relatar as contribuições da monitoria no ensino dos graduandos e para a minha formação 
acadêmica como monitora.     No desempenho desta atividade, percebi a sua importância em 
despertar o interesse dos participantes pela disciplina, pois inicialmente havia uma falta de 
comprometimento dos mesmos em estudar antes de ir para a monitoria, assim não tinham 
questionamentos a serem feitos ou assuntos a serem discutidos. Percebi ainda, que foi necessária 
para os estudantes que possuíam maior dificuldade e precisavam de uma atividade presencial que 
oferecesse uma maior atenção a cada um, mas também despertou o interesse em estudar a 
disciplina para os que já tinham facilidade. Como monitora, tive a possibilidade de rever 
conteúdos anteriormente aprendidos e aprofundar meus conhecimentos. Também possibilitou 
uma melhora na minha comunicação e tive a oportunidade de me relacionar com outros 
estudantes, aprendendo através da troca de experiências.     Este trabalho descreve uma 
experiência acadêmica como aluna-monitora da disciplina de Fisiologia 2, realizada no terceiro 
termo do curso de Enfermagem de uma universidade no Oeste Paulista. Inicialmente a turma 
contava com aproximadamente quarenta estudantes, mas apenas cerca de oito a dez estudantes 
participaram dos encontros até o final. As monitorias aconteciam por duas horas semanais antes 
das aulas ministradas pelo professor, ocorriam por meio de debates para retirarem dúvidas e 
eram utilizados conteúdos ministrados pelo professor e livros.     
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UNOESTE 

 
A prática do quarto termo de enfermagem é realizada na Atenção Básica de saúde, no qual se 
prioriza as ações de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde de indivíduos e 
famílias, de forma integral e continuada. Como acadêmica de enfermagem estava acostumada 
com o modelo hospitalocêntrico de cuidar, e com a prática do quarto pude perceber como é a 
assistência de enfermagem em ações educativas de promoção de saúde e prevenção de doenças. 
A prática em campo na Atenção Básica propicia ao acadêmico uma aproximação com a prática 
profissional e a possibilidade de atuar identificando as necessidades dos usuários com a finalidade 
de auxiliar na melhoria da qualidade de vida. Descrever as contribuições da prática do quarto 
termo para formação acadêmica em enfermagem.    Pode-se concluir que a prática do quarto 
termo me proporcionou autonomia em atividades de prática e fortaleceu a importância da criação 
de vínculos para o desenvolvimento do processo de enfermagem e a importância da promoção de 
saúde.    Não houve. Realizei a prática do quarto termo numa unidade de estratégia de saúde da 
família no município de Presidente Prudente. Tal prática organizou-se durante três dias da 
semana, sempre no período da manhã, sendo apenas um dia na unidade e os outros dois em sala 
de aula ou no laboratório da universidade. Neste termo tive a oportunidade de acompanhar o 
trabalho de um enfermeiro, podendo, assim, observar atividades como: consulta de enfermagem, 
pré-natal e grupos educativos. Além disso, ao longo do semestre acompanhei uma família por 
meio da visita domiciliar no qual fui responsável em realizar o processo de enfermagem, assim 
criou-se um vínculo com a família, o que deixou as visitas mais agradáveis, deixando a família 
confortável para contar sobre sua vida, facilitando assim o processo de enfermagem e 
resolutividade dos problemas e necessidades.     
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UNOESTE 

 
O Projeto Integrador foi desenvolvido durante as práticas do quarto semestre do curso de 
Enfermagem, visando atender as necessidades de uma amostra local, esse se baseia em uma ação 
de Educação em Saúde. É através da elaboração deste projeto que o acadêmico adquire uma visão 
crítica, reflexiva e humanista diante das necessidades da população desenvolvendo habilidades de 
planejamento e ação. O projeto foi desenvolvido durante as práticas do quarto semestre, em uma 
unidade Estratégia de Saúde da Família de Presidente Prudente, foi feito o levantamento das 
necessidades do bairro onde demos prioridade a crianças com faixa etária de oito a doze anos, 
que se encontrava em risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade. A ação foi realizada com a 
equipe multidisciplinar para crianças e seus pais sobre a importância de hábitos alimentares 
saudáveis e a prática de exercício físico. Visto que o enfermeiro tem um papel fundamental 
perante a comunidade, que através de suas ações tem como objetivo educar aos indivíduos para 
se ter busca pela saúde e qualidade de vida. Relatar a relevância do desenvolvimento das ações de 
educação em saúde para formação acadêmica do enfermeiro.    Concluímos que os atributos 
usados para elaboração do projeto contribuem para nossa formação profissional, pois as 
estratégias utilizadas nele serão utilizadas em todas as áreas de atuação. Devemos sempre nos 
aprimorar para que possamos transmitir nosso conhecimento ao próximo, pois é através de 
nossas ações que conseguimos mudanças, sempre visando melhorias e o bem de todos.     O 
Projeto foi desenvolvido em campo, onde ocorreu todo um planejamento com levantamento e 
estabelecimento dos problemas mais relevantes sendo-os discutidos com equipe multidisciplinar. 
Atribuído o foco, foram realizadas buscas bibliográficas a fim de aprimorar o conhecimento sobre 
o tema em questão, sobretudo, sobre rotas de resolução do problema. O enfermeiro tem toda 
autonomia de decidir e planejar a ação de educação em saúde, de acordo com as necessidades da 
comunidade e através dos estudos, trazendo soluções para todos os indivíduos envolvidos.    
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WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O acompanhamento as gestantes no pré-natal faz parte de uma atenção de qualidade e 
humanizada. A gestação é um período de grandes mudanças para a gestante e para a família, pois 
consiste na chegada de um novo membro para a família, fazendo com que seja um momento de 
grande vulnerável fazendo com que o papel do enfermeiro seja desenvolver ações de prevenção e 
promoção á saúde. A partir disso são feitos visitas domiciliares a essas gestantes com o intuito de 
orientar e promover uma melhor qualidade de vida para essas gestantes, sendo assim é necessário 
que o profissional volte sua atenção ao ambiente onde ela vive, pensando em ações voltadas e 
focadas nas necessidades individuais. Essas visitas podem ser feitas de forma de planejadas e em 
conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde, que ajudam na comunicação entre equipe e 
gestante. Relatar a importância dos cuidados em domicílio á gestante.    A partir dessa atividade 
foi possível adquirir habilidade de comunicação direta com o usuário em seu ambiente, foi 
possível adquirir extenso conhecimento sobre o pré-natal, identificar agravantes e anormalidades, 
foi possível identificar a importância do enfermeiro quanto essas visitas e ao pré-natal e também á 
importância do enfermeiro ser preparado para desenvolver ações especificas e individualizadas 
que atendam a necessidade da gestante e proporcione uma condição melhor de vida.     As visitas 
domiciliares a gestantes aconteceram no segundo semestre no ano de 2014 dentro do estágio da 
ESF englobando as disciplinas saúde da família, saúde do adulto e do idoso e saúde da criança e do 
adolescente. Esse estágio foi formado por um grupo de dez alunos em uma ESF localizado no 
interior de SP de setembro a novembro de segunda a sexta no período das 7:15 as 11:30 da 
manhã onde os alunos eram divididos pelo professor para realizar atividades variadas.Essas visitas 
para gestantes ocorriam através de agendamento prévio, foram feitos duas idas a casa de cada 
gestante, uma visita era feito com o acompanhamento de um ACS para ocorrer a apresentação e a 
familiarização com a gestante, a próxima visita íamos em três estudantes tínhamos um roteiro de 
perguntas para construirmos a história, era feito a medição da barriga, sinais vitais, verificação de 
carteira de vacina de toda a família, e orientações eram feitas, ficávamos a disposição para 
esclarecer duvidas se existissem, era identificado também fatores de risco que poderiam existir.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
683 

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

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Enfermagem    

 
 

CURSO DE FÉRIAS DE PRIMEIROS SOCORROS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Primeiros socorros são definidos como cuidados imediatos que devem ser prestados à pessoa, 
vítima de acidente ou mal súbito. Via de regra, estes serão prestados no local da ocorrência, até a 
chegada de um transporte para unidades especializadas de atendimento. Os primeiros socorros se 
destinam a salvar a vida ameaçada e a evitar que se agravem os males de que a vítima está 
acometida.Pensando nessa questão, foi planejado e realizado de um curso de férias de primeiros 
socorros na Universidade do Oeste Paulista com o objetivo de preparar os alunos do curso de 
enfermagem desde os primeiros termos a terem uma conduta correto perante qualquer situação 
que sejam necessárias as medidas de primeiros socorros.  Relatar a experiência como 
organizadores do curso de férias de Primeiros Socorros.     Como organizadores do curso de 
primeiros socorros, foi possível resgatar e adquirir novos conhecimentos através das pesquisas de 
busca para formular as aulas, ter a alegria de observar a evolução dos alunos no decorrer dos dias 
do curso, poder refletir sobre a importância de saber realizar a conduta correta para evitar 
agravos nessas situações, desenvolver a habilidade de comunicação verbal e não verbal através 
das ações e dos temas ministrados e principalmente desenvolver o pensamento rápido dos alunos 
perante aos tipos de situações estudas no curso.     O curso de Primeiros Socorros foi planejado 
com praticamente um mês de antecedência para que fosse realizado nas férias de julho, na última 
semana, no laboratório de enfermagem da Unoeste com apoio da residência multidisciplinar em 
Urgência e Trauma do hospital Regional. 50 foram disponibilizadas, os alunos inscritos 
contemplavam todos os termos do curso de enfermagem. Primeiramente foi realizado a dinâmica 
da confecção dos crachás do curso e após, os alunos foram divididos em equipes: amarela, 
vermelha, marrom, verde e azul para que fossem distribuídas as pesquisas e as atividades que 
fossem realizadas no decorrer do curso. Os temas abordados foram: Síncope envolvendo 
hipotensão, hipoglicemia entre outros. O curso foi realizado no laboratório de enfermagem, 
garantindo condições de prática durante todo o tempo. No último dia foi realizado uma avaliação 
teórico-prática onde os alunos, organizados em equipe, percorreram diferentes estações, 
previamente planejadas, ilustrando diferentes problemas relacionado aos temas abordados no 
curso.    
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CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS: EXPERIÊNCIA DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM.  
 

LUCAS LIMA DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA MENDES FERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WABISON JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WESLEY CAMPANARI DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Primeiros socorros são os cuidados imediatos que devem ser dispensados à pessoa, vítima de 
acidente ou mal súbito. Via de regra, estes serão prestados no local da ocorrência, até a chegada 
de um transporte para unidades especializadas de atendimento, e se destinam a salvar a vida 
ameaçada e a evitar que se agravem os males de que a vítima está acometida. A prestação dos 
primeiros socorros em um local de trabalho e em locais de grande circulação de pessoas é um 
atendimento que deve chegar a vítima nos primeiros minutos após ter ocorrido o agravo à sua 
saúde, uma vez que esse agravo pode em determinados casos, levar à deficiência física ou mesmo 
à morte. Assim, é indispensável que o atendimento seja rápido, inclusive com disponibilidade de 
transporte adequado, se necessário, para um hospital. Acadêmicos de enfermagem estão sujeitos 
a vivenciar acidentes e ou ocorrências que envolvem vítimas, evidenciando a importância de 
técnicas de primeiro socorros, que quando bem executadas, podem minimizar os impactos e 
garantir uma estabilidade eficaz à vítima.  Relatar a experiência de acadêmico de enfermagem 
durante a participação de uma oficina de primeiros socorros    Os participantes não só foram 
capazes de reconhecer as dificuldades e necessidade de aprimoramento das técnicas para que seja 
possível realizar os cuidados de primeiros socorros com eficácia, mas também adquiriram 
habilidades, competência, para realiza-los. Ainda com o curso fomos capazes de reconhecer a 
necessidade de um primeiro atendimento adequado a cada situação que quando bem realizado 
pode diminuir o impacto sobre a vítima.     O curso de enfermagem da universidade do oeste 
paulista em parceria com a residência multiprofissional em urgência e trauma, organizou e 
disponibilizou, no período de férias do segundo semestre de 2016, um curso teórico e prático de 
primeiros socorros para todos os alunos do curso de enfermagem. As inscrições foram realizadas 
com o apoio da secretária do curso de graduação. O curso trouxe desde temas simples como uma 
síncope a temas mais complexos que necessitam de uma habilidade técnica mais elaborada como 
fraturas e paradas cardiorrespiratórias. O curso não só proporcionou um conhecimento teórico, 
debates e dinâmicas, mas também experiências plausíveis a todos os alunos, pois os cenários 
práticos foram capazes de proporcionar um meio de executar todas as técnicas discutidas nos 
momentos teóricos, contando com a avaliação e instrução da professora e residentes presentes    
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KARINA HELENA GALDINO MACHADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

 
No decorrer do quarto termo do curso de Enfermagem foi desenvolvido um trabalho denominado 
como projeto integrador, que tinha o intuito de proporcionar conhecimento aos acadêmicos de 
como elaborar uma ação educativa em uma estratégia de saúde da família e identificar um 
determinado grupo que se necessita de intervenções. O trabalho foi dividido em quatro etapas, 
coleta de dados, levantamento dos problemas da comunidade, planejamento de ações educativas 
e execução. A coleta de dados e o levantamento dos problemas pôde ser feito com a equipe 
multidisciplinar e através das visitas domiciliares realizadas pelos acadêmicos. Foi decidido realizar 
uma ação voltada a hipertensos e diabéticos com intuito de impulsionar o indivíduo a fazer o uso 
de forma adequada dos medicamentos contínuos e conscientizar sobre a automedicação. Sendo 
este um resumo da atividade de ensino desenvolvida com a finalidade de demonstrar a sua 
contribuição com a formação do acadêmico de enfermagem.  Relatar a realização de uma ação 
educativa na Atenção Básica durante a prática e sua importante contribuição a formação 
acadêmica do enfermeiro.    Tornou-se claro que a formação de vínculo é de suma importância 
para realizar a abordagem com os indivíduos e executar iniciativas que visam melhorar sua 
qualidade de vida e aceitação dos mesmos em aderirem à ação de forma positiva. O projeto 
Integrador permitiu o reconhecimento das necessidades dos usuários e dessa forma planejar a 
ação com a finalidade de garantir a resolutividade.     Não houve. Trata-se de um relato de 
atividade de ensino, de natureza descritiva durante o quarto termo do curso de enfermagem em 
que foi realizado um projeto de ação educativa a hipertensos e diabéticos que fazem uso de 
medicamentos contínuos de forma inadequada e realiza a automedicação. A atividade foi 
desenvolvida na sala de espera da ESF, no período da tarde, por meio de roda de conversa e 
entregue a cada participante caixa organizadora de medicação com o intuito de facilitar o 
armazenamento e uso desses. Ao realização do projeto propiciou aos acadêmicos o conhecimento 
e a experiência de como organizar e a importância de realizar um planejamento de uma ação 
embasado na literatura.     
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EXPERIÊNCIA VIVENCIADA COMO ATRIZES: LABORATÓRIO DE PRÁTICAS SIMULADAS. 
 

LUANA MORAIS DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EMANUELE DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PAULA MIRALHA GUIMARÃES DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A qualidade de ensino vem sendo questionada por educadores, comunidade e parceiros das 
atividades teórico-práticos. Tais questionamentos devem ser levados em consideração que o 
aprendizado na enfermagem é um processo contínuo e inovador. Sabe-se que a enfermagem 
utiliza mecanismos facilitadores para o exercício de suas atividades, dessa forma, na tentativa de 
abordar novas técnicas de ensino-aprendizagem. Uma das estratégias são simulações, que se 
encontra inserida no currículo de enfermagem para o ensino de técnicas e procedimentos clínicos, 
incluindo jogos, modelos anatômicos, manequins, bonecos, estudos de casos e apresentações de 
multimídia. A partir de todos os pontos positivos que enxergamos a respeito do projeto, não 
poderíamos deixar de expressar o quão rico é passar por essa experiência, que de forma ativa e 
inovante nos chamou a atenção.  Relatar a experiência vivenciada no Laboratório de Práticas 
Simuladas da Universidade do Oeste Paulista.     É indescritível os vários meios de aprendizado que 
há neste projeto, aprendemos tanto como monitoras como também atrizes. O projeto nos tira do 
comodismo para irmos em busca de coisas novas, e isso é o que precisamos para que a 
enfermagem seja sempre inovadora.      Diante da oportunidade de participarmos efetivamente do 
LPS como atrizes e monitoras, vimos a experiência e o aprendizado que poderíamos absorver no 
projeto, que de fato nos ofereceu vários conhecimentos novos. Como atrizes nos conseguimos 
estar no lugar do paciente que muitas vezes atendemos durante a prática do curso, e a partir disso 
temos a oportunidade de sentir como ele se encontra neste momento, visto que temos um olhar 
mais amplo ao passar pelo mesmo que os usuários, tornando este momento de maior 
aprendizado.     
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GRUPO DE GESTANTES COMO ATIVIDADE DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE 
ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
TÂNIA APARECIDA DALOSSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDREIA VIEIRA COUTINHO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEILA CRISTINA MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIELLA DE SOUSA OVANDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDILEUZA DE FREITAS SABIÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELISABETE CRISTINA SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
No Brasil a saúde da mulher foi incorporada às Políticas Nacionais de saúde nas primeiras décadas 
do século XX, sendo limitada, nesse período às demandas relativas à gravidez e ao parto. Em 2004 
o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: Princípios e 
Diretrizes. Dentre as metas desta política destacam-se o enfoque na atenção obstétrica, 
planejamento familiar, bem como a assistência em todas as fases da vida da mulher com 
acompanhamento clínico ginecológico, além da atenção no campo da reprodução, planejamento 
reprodutivo, gestação, parto e puerpério. Outras questões também agregadas à política estão 
relacionadas à assistência no climatério, às Doenças Sexualmente Transmissíveis, além do câncer 
de colo de útero e de mama. Desta forma é importante que a gestante seja orientada sobre os 
benefícios do pré-natal e do acompanhamento neste período pela equipe da Estratégia de Saúde 
da família, sendo o estudante de enfermagem co-responsável por essa atividade, uma vez que 
encontra-se em processo de formação profissional e deve utilizar estratégias de educação em 
saúde com as usuárias grávidas.  Portanto, este estudo tem o objetivo de relatar a vivência de 
estudantes de enfermagem durante o estágio curricular na área da Atenção primária, como 
organizadores de um Grupo de gestantes.     Esta experiência possibilitou aos estudantes a visão 
integral do cuidado à gestante, que somente havia sido foco no ambiente hospitalar. Acompanhar 
a atuação do enfermeiro e da equipe de saúde proporcionou maior conhecimento técnico-
científico no assunto, por meio da educação em saúde, ressaltando o vinculo estabelecido entre as 
usuárias e os profissionais de saúde. Frente a esta realidade, propõe se a realização de outras 
ações utilizando recursos da educação, com intuito de promover saúde e prevenir agravos.     O 
estágio curricular supervisionado ocorreu em uma unidade de Saúde da Família da zona leste de 
Presidente Prudente no 1° semestre de 2016. Foi planejado e desenvolvido o Grupo de gestantes, 
com foco na orientação sobre o cuidado com o corpo durante a gestação, atenção ao recém-
nascido e os direitos que a Rede cegonha proporciona a futura mamãe. As atividades 
desenvolvidas neste Grupo, por meio de dinâmicas e demonstrações lúdicas estavam relacionadas 
à troca de fraldas, banho de banheira e de balde, limpeza do coto umbilical e incentivo à 
manutenção do pré-natal, dentre outras informações surgidas no momento do encontro.     
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GRUPOS DE ESTUDO COMO FERRAMENTA DE APRENDIZADO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Devido a complexidade dos assuntos abordados ou a abrangência de determinados tópicos 
durante as aulas, muitas disciplinas requerem mais tempo de amadurecimento dos 
conhecimentos teóricos transmitidos em sala, mais atividades práticas e, até mesmo, necessitam 
de encontros para troca de conhecimentos e experiência entre os alunos, os chamados grupos de 
estudos. Os grupos têm como função estimular a pesquisa, aprimorar a habilidade de resolução 
problemas práticos, explorar a multidisciplinaridade, despertar no aluno a importância do trabalho 
cooperativo. Diante de muitas dificuldades encontradas durante as aulas, os grupos de estudos 
são uma opção prática e pouco burocrática para se realizar para auxiliar no aprendizado, o grupo 
de estudo é muito importante para enriquecer a formação acadêmica dos alunos e conseguir 
sanar todas as dúvidas que surgirem durante as aulas e poder aprofundar o conhecimento. 
Participar dos grupos é uma boa forma de agregar mais conhecimentos durante a graduação, 
tornando-a mais proveitosa do ponto de vista daquele que sente a necessidade de ir além das 
horas de estudo em sala de aula, percebendo como foi enriquecedora. A minha participação 
nesses encontros foi durante o 7º termo na Disciplina do Estágio Curricular Supervisionado I, 
quero poder expor minha experiência e assim incentivar outros alunos a participarem. Relatar 
como os grupos de estudo são importantes ferramentas de aprendizado, e como foi minha 
experiência de participar de um grupo.    Com propósitos de ajudar o aluno, onde o participante 
não só aprende como também compartilha seu conhecimento, os grupos são ótimas ferramentas 
auxiliares de ensino, sanando dúvidas e revisando conteúdos que possam ter se demonstrado 
complicados para seus participantes durante as aulas. Os grupos tornam o ensino mais 
democrático e informal, onde não há apenas um canal ou uma forma de ensino, mas uma 
aprendizagem coletiva, onde até o aluno que não se sente a vontade em expressar suas 
dificuldades em sala, pode trazer seu conhecimento ao grupo.     Os grupos são formados para que 
os alunos possam estudar todos os semestres, de maneira que cada um possa expor suas 
dificuldades em um tópico e auxiliar outro aluno em outro. Em um número reduzido de alunos, os 
grupos se reúnem em horários opostos das aulas procurando esclarecer dúvidas ou ir mais a fundo 
em algum tema abordado durante as aulas. Os grupos formam-se sob a orientação do professor 
de cada uma das matérias que serão abordadas pelos grupos.     
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IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DE ESPERA PARA A FORMAÇÃO 
DOS ACADEMICOS DE ENFERMAGEM 

 
GABRIEL OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VINÍCIUS ENCENHA LANZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PATRÍCIA GONÇALVES DE BARROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O espaço da sala de espera é o lugar onde os usuários aguardam o atendimento dos profissionais 
de saúde, comumente em unidades básicas. Percebemos que a sala de espera é um território 
dinâmico, onde ocorre mobilização de diferentes pessoas a espera de um atendimento e ali, estas 
conversam, trocam experiências entre si, observam, emocionam-se e expressam-se, ou seja, as 
pluralidades emergem por meio do processo interativo resultado da comunicação e linguagem. A 
Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em 1986 em Ottawa, Canadá, 
conceitua a promoção da saúde em campos da capacitação da comunidade, ou seja, aponta para 
atuação junto à comunidade, desenvolvendo mecanismos que potencializem a melhoria de 
qualidade de vida, incluindo a participação dos atores no controle do processo. Em outras 
palavras, aponta para um fazer com a comunidade, e não mais um fazer sobre a comunidade. A 
partir disso, é notória que a educação em saúde não é uma conscientização apenas, mais uma 
reeducação levando à população a compreensão da situação de saúde e assim a adquirir sua 
autonomia e a partir disso se cuidar melhor. Relatar a experiência dos acadêmicos de enfermagem 
durante o Estágio Curricular Supervisionado I sobre a implantação e implementação da sala de 
espera.    Concluímos que o uso da sala de espera ficou evidenciado que o profissional de saúde 
tem a oportunidade de utilizar esta ferramenta para prestar um atendimento mais humanizado, 
qualificar os serviços de saúde, permite ao profissional o conhecimento das reais necessidades da 
população, além de desenvolver a competência educação em saúde e oportunizando aos 
estudantes desenvolverem habilidades de comunicação, acolhimento e de intervenções 
participativas.     ECS iniciou em agosto de 2015, com a pactuação dos temas entre enfermeiros e 
professores (academia/serviço), nas unidades na qual faríamos o estágio; já na primeira semana, 
os professores supervisores explicaram como deveria ser a sala de espera, depois nos grupos já 
divididos o professor responsável, detalhou melhor e sugeriu uma lista de itens a ser distribuídos 
aos alunos. Após as explicações, foram disponibilizados artigos para melhor fixação de como seria 
uma sala de espera e tínhamos um prazo para enviar o projeto escrito, onde a professora fazia a 
correção e nos envia com sugestões para que fosse finalizado, o tema era utilizado durante toda a 
semana em todas as unidades na qual o professor supervisor era responsável.    
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IMPORTÂNCIA DA MONITORIA DE FISIOLOGIA HUMANA NO PROCESSO DE ENSINO-
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ANDREIA FOGAROLLI MARINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA MARIA S. CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A monitoria auxilia no ganho intelectual e pessoal do monitor, relacionado principalmente a 
contribuição dada ao aluno monitorado, pois resgata as dificuldades ocorridas em sala de aula. 
Possuir conhecimento sobre a fisiologia humana no qual auxilia na compreensão das alterações 
que ocorrem no corpo organismo são de grande relevância para o acadêmico tanto em suas 
praticas de estagio como em sua atuação profissional. De modo que dessa forma ele possa 
desenvolver seu trabalho com segurança e competência. Relatar a experiência vivenciada de uma 
acadêmica de enfermagem referente as praticas de monitorias de fisiologia.    Praticar monitoria 
de fisiologia I me possibilitou um maior conhecimento teórico a cerca da disciplina, proporcionado 
maior segurança e aprimoramento profissional na pratica de enfermagem, por ser uma disciplina 
complexa a monitoria auxilia o aluno contribuindo para o esclarecimento de duvidas e tornando-o 
ativo no desenvolvimento de conhecimento. A realização de atividades complementares no 
âmbito estudantil como a monitoria possibilita uma atualização e um maior aprofundamento no 
que diz respeito a conhecimento cientifico adquirido. Além de favorecer o aprimoramento da vida 
acadêmica do educando e proporcionar um crescimento profissional ainda enquanto 
acadêmico.     : Trata-se de um relato de experiência, realizado a partir das praticas de monitoria 
da disciplina de fisiologia I do curso de graduação em enfermagem na Unoeste. No qual ocorreu 
no período de Fevereiro a Dezembro de 2015 que corresponde ao semestre 2015.1 e 2015.2 em 
que o acadêmico monitor ficava responsável por revisar os conteúdos já ministrados em sala de 
aula, sanar duvidas dos alunos e aplicar exercícios teóricos para ajudar na fixação do conteúdo.     
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IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR PARA A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO : UM RELATO DAS 
PRÁTICAS EM CAMPO 

 
AMANDA LANZOT BEZERRA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCISLAYNE BRUNA MODESTO BARBOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
 

A visita domiciliar é realizada para pacientes que necessitam de um atendimento prioritário, como 
acamados, idosos, deficientes entre outros agravos. O Enfermeiro realiza as visitas domiciliares a 
usuários acamados ou com dificuldades de locomoção, com a finalidade de planejar um cuidado 
com a família para melhorar a qualidade de vida dos mesmo e dar suporte a família para realizar 
as intervenções que atendam as necessidades dos usuários. A importância da visita domiciliar para 
nós acadêmicos de enfermagem é enxergar a vida do paciente em seu ambiente familiar e o que o 
influencia, portanto a formação que associe esta prática é essencial para nós futuras 
enfermeiras. Relatar a importância da visita domiciliar para formação acadêmica.    Percebemos 
que a visita domiciliar é importante para a formação acadêmica, pois foi possível ampliar nosso 
olhar para os cuidados prestados em domicílio, sendo necessário criar um vínculo com os 
familiares para atingir os objetivos propostos e garantir a resolutividade.     Não houve. Foi 
realizada a prática do quarto termo de enfermagem em uma Estratégia Saúde da Família no 
município de Presidente Prudente, fomos dividas em duas duplas e um trio para realizar a visita 
domiciliar periódica ao longo dos dias que estávamos na unidade, nesta pude perceber a 
necessidade do usuário do SUS e então compreender a importância do vínculo enfermeiro com o 
paciente para um melhor atendimento e compreensão de suas necessidades, por meio da visita foi 
feito um planejamento de cuidados como por exemplo avaliação de feridas e realização de 
curativos, orientações puerperais, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e 
orientações para cuidados a acamados. Sem o aprendizado desse instrumento de cuidado não 
conseguiríamos perceber o que influencia a vida do usuário e nem reconhecer a forma como 
vivem, aprender a prestar cuidados por meio da visita domiciliar permite que o futuro profissional 
esteja atento a propor cuidados que esteja ao alcance dos usuários bem como inserir a família na 
atenção à saúde.    
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IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO DE ENFERMAGEM PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
 

ARIELA CRISTINA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
HEBERTON POLEGATO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

 
A disciplina de Assistência Integral a Saúde da Família, integra a matriz curricular obrigatória do 
curso de graduação em Enfermagem e é desenvolvida no quarto semestre, com aulas teóricas e 
práticas, atingindo carga horária de 160 horas. As práticas foram desenvolvidas em uma Estratégia 
de Saúde da Família de Presidente Prudente. Durante as práticas foi proposta para os acadêmicos 
de enfermagem uma ação de educação em saúde visando atender necessidades locais da 
demanda da ESF. O planejamento de enfermagem para ações educacionais é de suma 
importância, pois através dele conhecemos a demanda local, levantamos necessidades e 
prioridades, assim, estabelecemos metas a serem alcançadas e perante as práticas pudemos 
avaliar os resultados. Consideramos que o planejamento deve ser rigoroso diante das 
necessidades reais, assim, trazendo qualidade de vida a população, desse modo, enfatizando o 
papel do enfermeiro na sociedade. Relatar a vivência dos autores no ambiente prático, 
enfatizando as dificuldades e facilidades para a elaboração de ações de educação em saúde.    Não 
foram vivenciadas dificuldades diante do planejamento da ação multidisciplinar e da realização da 
prática, sobretudo, houve uma boa aceitação do público alvo, mas as avaliações dos resultados 
são esperados em longo prazo, visto que a partir destas orientações os indivíduos envolvidos 
possam mudar e se adaptar a uma nova rotina de vida saudável.     A ação foi proposta para 
crianças na faixa etária de oito a doze anos, em risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade. Foi 
uma ação multidisciplinar, envolvendo nutricionista, educador físico, enfermeiro e psicólogo. 
Convocaram-se 60 crianças, através da direção escolar, envolvendo pais e filhos. Em prática, 
houve orientações quanto a importância de uma alimentação balanceada e atividades físicas para 
os pais; mensuração de peso, altura e Índice de Massa Corporal, interação com algumas 
modalidades esportivas com as crianças; e ao final, distribuição de salada de frutas.    
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IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA PRÁTICA DE 
ENFERMAGEM 

 
PRISCILA OLIVEIRA DE JESUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LADY ANNE ADRIELLI MILAN DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

 
As ações educativas fazem parte dos cuidados de enfermagem. Sendo a enfermagem uma arte de 
cuidar envolvendo a ciência, no qual a essência é o cuidado ao ser humano, seja individual, na 
família ou na comunidade, desenvolvendo atividades de promoção, proteção, prevenção, 
reabilitação e recuperação da saúde. Na rede de saúde as ações educativas têm a finalidade de 
capacitar as pessoas sobre determinado assunto/situação, para melhorar sua condição de 
vida.  Relatar a importância do planejamento para a execução de ações educativas.    O resultado 
da ação foi bem mais do que esperávamos, as crianças gostaram do teatro e responderam todas 
as perguntas, e os professores gostaram da nossa preocupação de explicar sobre as afecções de 
pele, pois eles não sabiam o que fazer. Pode-se concluir que o planejamento da ação educativa é 
essencial, pois é preciso direção e passos a se seguir para um bom resultado.     Não houve. Como 
discentes de enfermagem do quarto termo realizamos a prática em uma unidade de Estratégia de 
Saúde da Família onde nos foi designado a produção do Projeto Integrador. Foi levantada a 
necessidade de uma ação educativa para crianças de uma determinada creche do município de 
Presidente Prudente dentro da área de abrangência da unidade de saúde. Para tal ação primeiro 
foi identificado um problema, a falta de assistência de saúde na creche devido a grande demanda 
de usuários na unidade. Mas para promover uma ação de promoção de saúde tivemos que nos 
organizar, conhecer o público alvo (as crianças) e levantar as principais necessidades para que 
assim pudéssemos buscar recursos para o dia da ação. Identificamos então a presença de afecções 
de pele na maioria dos alunos de uma determinada sala, depois buscamos referencial teórico 
sobre o assunto e sobre ações educativas para crianças, para passar informações claras sobre 
higiene afim de diminuir os riscos de adquirir afecções de pele. Então elaboramos um teatro, pois 
era a maneira mais adequada de prender a atenção das crianças e fazer com que elas 
compreendessem a mensagem. Além do teatro achamos importante fazer um manual explicativo 
sobre maneiras preventivas das principais afecções de pele em crianças para os professores. No 
dia da ação apresentamos o teatro e para fixar a mensagem fizemos uma gincana de perguntas e 
demos prêmios aos acertadores. Também reunimos os professores entregamos o manual 
explicativo e o explicamos.     
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INCENTIVO A DOAÇÃO DE SANGUE 
 

LUANA MORAIS DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KELLY CRISTINA DE LIMA RAMOS PINTO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EMANUELE DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOHN LINCOLN MUNIS FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELIANE DIOMAZIO DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TAIS RAMPAZO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FLAVIO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O sangue é um tecido líquido e tem a função de carregar oxigênio e nutrientes para todos os 
órgãos. Por ser tão importante e essencial para o corpo, o sangue não possui nenhum 
componente que possa substituir-lo, portanto o doador de sangue é a única via para quem 
necessita de hemocomponentes ou hemoderivados. A doação de sangue torna-se um ato de 
solidariedade e de cidadania, sendo um procedimento rápido e seguro. Devido a não doação de 
sangue, por falta de informação ou confiança, a educação em saúde constitui-se uma prioridade 
fundamental. Com isso, as ações educativas devem ser desenvolvidas de maneira eficaz e que 
sensibilizem a sociedade, para despertá-los à solidariedade e o dever consciente, enquanto papel 
de cidadania. Justificativa: Através da experiência vivenciada na sala de espera de uma estratégia 
de saúde da família, consideramos importante transmitir os resultados dessa atividade, para 
conscientizar as pessoas sobre a doação de sangue. Descrever e relatar ações de conscientização 
sobre a doação de sangue realizada a usuários do SUS na Estratégia de Saúde da Família.    Não 
conseguimos captar novos doadores como planejado, porém, mesmo que a conversa tenha sido 
com portadores de doenças que não permitam à doação, aproveitamos o momento para dar 
orientações necessárias para que eles pudessem ser multiplicadores e repassassem essas 
informações para pessoas que estejam dispostas a doar . As pessoas abordadas demonstraram um 
conhecimento sobre o assunto, sabiam que não podiam doar por causa de sua doença, quantos kg 
era necessário para que pudessem doar, e a idade.      O incentivo à doação de sangue foi realizada 
em uma Estratégia de Saúde da Família pelos acadêmicos de enfermagem do 7° termo da 
Universidade do Oeste Paulista, na sala de espera/recepção da unidade, utilizando panfletos para 
orientações. Onde foi discutido o conhecimento dos usuários sobre a doação, como por exemplo 
os critérios necessários para se tornar um doador, idade, peso e doenças que impedem este ato. 
Através disso discutimos em cima das necessidades que cada indivíduo apresentou em relação a 
orientações.    
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LABORATÓRIO DE PRÁTICA SIMULADA ASSOCIADO A VISITA DOMICILIÁRIA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA. 

 
CAROLINE VIANI VICENTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde, a Estratégia de Saúde da Família tem papel 
importante no acesso aos serviços de saúde da população, principalmente as que apresentam 
maior vulnerabilidade. Entre as várias estratégias de cuidado, destaca-se a visita domiciliaria que 
possibilita um olhar mais fidedigno para a realidade da família, na qual o enfermeiro investiga as 
necessidades de saúde para executar atividades assistenciais/educacionais de reabilitação, 
tratamento, prevenção e promoção à saúde. Com o intuito de formar enfermeiros críticos-
reflexivos para atuação nos preceitos da humanização, do acolhimento e da integralidade, dentre 
as metodologias de ensino-aprendizagem, se insere Laboratório de Prática Simulada, com o intuito 
de promover e potencializar o raciocínio clínico, necessários ao planejamento e ações assistenciais 
do enfermeiro. Relatar a vivencia e importância do Laboratório de Prática Simulada.    A vivencia 
do Laboratório de Prática Simulada foi importante pois, ofereceu subsídios para o raciocino clínico, 
mobilizando o conhecimento prévio sobre o tema em questão, assim como a possibilidade de 
levantar questões de aprendizagem e a partir de novas fontes de conhecimento ampliar os 
recursos cognitivos, afetivo e psicomotores. Também oferece ao estudante uma aproximação da 
realidade de uma visita domiciliária, porém em ambiente protegido, possibilitando o 
desenvolvendo habilidades para reconhecer as Necessidades de Saúde dos usuários em todas as 
fases do desenvolvimento humano e para a criação de vínculos com as famílias adscritas a 
Estratégia Saúde da Família.     As simulações ocorreram na Casa Simulada de uma Universidade 
localizada no interior do Estado de São Paulo, em um ambiente com característica própria de uma 
casa familiar, juntamente com objetos pertencentes à família do caso que seria abordado, os quais 
traziam representações e significados sobre a mesma. Um grupo de estudantes juntamente com o 
professor adentrou neste espaço, sendo que um dentre os estudantes se voluntariava para fazer 
parte do cenário realizando a consulta de enfermagem do ator simulado. As consultas tiveram 
duração de até 50 minutos e ao final do cenário aos demais estudantes era oportunizado até 10 
minutos para conversar com o ator simulado, na intenção extrair elementos que não foram 
abordados durante a consulta. Logo após houve os momentos de avaliação sobre a simulação, 
conhecido também como "debriefing".     
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LABORATÓRIO DE PRÁTICA SIMULADO COMO METODOLOGIA DE ENSINO NO ECS: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA. 

 
GABRIELE DA SILVA REIS PESSOA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Laboratório de Prática Simulada, desenvolvido no curso de enfermagem como método de 
ensino-aprendizagem durante o Estágio Curricular Supervisionado, promove o raciocínio clinico e 
o pensamento critico-reflexivo, pois nos aproxima muito da realidade com situações fidedignas ao 
cotidiano da saúde. A atuação dos atores possui um roteiro a ser executado, porém o desfecho da 
simulação depende das habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras do acadêmico, ou seja ele 
se torna responsável pelas condutas a serem tomadas. Esta modalidade de simulação permite um 
ensino humanizado contribuindo para a melhor preparo diante das dificuldades, do controle 
emocional e fortalecendo a troca de experiência entre docente e discente. A simulação permite 
que aprendamos mais acerca dos procedimentos e condutas a serem tomadas, num ambiente 
seguro e controlado. Ressaltar a importância da simulação como parte do ensino durante a 
graduação, preparando, auxiliando e incentivando o acadêmico a ter condutas cada vez mais 
refinadas na assistência a saúde do ser humano.     A simulação proporcionou uma análise sobre 
vários aspectos os quais são possíveis serem melhorados, como a postura acolhedora e segura 
diante do paciente, as perguntas serem mais bem elaboradas em momentos oportunos, 
elaboração de planos de cuidados coerentes com as necessidades reais de saúde da pessoa. 
Conclui-se que este método de simulação, possibilita que o estudante desenvolva várias 
habilidades, que somadas e integradas, podem possibilitar um cuidado de melhor qualidade na 
vida real.      Foram realizadas duas situações simuladas, sendo que em uma delas desempenhei o 
papel de enfermeira, em uma visita domiciliaria.     
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LIGAS ACADÊMICAS E FORMAÇÃO MÉDICA: REFLEXÕES ACERCA DE SUA CONTRIBUIÇÃO 
 

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

 
Os cursos de Medicina são desenvolvidos em horário integral e possui uma carga horária dividida 
em aulas teóricas e práticas. Além disso o acadêmico precisa desenvolver atividades extra 
curriculares, elas são uma oportunidade do mesmo estar em contato com outras oportunidades 
de aprendizagem, com vistas a aprofundar seus conhecimentos em determinada área ou mesmo 
adquirir e/ou aperfeiçoar habilidades. Uma das atividades extra-curriculares que são propostas 
pelas faculdades de Medicina são as Ligas Acadêmicas que são organizações estudantis cujo 
objetivo é unir um grupo de alunos para aprofundar seus conhecimentos em determinado assunto 
ou especialidade. Este relato se justifica pois apresenta uma reflexão de uma estudante de um 
curso de Medicina acerca de sua participação em ligas como membro, tema pouco discutido na 
literatura. Apresentar reflexões de uma estudante acerca da contribuição das ligas acadêmicas 
para a formação médica.     As ligas acadêmicas são iniciativas importantes para o 
desenvolvimento do estudante, pois o torna mais ativo no processo de aprendizagem e pode ser 
mais significativo ter contato com assuntos da área de interesse, tambéms é uma oportunidade de 
estudar assuntos pouco discutidos no curso ou reforçar temas relevantes. Acredito que eu teria 
maior aproveitamento se as ligas que participei tivessem uma proposta de tornar os membros 
mais ativos, ou seja, se fossem responsáveis por buscar casos e discutir. As ligas também são uma 
excelente oportunidade de unir alunos de termos diferentes o que favorece a troca de saberes e 
experiências, além de ser uma oportunidade única de produzir e socializar 
conhecimento.     Não Tive a oportunidade de participar de três ligas acadêmicas, em áreas 
distintas. Em duas delas foi ofertado conteúdo teórico na forma tradicional, assistíamos aulas e ao 
final havia um espaço curto para discussões, acredito que a cada encontro tive a oportunidade de 
receber informação apenas sobre determinadas patologias, não havia discussão de casos reais e 
nem atividades práticas, foi importante pois me permitiu aprender a reconhecer sinais e sintomas 
e me aproximar de formas de tratamento atuais, mas o cuidado ao indivíduo não nos foi 
apresentado e sim apenas as patologias. Em outra liga, eram apresentados casos reais, entretanto 
limitado à exposição do professor com pouca discussão dos alunos, porém, temos a oportunidade 
de ter encontros práticos que se propõem a inserir o aluno em contato com situações discutidas 
em aula.     
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METODOLOGIA DE ESTUDO DE CASO E SEUS BENEFÍCIOS NO APRENDIZADO DE ACADÊMICAS DE 
ENFERMAGEM DURANTE AS VISITAS PÓS-OPERATÓRIAS AO PACIENTE CIRÚRGICO: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA  
 

DAIANY D'ARC PINHEIRO SANTOS SATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRYSCILLA SARA VIEIRA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIANE DE VASCONCELOS BARRIONUEVO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O trabalho de enfermagem é parte integrante do processo em saúde, tanto no modelo de 
assistência individual, como coletiva. Conhecer a estrutura, o funcionamento e o papel do 
enfermeiro na clínica cirúrgica (CC), possibilita melhorar a assistência prestada ao paciente. A 
visita de enfermagem pós-operatória, representa um valioso instrumento na preparação do 
paciente cirúrgico para a sua alta hospitalar. É uma forma de individualizar e humanizar a 
assistência prestada, pois o mesmo normalmente encontra-se emocionalmente fragilizado, com 
um nível elevado de estresse, independente do grau de complexidade da cirurgia, pois acabou de 
se defrontar com algo muitas vezes desconhecido. Assim, é vital que a equipe de enfermagem, 
além de outros cuidados, mantenha o paciente calmo, seguro e informado. O enfermeiro deve 
atuar de maneira expressiva na visita, sendo um importante educador e mediador dos cuidados 
que poderão ser prestados.  Objetiva-se relatar a experiência acadêmica de enfermagem adquirida 
durante o estudo de caso do estágio curricular na CC, vivenciada durante a realização das visitas 
pós-operatória.     Concluímos que a visita nos proporcionou uma importante aproximação com o 
paciente, permitindo examiná-lo e dirigir ao mesmo um olhar mais atencioso, a fim de reconhecer 
suas reais necessidades, como dúvidas, medos e aflições. Aprendemos que a grandeza do nosso 
crescimento profissional está em nos educar, para sermos educadores eficazes, levando até o 
paciente o conhecimento necessário para sua segurança e uma assistência de qualidade. Que o 
enfermeiro primeiramente deve buscar conhecer, ouvir e identificar as principais dificuldades que 
possam interferir no auto cuidado e implementar ações que visem minimizar seu sofrimento.      O 
estágio foi desenvolvido no período de abril a maio de 2016 no CC em um hospital no interior de 
São Paulo. As visitas aconteciam as oito horas da manhã, em seguida a professora escolhia um 
paciente para cada aluno, onde a partir daí consultávamos o prontuário e fazíamos anamnese. 
Após examinávamos o paciente, desenvolvíamos diagnósticos de enfermagem, planeamento de 
ação que visou contribuir ao tratamento e diminuir riscos potenciais, intervenções, avaliação da 
assistência prestada.     
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MONITORIA DE ANATOMIA HUMANA: CRESCIMENTO BILATERAL ENTRE MONITOR E 
MONITORADO 

 
ANA MARIA S. CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WILLIAN NUNES PELAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MATEUS VIEIRA DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE SUELEN SANTOS DIOMAZIO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JUCIANO AUGUSTO DA SILVA NEGRÉ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A monitoria na disciplina de Anatomia Humana I é uma troca de conhecimento entre os 
acadêmicos de enfermagem, ela ocorre entre alunos de um termo superior com alunos do 1º 
termo. Essa troca de aprendizado da disciplina de Anatomia Humana I visa auxiliar o acadêmico 
iniciando a se adaptar ao conteúdo programático a fim de facilitar o entendimento, sanar dúvidas 
e promover horas extras de estudo ao aluno, sendo este acompanhado por monitores para 
auxiliar no estudo do conteúdo e organizar o ambiente de trabalho. A anatomia traz consigo um 
conteúdo de muita importância, pois é ciência que estuda de forma geral as estruturas e 
componentes do corpo humano. Esta matéria se coloca sob os demais conteúdos, sendo, então, a 
base de formação para que o acadêmico consiga entender outras ciências dentro do curso de 
enfermagem. Desta forma, o profissional na área de enfermagem deve estar apto para exercer 
atividades assistenciais e privativas do enfermeiro, tendo como aprendizado em Anatomia 
Humana I a carga teórica e prática. A monitoria é realizada no laboratório de anatomia onde os 
acadêmicos são distribuídos em pequenos grupos tendo bancadas com peças anatômicas, 
havendo possibilidade de visualizar novamente com mais tranquilidade a aula passada pelo 
professor responsável pela disciplina. Ao surgir dúvidas e dificuldades se tem a intervenção do 
monitor para auxiliar e ajudar o acadêmico.  Pretende-se mostrar a importância do monitor de 
anatomia para o desenvolvimento do aluno na grade curricular.    Portanto, conclui-se que, a troca 
de conhecimento se torna mais efetiva, devido ao vínculo criado, onde dúvidas e dificuldades são 
resolvidas de forma mais fácil e ágil, tornando o entendimento, por parte do acadêmico 
monitorado, através do diálogo simples.     Para se tornar monitor é necessário certas 
competências como boas notas na matéria de Anatomia Humana I e um grande conhecimento 
pratico da disciplina, afinal exige que o monitor realize constantes estudos extraclasses para 
transmitir da melhor e mais correta o conhecimento e sanar as dúvidas dos acadêmicos. Ao 
exercer o serviço ao curso, o monitor ganha horas extracurriculares ajudando-o a aprimorar seu 
currículo dentro da própria instituição, deixando-o a frente em análises curriculares como, por 
exemplo, em residências. Descrever a sensação de ser monitor é algo gratificante, pois mostra um 
vínculo amigável entre os acadêmicos. Ambos ganham experiências e conhecimento, e este 
vínculo criado se leva por todo o curso.    
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MONITORIA DE FISIOLOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

CASSIA ANGELINA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Foi solicitada por parte da coordenação a adesão da monitoria de Fisiologia I a uma acadêmica 
rumo ao terceiro termo, na faculdade UNOESTE no município de Presidente Prudente, a fim de 
orientar e esclarecer dúvidas aos novos alunos do segundo termo. A aula ministrada exige que o 
aluno compreenda mecanismos fisiológicos complexos, logo, dedicação para obter entendimento 
satisfatório sobre a Fisiologia humana. Para ser monitor (a) de Fisiologia requer conhecimento em 
anatomia, funções mecânicas e físicas, bem como funcionamento e equilíbrio do corpo humano e 
dispor de habilidades de interpretação, visão crítica dos processos fisiológicos. É imprescindível 
que os discentes monitorados obtenham facilidade diante da complexidade fisiológica. Diante do 
exposto, este relato tem por objetivo expor a condução da monitoria de Fisiologia I e seus 
efeitos.    Conclui-se que os discentes participantes da monitoria de Fisiologia I apresentaram 
maior entendimento quando o conteúdo é exposto por meio de desenhos em lousa ou em 
papel.     Não existe. Algumas matérias já possuem tradição em monitorias como anatomia e 
bioquímica, e no segundo semestre de 2014 foi implementado a monitoria de Fisiologia I ao curso 
de Enfermagem na faculdade UNOESTE sob supervisão de uma docente a fim de oferecer auxílio 
aos alunos da monitoria. A monitoria de Fisiologia I discorria as quartas feiras das 18h00 ás 19h00 
durante todo semestre até a semana de provas, os grupos semestrais não excediam cinco alunos, 
no primeiro encontro de monitoria era notável espanto e falta de compreensão sobre o assunto, 
nossa meta então foi transmitir entendimento sobre a fisiologia humana e seus mecanismos por 
meio de desenhos em lousa ou em papel, exercícios, revisão das aulas e explicação de conteúdos 
para facilitar o entendimento sobre a matéria e não apenas aulas dialogadas. Notou-se que os 
frequentadores da monitoria de Fisiologia I em retorno da aula na semana seguinte realmente 
mostraram entendimento e facilitação do assunto quanto a forma de ensino.     
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MONITORIA DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA 
 

ELAINE CRISTINA CARVAJAL YARAIAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KELLY CRISTINA BARZAN YABUNAKA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELAINE CRISTINA NEGRI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Cuidado Perioperatório é introduzido no 6ºsemestre. A monitoria permite que, os acadêmicos 
possam esclarecer suas dúvidas, aprimorar conhecimentos, conhecer instrumentais cirúrgicos e 
materiais utilizados no cuidado perioperatório que não foram contemplados em sala de aula. 
Existe a necessidade de melhor atender e acompanhar os discentes, nas atividades práticas, e 
auxiliar o docente no processo de ensino-aprendizagem. Apresentar a experiência vivida enquanto 
acadêmica de enfermagem no desempenho de atividades de monitoria na disciplina de 
Enfermagem no Cuidado Perioperatório do Curso de Graduação em Enfermagem na Universidade 
do Oeste paulista como estratégia de auxiliar a reflexão sobre a importância do aluno monitor na 
trajetória acadêmica.    Foi possível solidificar conhecimentos vendo que o papel do monitor é 
apoiar, auxiliar e proporcionar meios de aprendizagem e aquisição da segurança na realização de 
habilidades, fortalecendo vínculos acadêmicos, contribuindo para a formação de profissionais 
qualificados para exercer a profissão.    UDESC. Resolução N° 091/2014 - CONSUNI-Programa de 
Monitoria de Ensino de Graduação da UDESC. Schmitt MD, Ribeiro MC,Adamy EK, Brum 
MLB,Zanotelli SS. Contribuições da Monitoria em Semiologia e Semiotécnica para a Formação do 
Enfermeiro: Relato de Experiência. Udesc em Ação. v.7, n. 1. 2013. Trata-se de um relato de 
experiência que descreve as vivências de duas acadêmicas de enfermagem orientada por uma 
professora do curso de enfermagem na realização da modalidade de monitoria no processo de 
ensino da referida disciplina durante o primeiro semestre de 2015 e 2.016. A monitoria foi 
realizada no laboratório de enfermagem com desenvolvimento práticas, exposição de materiais e 
de revisão de conteúdos teóricos. Foram disponibilizadas monitorias individualizadas e coletivas, 
sendo compostas por grupos de estágio, com cerca de cinco á dez acadêmicos conforme a 
necessidade dos mesmos. É válido salientar que alguns grupos de estágio foram mais assíduos do 
que outros na busca pela monitoria. Houve necessidade de pesquisar e buscar materiais didáticos 
que foram reproduzidos, auxiliando os acadêmicos na compreensão do conteúdo. Como 
metodologia utilizou-se livros, artigos e revistas para facilitar no processo ensino-aprendizagem 
deixando alguma base de dados no CCU na universidade.    
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MONITORIA DE PROJETO DE EXTENSÃO: POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO FUTURO 
PROFISSIONAL ENFERMEIRO. 

 
CAROLINE VIANI VICENTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KARIANNE RACHEL DOS SANTOS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
No contexto educacional de ensino-aprendizagem, a monitoria acadêmica é uma modalidade que 
possui objetivo de desenvolver a autonomia e a formação integral do aluno, possibilita a 
apropriação de habilidades em atividades didáticas, bem como desperta e incentiva o exercício da 
docência. A monitoria acadêmica busca também aumentar o senso de responsabilidade, estimular 
o compromisso, empenho nas atividades acadêmicas e ampliação dos conhecimentos do 
estudante monitor. Relatar a experiência de monitoria de um Projeto de Extensão denominado 
Hospital Amigo do Idoso: parceria interinstitucional para melhoria do atendimento.    É possível 
resumir a vivência de monitoria na seguinte frase: "processo pelo qual alunos auxiliam alunos na 
situação ensino-aprendizagem." Essa experiência nos possibilitou o exercício profissional do ser 
enfermeiro, pois para profissão estão previstas ações de liderança, gerenciamento, investigação 
cientifica, ações educativa, criação de vínculos, desenvolvimento de relações interpessoais, ética e 
respeito possibilitando que o aluno monitor tenha reconhecimento de sua futura prática 
profissional.      A monitoria ocorreu durante 4 dias em um Projeto de Extensão (protocolo n. 
4768/2016), no Hospital Regional de Presidente Prudente, com um grupo de acadêmicos de 
Enfermagem do segundo termo. Para ser monitor do projeto, o pré-requisito principal era ter 
cursado mais de 70% da graduação, possuir empatia, espírito de articulação e empreendedorismo. 
Tais características eram fundamentais para situar os graduandos do segundo termo, 
ambientaliza-los, orienta-los e acompanha-los nas ações a serem desenvolvidas no hospital. Era 
responsabilidade do monitor: guiar um grupo de estudantes nas enfermarias, conversar com a 
enfermeira responsável, identificar os possíveis idosos e acompanhantes para responder ao 
questionário do projeto e ensinar e auxiliar no lançamento dos dados no questionário virtual. 
Além disso, o monitor era responsável por mediar qualquer intercorrência, problemas 
interpessoais, duvidas e reclamações que viessem a surgir.     
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MONTAGEM DE UMA CARTILHA PARA AUTO CUIDADO DE CIRURGIAS 
 

ELAINE CRISTINA CARVAJAL YARAIAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CRISTIANE GRACIELLE DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A disciplina de Enfermagem no Cuidado Perioperatório, integra a matriz curricular obrigatória do 
curso de Enfermagem é desenvolvida no 6º semestre na Universidade do Oeste Paulista Unoeste. 
É uma disciplina importante nos cursos de enfermagem, que permite aos acadêmicos o 
desenvolvimento do cuidado, direto ou indireto, possibilitando o desenvolvimento de habilidades 
específicas em intercorrências cirúrgicas, bem como no pré e pós-operatório, necessários às 
competências desta profissão. Nesta disciplina, os acadêmicos aprendem os princípios básicos 
teóricos e práticos da enfermagem cirúrgica. Existe a necessidade de melhor atender e 
acompanhar os pacientes, nas orientações, e tirar as dúvidas também de seus familiares ou 
cuidadores. Para tanto, foi proposto a criação de uma Cartilha de Cuidados Perioperátorios, uma 
oportunidade concede ao discente um jogo de cintura e desenvoltura para saber lidar com todas 
as situações. Relatar as percepções acerca de uma cartilha de orientação ao paciente de como ele 
deve proceder antes durante e após sua cirurgia, mantendo o autocuidado e a promoção de 
saúde.     Buscamos aprofundar conhecimentos acerca do conteúdo trabalhado pelo docente para 
orientar os clientes com um material de forma clara e objetiva, possibilitando melhor 
compreensão dos conteúdos abordados      UDESC. Resolução N° 091/2014 - CONSUNI-Programa 
de Monitoria de Ensino de Graduação da UDESC. Sobec 2015 Schmitt MD, Ribeiro MC,Adamy EK, 
Brum MLB,Zanotelli SS. Contribuições da Monitoria em Semiologia e Semiotécnica para a 
Formação do Enfermeiro: Relato de Experiência. Udesc em Ação. v.7, n. 1. 2013.  Trata-se de um 
relato de experiência que descreve a vivência da Criação de uma Cartilha de Cuidados 
perioperatórios, explicado por um grupo de 5 academicos de enfermagem, orientados por uma 
professora do curso de enfermagem. Aconteceu em Meadosde Março de 2.016 alguns grupos 
antes e outros após o estágio deCirurgica. Foram disponibilizadas .Houve necessidade de 
pesquisar e buscar materiais didáticos que foram reproduzidos, auxiliando os acadêmicos na 
compreensão do conteúdo. Como metodologia utilizou-se livros, artigos e revistas para facilitar no 
processo ensino-aprendizagem deixando alguma base de dados no CCU e na universidade.     
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NOVEMBRO AZUL: A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO COMO EDUCADOR NO COMBATE AO 
CÂNCER DE PRÓSTATA 

 
WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Com o aumento da expectativa de vida da população a incidência do câncer de próstata tende a 
crescer nas próximas décadas e a probabilidade de adquirir essa doença pode chegar até 17,6% 
para homens brancos e 20,6% para homens negros, a doença acomete pessoas acima de 45 anos, 
cerca de 543 mil novos casos são diagnosticados no mundo. A neoplasia prostática tem grande 
chance de cura se for descoberta inicialmente através de procedimentos de radioterapia, cirurgia 
e outros métodos. Atualmente um dos exames mais utilizados para diagnóstico da doença é o PSA 
que se trata de um marcador tecidual, esse método permite o diagnóstico precoce dessa patologia 
além de diagnosticar os tumores que não são palpáveis no toque retal e ainda servir para 
monitorizar o avanço do tratamento da doença. relatar a experiência de acadêmico de 
enfermagem como educador na campanha de prevenção contra o câncer de próstata, novembro 
azul.     Através dessa ação foi possível: adquirir conhecimento cientifico sobre o assunto e os 
meios de prevenção da doença, entender a importância do enfermeiro como educador e 
promotor da saúde em meio a sociedade, criar vínculo com a população diagnosticar o nível de 
conhecimento a respeito do assunto, quebrar o tabu e o preconceito existente contra o exame 
preventivo, entender a importância da ESF e o papel fundamental da mesma na redução de 
diagnósticos futuros através dessas ações educativas e principalmente reconhecer que o 
enfermeiro que educa a população e que promove saúde faz com que sua área de abrangência 
viva com qualidade e com menos risco de adoecimento.      O grupo educativo aconteceu no 
segundo semestre no ano de 2014 no mês de novembro onde é realizada a campanha novembro 
azul na disciplinas, saúde do adulto na Atenção Básica. Esse grupo educativo foi formado por dez 
alunos em uma ESF localizado no interior de SP. A reunião contou com a presença de 
aproximadamente 30 homens com idade de 40 a 65 anos os quais receberam um questionário 
para avaliar o aprendizado no final da discussão sobre a doença e os meios de prevenção. A 
discussão se deu por meio de apresentação de slides com informações básicas sobre a próstata e a 
formação da neoplasia, contando também com informações sobre a importância de realizar o 
método preventivo PSA e o exame de toque retal para diagnóstico precoce da doença, além de 
tentar quebrar o preconceito existe desse tipo de exame e focar que muitas mortes poderiam ter 
sido evitadas se houvessem tido o diagnóstico precoce.     
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O ACOLHIMENTO COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL DO ENFERMEIRO: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE CAROLINE MOREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A estratégia da saúde da família surge como um novo modelo de cuidar voltado para prevenção, 
promoção de saúde e reabilitação do usuário ao convívio social, dessa forma, os profissionais 
devem promover ações para que esses objetivos sejam atingidos reorganizando assim a pratica 
assistencial com o foco na família e em seu ambiente social. Uma das ações que muitas vezes não 
é tão priorizada é o acolhimento, que se trata do momento em que os usuários chegam na ESF e 
são recepcionados até o momento do seu atendimento. Pensando nessa questão, a Universidade 
do Oeste Paulista juntamente com o corpo acadêmico do estágio curricular supervisionado do 7º 
termo do curso de enfermagem, bolaram estratégias para que momentos de educação fossem 
realizados nesse período do tempo do acolhimento, melhorando a qualidade dos usuários e 
trabalhando a prevenção de diversos temas abordados nesse período.  Relatar a importância do 
acolhimento como estratégia educacional do enfermeiro.     Através dessa ação foi possível 
adquirir: habilidade de comunicação, conhecimento sobre diversos assuntos abordados, realização 
pessoal de poder ensinar a população e ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, visão 
integra sobre as necessidades de cada indivíduo, promover interação entre equipe e usuário 
criando vínculo individual com o usuário, percepção individual sobre as dificuldades que as 
pessoas tem de seguir com um tratamento e com os cuidados preventivos, compressão do 
indivíduo no seu espaço social e a necessidade de tratar cada usuário com equidade através de 
linguagem de fácil entendimento e trabalho conjunto entre ESF e família.      Essa atividade 
aconteceu no estágio curricular supervisionado em uma ESF localizada no Oeste Paulista no 
primeiro semestre no ano de 2016. O acolhimento foi realizado pelos acadêmicos de enfermagem, 
através de uma linguagem simples e de forma didática por meio de panfletos, banners e matérias 
que pudessem facilitar a compreensão dos temas abordados. Toda semana a população foi 
educada sobre temas diferentes, sendo alguns deles: dengue, zika vírus, hipertensão, tabagismo 
entre outros. Nesse momento as pessoas foram abordadas individualmente, facilitando assim, que 
todas as possíveis duvidas fossem sanadas naquele momento, mostrando que essa estratégia é 
muito mais eficaz do que apenas realizar palestras de forma generalizada.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
706 

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

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Enfermagem    

 
 

O ENFERMEIRO COMO EDUCADOR: DSTS E MÉTODOS CONTRACEPTIVOS UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Desde os tempos mais antigos sempre existiu uma preocupação com a relação sexual e a gravidez 
indesejada, sendo assim, foram criadas há séculos atrás praticas anticoncepcionais, no século XIV 
por exemplo no papiro egípcio de Ebers a uma descrição sobre uma espécie de tampão vaginal 
feita de gema arábica que tinha uma ação espermicida e ácido lático que destruíam os 
espermatozoides evitando a fecundação e a gravidez, em Roma também era usada uma espécie 
de bexiga de animais para evitar doenças venéreas. Já no século passado, nos anos 60 com o 
aparecimento das pílulas anticoncepcionais houve uma revolução sexual entre homens e mulheres 
onde houve a quebra de vários tabus, o começo da liberdade sexual das mulheres e o fim da ideia 
de virgindade antes do casamento, porém, isso facilitou o surgimento de várias doenças DSTs 
entre elas a Aids que se tornou umas das doenças mais comuns nos Estados Unidos, a qual destrói 
os linfócitos do doente deixando assim o sistema imunodeprimido o que facilita vários tipos de 
infecções levando o doente a óbito. relatar a experiência de acadêmico de enfermagem em 
atividades de educação em saúde.    Através dessa ação foi possível: adquirir conhecimento 
cientifico sobre o assunto e os meios de prevenção da doença, entender a importância do 
enfermeiro como educador e promotor da saúde em meio a sociedade, conhecer as ações e os 
métodos contraceptivos que o SUS disponibiliza para prevenção dessas doenças, aprimorar a 
habilidade de comunicação entre enfermeiro e paciente e aproximar ambos para que as ações 
surtam efeito, reconhecer que o enfermeiro é essencial dentro da sociedade e que através da sua 
participação como educador a população poderá ter uma qualidade de vida muito melhor.      O 
grupo educativo aconteceu no segundo semestre no ano de 2014 no mês de outubro em uma ESF 
localizada no interior de Sâo Paulo no Oeste Paulista. Esse grupo foi formado por quatro alunos e a 
enfermeira da unidade. A reunião contou com a presença de mulheres de 25 á 35 anos as quais 
receberam informações sobre as DSTs, a importância de preveni-las e os métodos de infecção e os 
métodos de prevenção disponíveis gratuitamente pelos SUS como diafragma, preservativo 
feminino e masculino, pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, DIU, além de informações 
básicas sobre a vasectomia e laqueadura os mitos e as vantagens desses procedimentos.    
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O ENSINO ALÉM DA GRADUAÇÃO, COMO ABRIR LIGAS ACADÊMICAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
ELAINE CRISTINA CARVAJAL YARAIAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WABISON JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDRÉ FELLIPE FREITAS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRISON CESAR CORREA GOUVEIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KATIA CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GIOVANA MENDES FERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WESLEY CAMPANARI DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS LIMA DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A primeira liga acadêmica formada no Brasil foi a Liga de Combate à Sífilis, em 1920, ligada à 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. As ligas são entidades que não provém de 
fins lucrativos, criadas e organizadas por acadêmicos de nível superior sendo orientados por um 
profissional no qual apresentam interesse na área de atuação especifica, criado para os membros 
adequação em atividades didáticas, científicas, culturais e sociais, visando aumentar seu 
aprendizado e desenvolvimento crítico reflexivo. Pontos positivos são que as ligas representam 
uma chance a mais para o aprendizado, de uma forma mais dinâmica. Podem ser realizadas 
atividades teóricas, como aulas, seminários, discussões de textos, apresentações de casos clínicos, 
práticas, e desenvolvimento de projetos científicos. Sendo assim, este relato contribui para que 
outros alunos se motivem a abrir ligas dentro do seu curso de graduação, visto como uma 
oportunidade de ensino além do que é oferecido nos currículos. Relatar a experiência de 
constituição de uma liga acadêmica no curso de graduação em enfermagem.    Conclui-se que, a 
liga acadêmica exige de cada aluno um esforço pessoal, comunicação entre os alunos trabalha em 
equipe, além disso, adquiri responsabilidade, autonomia, e uma grande gratificação pessoal ao ver 
que todo este trabalho deu certo, também contribuiu para que houvesse uma interação maior 
entre professor e aluno superando o paradigma, e contribuindo para meu futuro profissional.      O 
pilar de abertura da liga ocorreu no período de maio a julho de 2014, nos reunimos semanalmente 
com duração de 60 minutos. Quando se tem a iniciativa de abrir uma liga acadêmica precisa-se 
inicialmente escolher o tema, ou seja, área específica que a liga irá abordar, no entanto optamos 
pela Oncologia, pois os níveis de incidência de portadores de câncer vem aumentando anualmente 
acometendo cada vez mais a população. Em razão disso identificamos um orientador responsável, 
que atua como educador específico, e mediador dos trabalhos, sendo este professor profissional 
da área, auxiliando a desenvolver a metodologia adequada. Elaboramos o estatuto da liga, 
definindo quais são as regras, seguindo o roteiro da Associação Brasileira De Ligas Acadêmicas de 
Medicina, desenvolvemos os métodos de seleção dos membros, criamos um cronograma 
semestral, garantindo o espaço para apresentação dos trabalhos, cerimônia de fundação de liga, 
divulgamos,para os discentes que apresentavam interesse em comum.    
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O ENSINO DA VISITA DOMICILIAR NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
FRANCISLAYNE BRUNA MODESTO BARBOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA LANZOT BEZERRA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
 

A visita domiciliar é realizada para pacientes que necessitam de um atendimento prioritário, como 
acamados, idosos, deficientes entre outros agravos. A visita é solicitada pelos familiares quando 
necessário ou após identificação de um membro da equipe de saúde, é um instrumento 
importante pois permite identificar os problemas vivenciados pelo usuário e seus familiares, seja 
físico ou mental, e identificar as necessidades vivenciadas no ambiente familiar. A importância da 
visita domiciliar para nós acadêmicos de enfermagem é enxergar a vida do paciente em seu 
ambiente familiar e o que o influencia, portanto a formação que associe esta prática é essencial 
para nós futuras enfermeiras. Relatar a importância do aprendizado da visita domiciliar para a 
formação do enfermeiro.    Percebemos que para nós acadêmicos de enfermagem a visita 
domiciliar é muito importante para podermos ter um olhar diferenciado para os usuários que 
necessitam de atenção especial, e que faz uma enorme diferença na vida deles. Ela permite o 
particularizar ainda mais o cuidado.     Não houve. Foi realizada a prática do quarto termo de 
enfermagem em uma Estratégia Saúde da Família no município de Presidente Prudente, fomos 
dividas em duas duplas e um trio para realizar a visita domiciliar periódica ao longo dos dias que 
estávamos na unidade. Nesta pude perceber a necessidade do usuário do SUS e então 
compreender a importância do vínculo enfermeiro com o paciente para um melhor atendimento e 
compreensão de suas necessidades. Por meio da visita foi feito um planejamento de cuidados e 
intervenções que o paciente necessitava no momento de maneira a respeitar suas limitações e 
individualidades, visando a melhoria de vida da família. Sem o aprendizado desse instrumento de 
cuidado não conseguiríamos perceber o que influencia a vida do usuário e nem reconhecer a 
forma como vivem, aprender a prestar cuidados por meio da visita domiciliar permite que o futuro 
profissional esteja atento a propor cuidados que esteja ao alcance dos usuários bem como inserir 
a família na atenção à saúde.    
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O IMPACTO SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO (C.R.I) 
 

KARINA DOS SANTOS ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JENIFFER CARDOSO SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELA CRISTINA MAROCCHIO VASCONCELLOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e 
promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e 
individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde. Em paralelo às modificações observadas na pirâmide populacional, doenças 
próprias do envelhecimento ganham maior expressão no conjunto da sociedade. Em contrapartida 
a essa nova realidade, o Centro de Referencia do Idoso (CRI) veio com a missão de fornecer 
atenção especializada, através de avaliação multidimensional, por uma equipe multidisciplinar, 
visando a manutenção ou recuperação da sua saúde física, mental e funcional, adequando seus 
déficits às novas realidades, mantendo-o socialmente ativo e dentro do contexto familiar.  relatar 
a experiência de acadêmicos de enfermagem nas aulas práticas realizadas no Centro de Referencia 
ao Idoso (CRI).     Não só o perfil populacional modificou-se muito com o passar dos anos, mas 
também a forma com a qual a sociedade passou a se preparar para atender essa população. Vimos 
que quanto mais ativos e inseridos no mundo esses idosos estiverem, menor a chance de 
comorbidades associadas a idade, assim melhorando a qualidade de vida e diminuindo gastos a 
saúde publica.     a experiência com o CRI ocorreu no 4° termo da faculdade, estávamos divididos 
em grupos de 10 alunos com a supervisão de professores do curso de graduação. As aulas práticas 
ocorriam três vezes por semana, no período da tarde, sendo que a cada 21 dias passávamos pelo 
CRI. Cada grupo ficava responsável pela leitura de artigos pré-definidos pela professora realizando 
discussões a cerca da necessidade, diferenciação do atendimento, associação com a realidade 
vivida no município e evolução populacional. O CRI é divido em três serviços: atendimento 
ambulatorial, atendimento domiciliar e academia da terceira idade. Havia no local o mapa de toda 
a situação dos idosos de Presidente Prudente, que contemplava o numero de pacientes acamados, 
os que necessitavam de orientações de feridas, pacientes dependentes e independentes, assim 
como a unidade básica de saúde a qual o mesmo correspondia. Desta forma estávamos 
constantemente ligados à rede de atenção à saúde. No CRI também fizemos uso de uma 
ferramenta de avaliação em alguns dos idosos, a escala de Katz, a mesma nos dá um parâmetro 
para saber o nível de independência do idoso.    
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O IMPACTO SOCIAL DO LABORATÓRIO DE PRATICA SIMULADA (L.P.S) 
 

KARINA DOS SANTOS ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Entre as estratégias de ensino que favorecem este processo, cita-se a simulação clínica, que tem 
sido uma importante ferramenta para tal, uma vez que a formação do profissional demanda 
domínio de habilidades que dependem do exercício de tarefas que envolvem a participação de 
pessoas, sejam por meio de pacientes simulados, objetos ou dispositivos que simulam a situação 
desejada para o tipo de capacidade a ser aprendida. O Estágio Curricular Supervisionado da 
Atenção Primária de uma Faculdade de Enfermagem localizada no interior do Estado de São Paulo 
adota uma metodologia de ensino simulado distinta denominada de Laboratório de Prática 
Simulada, criada nesta Instituição no ano de 2013. O objetivo deste relato é descrever minha 
experiência acerca desta metodologia.    Baseado nesta vivência posso dizer que a utilização desta 
metodologia nos permite aperfeiçoar os desempenhos cognitivos, afetivos e psicomotres, assim 
como a identificação dos problemas e das soluções para a transformação dessa realidade, indo 
além de uma aprendizagem somente teórica e dando bases para um saber mais prático crítico e 
reflexivo.     Entre os locais que ocorre esta metodologia de simulação, cita-se a Casa Simulada, 
foco do meu relato. Durante o estágio, ocorreram dois ciclos de simulações, sendo que cada ciclo 
era composto por: abertura, estudo individual e fechamento. Na abertura participavam um grupo 
de 10 estudantes mediados por dois docentes. Dentre os estudantes um se voluntariava a fazer o 
papel de enfermeiro (a) enquanto os demais observavam e analisavam tudo o que acontecia. A 
simulação rondava a partir de situações do cotidiano de enfermeiros que trabalham na Estratégia 
Saúde da Família. A mesma contava com personagens, histórico clinico e familiar, socioeconômico, 
cultural, dentre outros. Ao finalizar a consulta, todos os estudantes tinham cerca de 5 minutos 
para fazer as perguntas que julgavam importantes para a resolução do caso. Após acontecia o 
debriefing, realizado pelo paciente simulado, estudante que o atendeu, pelo grupo que estava 
observando e pelos docentes. Em outro local (sala de tutoria), fazíamos a problematização da 
simulação, elaborávamos hipóteses e levantávamos questões de aprendizagem. Em casa, fazíamos 
busca qualificada e num novo encontro com o grupo e os professores, rediscutíamos as questões 
levantadas, com maior apropriação epistemológica.     
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O POTENCIAL DA DRAMATIZAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA. 

 
WABISON JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIELA BATISTA ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE SUELEN SANTOS DIOMAZIO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILLA MANHANA DOS SANTOS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O processo de educação na área da saúde atualmente é influenciado pelo avanço tecnológico 
relacionado à velocidade da informação, portanto, se torna essencial um ensino inovador que 
proporcione uma formação crítica, reflexiva e criativa do futuro profissional de enfermagem, 
destacando assim o dinamismo, a participação e o exercício do que foi abordado nos espaços 
acadêmicos. À medida que se fundamentam na mudança do protagonismo do educador para o 
educando assume-se uma dinâmica de trabalho aberta, coletiva, integradora e facilitadora da 
aprendizagem. O discente toma para si seu processo de conhecimento da realidade a partir de sua 
vivência e de sua interpretação do mundo que o cerca, aproximando sua formação e suas 
expectativas discentes do contexto.  Proporcionar ao acadêmico ambiente favorável à construção 
em graus crescentes de autonomia e iniciativa nas tomadas de decisão, por meio da 
dramatização.     O Laboratório de Prática Simulada (LPS), desperta no discente a pró-atividade, a 
integração entre os demais acadêmicos e o empreendedorismo. Os métodos de simulação que 
utilizam metodologias ativas de ensino e aprendizagem como o Laboratório de Prática Simulada, 
configuram-se em uma possibilidade de mudança do paradigma da racionalidade técnica e da 
tendência Liberal Tradicional, na qual se fundamentam no paradigma da Integralidade e na 
tendência Progressista Histórico-Crítica, caracterizado pelo olhar ampliado ao sujeito e ao papel de 
mediador que o professor assume, possibilitando ao estudante assumir uma dinâmica de trabalho 
aberta, coletiva, integradora e facilitadora da aprendizagem.      Entre diversas modalidades de 
simulações utilizadas por uma Faculdade de Enfermagem do interior do Estado São Paulo, destaca-
se a Simulação de Pacientes por meio do método em desenvolvimento denominado Laboratório 
de Prática Simulada. Neste método o estudante no papel de "Role Player", recebe um script com 
história de vida de uma pessoa, que contempla dados biológicos, psicológicos, sócio-culturais, 
acesso à saúde, vínculo que possua com os serviços e autonomia. Após a leitura e ensaio a 
encenação é realizada, e os detalhes de fala e expressões corporais tornam a simulação muito 
próxima à realidade. Após a simulação o método propõe que o ator mantenha-se no papel de 
paciente simulado e faça o debriefing do estudante que o atendeu, no sentido de que o estudante 
possa refletir de forma crítica como que um paciente real perceberia a sua postura/conduta em 
relação à consulta.     
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O POTENCIAL DA SALA DE ESPERA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
GABRIELE DA SILVA REIS PESSOA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANE NATALIA SILVA GUIDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Sala de Espera é hoje considerada base para uma assistência a ser prestada para a população, 
pois através dela profissionais da saúde podem com suas ações auxiliar na prevenção de doenças e 
na promoção da saúde, transformando o espaço da unidade dinâmico, com resultados singulares e 
coletivos. Diante de cada nova ação desenvolvida a sala de espera supera as expectativas de 
impactação dos usuários e a adesão às ações promovidas. Os profissionais da área da saúde têm a 
oportunidade de desenvolver atividades que visam mais do que o cuidado individual, exercem o 
cuidado coletivo por meio da educação em saúde, através da prevenção e da promoção da saúde, 
ofertando acolhimento aos usuários com objetivo qualidade e resultados.   Apontar a importância 
da realização da Sala de Espera na perspectiva de prevenção de doenças e promoção à 
saúde.     Através dessas ações, foi possível ver o quanto o acadêmico deve estar bem preparado 
para desenvolver ações que contemplem as necessidades reais da população, assim como no 
planejamento didático, no sentido de potencializar o conhecimento da população sobre meios de 
viabilizar uma qualidade de vida mais satisfatória e produtiva. Conclusões: A sala de espera é uma 
importante estratégia da educação em saúde que pode ser trabalhada nas perspectivas de 
prevenção de doenças e promoção à saúde, utilizando vários recursos didáticos, dependo do seus 
objetivos.      Este relato foi realizado baseando-se na vivência do Estagio Curricular Supervisionado 
em uma unidade básica na modalidade Estratégia de Saúde da Família, num município do interior 
do Estado de São Paulo, nos meses de fevereiro a junho de 2016. As atividades foram 
desenvolvidas por temas que constam no Calendário Nacional da Saúde e outros estabelecidos 
entre a Faculdade e o serviço em detrimento das necessidades locorregioais: cada acadêmico 
desenvolveu um tema com uma semana especifica para aplicá-la com cronograma previamente 
estipulado. Os recursos usados foram panfletos, dramatizações, questionários, exposição 
dialogada, músicas e degustação de alimentos saudáveis, focando sempre em oferecer ao usuário 
maior conhecimento e informação a cerca da saúde.     
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PAPEL DA ENFERMAGEM NA RECEPÇÃO DE RECÉM NASCIDO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
É de extrema importância que a enfermagem tenha conhecimentos de todas as condições normais 
em uma avaliação do recém-nascido (RN) para conseguir reconhecer as patologias nos primeiros 
instantes de vida. A enfermagem deve estar em conjunto com a equipe medica que precisará de 
recursos físicos e materiais necessários quanto também uma capacitação técnica fazendo com que 
esse conjunto proporcione uma assistência eficaz nos primeiros instantes de vida. Portanto o 
papel da enfermagem vem no intuito de contribuir para uma assistência mais direcionada e eficaz 
diminuindo riscos melhorando assim as necessidades humanas. Relatar o papel da enfermagem na 
recepção do recém-nascido.    Através dessa experiência foi possível adquirirmos conhecimentos 
técnicos de como executarmos uma recepção correta do recém-nascido, adquirimos habilidades 
de lidarmos com situações adversas, como também sabermos detectar anormalidades e agir 
corretamente diante disso, além disso, foi visto a importância do trabalho em conjunto com uma 
equipe integralizada de cuidados. Foi notada a importância da enfermagem em todo esse 
processo estabelecendo objetivos e garantindo uma assistência integral e direcionada para que 
ocorra tudo de forma organizada e eficaz.     Essa recepção aconteceu no primeiro semestre de 
2015 no estágio de Ginecologia e Obstetrícia que englobava disciplina de Assistência de 
Enfermagem á mulher, recém-nascido e criança, o grupo foi formado por oito alunos e ocorreu em 
um hospital regional localizado no interior de SP, as atividades ocorriam no período das 7:30 as 
12:00, os alunos eram divididos entre alojamento conjunto, pré-parto e recepção do recém-
nascido. Essa atividade foi acompanhada pelo professor responsável, onde em primeiro lugar 
ficava por responsabilidade da enfermagem realizar a arrumação dos materiais necessários e fazer 
os testes de todos os instrumentos que seriam utilizados. Após o nascimento os cuidados 
necessários eram feitos como: receber o recém-nascido, colocá-lo em berço aquecido, aspirar as 
vias aéreas, enxugá-lo, retirar campo úmido, clampeamento do cordão umbilical, administrar 
kanakion, pesar e medir o RN, realizar crede, administrar vacinas, carimbar impressões digitais, 
realizar identificação, colocar pulseira na mãe e no bebe, informar e mostrar o sexo para mãe e 
realizar anotações em prontuário.    
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PAPEL DA ENFERMAGEM NA RECEPÇÃO DE RECÉM NASCIDO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
É de extrema importância que a enfermagem tenha conhecimentos de todas as condições normais 
em uma avaliação do recém-nascido (RN) para conseguir reconhecer as patologias nos primeiros 
instantes de vida. A enfermagem deve estar em conjunto com a equipe medica que precisará de 
recursos físicos e materiais necessários quanto também uma capacitação técnica fazendo com que 
esse conjunto proporcione uma assistência eficaz nos primeiros instantes de vida. Portanto o 
papel da enfermagem vem no intuito de contribuir para uma assistência mais direcionada e eficaz 
diminuindo riscos melhorando assim as necessidades humanas. Relatar o papel da enfermagem na 
recepção do recém-nascido.    Através dessa experiência junto a equipe de enfermagem, foi 
possível adquirir como acadêmicos: conhecimentos técnicos de como executarmos uma recepção 
correta do recém-nascido, adquirimos habilidades de lidarmos com situações adversas, como 
também sabermos detectar anormalidades e agir corretamente diante disso, além disso, foi visto a 
importância do trabalho em conjunto com uma equipe integralizada de cuidados. Foi notada a 
importância da enfermagem em todo esse processo estabelecendo objetivos e garantindo uma 
assistência integral e direcionada para que ocorra tudo de forma organizada e eficaz     Essa 
recepção aconteceu no primeiro semestre de 2015 no estágio de Ginecologia e Obstetrícia que 
englobava disciplina de Assistência de Enfermagem á mulher, recém-nascido e criança, o grupo foi 
formado por oito alunos e ocorreu em um hospital regional localizado no interior de SP, as 
atividades ocorriam no período das 7:30 as 12:00, os alunos eram divididos entre alojamento 
conjunto, pré-parto e recepção do recém-nascido. Essa atividade foi acompanhada pelo professor 
responsável, onde em primeiro lugar ficava por responsabilidade da enfermagem realizar a 
arrumação dos materiais necessários e fazer os testes de todos os instrumentos que seriam 
utilizados. Após o nascimento os cuidados necessários eram feitos como: receber o recém-
nascido, colocá-lo em berço aquecido, aspirar as vias aéreas, enxugá-lo, retirar campo úmido, 
clampeamento do cordão umbilical, administrar kanakion, pesar e medir o RN, realizar crede, 
administrar vacinas, carimbar impressões digitais, realizar identificação, colocar pulseira na mãe e 
no bebe, informar e mostrar o sexo para mãe e realizar anotações em prontuário.    
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PARTICIPAÇÃO DISCENTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ACADÊMICOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DE ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 
ELAINE CRISTINA CARVAJAL YARAIAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WABISON JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WESLEY CAMPANARI DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IVAN CASTILHO ISHII - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA NILDA DE BARROS BARRETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Semana de enfermagem é um evento realizado na Unoeste há 35 anos. É uma atividade 
planejada pela coordenação, professores e alunos, sendo um momento tradicional do curso.A 
participação de alunos no planejamento e condução do evento tem sido uma estratégia com 
resultados positivos desde 2015. A experiência vivida pelos alunos é importante e compartilha-la 
com outros colegas trará incentivo a todo o curso para novas participações em organizações de 
atividades ou eventos na universidade, o que pode contribuir para enriquecer a formação dos 
futuros enfermeiros. O objetivo do trabalho é relatar a experiência de planejar e conduzir um 
evento acadêmico do Curso de Enfermagem da UNOESTE    A experiência de fazer parte de 
decisões de atividades dos cursos é uma ótima oportunidade para os alunos colocarem suas idéias 
e opiniões, conhecer a estrutura da universidade e exercitar o compromisso com sua formação de 
maneira prazerosa, coletiva e motivadora para sua formação.     Inicialmente foi constituída uma 
comissão organizadora composta por alunos representantes das ligas acadêmicas; do diretório 
Acadêmico, da Atlética, professores e coordenação. Após dois meses de reuniões, foi definido o 
tema: "Consciência profissional no cuidado com a vida", atendendo as sugestões dos alunos sobre 
a necessidade de falar de ética e responsabilidade profissional.O evento então foi realizado de 10 
a 13 de maio de 2016 e obteve 400 inscrições. As atividades realizadas foram: palestras, 
minicursos, mesas redondas e Encontro das Ligas acadêmicas. Também ocorreram atividades 
culturais, como a apresentação de uma peça teatral na abertura, escrita e interpretada pelos 
alunos. Os palestrantes convidados trouxeram conhecimetnos atualizados, experiências exitosas 
em suas áreas de atuação, reforçando a importância do aperfeiçoamento profissional para o 
desenvolvimento da carreira. Como atividade de extensão, foi realizado o "Agita enfermagem", 
uma manhã de atividades físicas com doação de alimentos para instituição filantrópica.Os alunos 
avaliaram o evento em um questionário on line com as respostas mostrando um resultado 
bastante satisfatório por parte dos alunos.    
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PARTICIPAÇÃO II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESTOMATERAPIA RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

FERNANDO FELIPE DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANA SANTOS DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PRYSCILLA SARA VIEIRA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A especialidade estomaterapia surgiu no final da década de 50, nos EUA, onde também ocorreram 
as primeiras e mais simples formas de treinamento, sucedidas dos cursos formais, sendo, no 
entanto, reconhecida como exclusiva do enfermeiro apenas em 1980, pelo World Council of 
Enterostomal Therapists (WCET). No Brasil, a especialidade foi precedida por movimentos 
profissionais e de ostomizados e sedimentou-se, de fato, a partir da realização do primeiro curso 
de especialização que ocorreu em 1990, na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 
(SANTOS VLCG, 1996). O enfermeiro especialista em estomaterapia ou estomaterapeuta (ET) é 
definido como aquele que possui conhecimentos, treinamento específico e habilidades para o 
cuidado dos clientes ostomizados, portadores de feridas agudas e crônicas, fístulas e incontinência 
anal e urinária (WORLD COUNCIL of ENTEROSTOMAL THRAPITS, 2000).  : Relatar a experiência de 
acadêmicos do curso de graduação em enfermagem acerca do aprendizado obtido por meio de 
um simpósio internacional de Estomaterapia.    foi uma experiência muito proveitosa, pois 
conseguimos mobilizar os conhecimentos adquiridos no curso de graduação, com aqueles que já 
adquirimos no simpósio O simpósio me auxiliou no desenvolvimento de raciocínio clinico, 
intercalado com minha pesquisa de tcc principalmente no que tange o tratamento de pacientes 
ostomizados. Tive também algumas dificuldades devido à imaturidade acadêmica. Considero que 
foi fundamental o conhecimento obtido e a possibilidade de articular meus saberes com 
residentes de enfermagem, enfermeiros e professores.     Sou Acadêmico de Enfermagem e no 
terceiro ano de curso comecei a pesquisar a área da estomaterapia para fazer meu Tcc. 
Atualmente, percebo que há pouca movimentação constante de enfermeiros para a área da 
estomaterapia no cuidado destes pacientes. Fui convidado por uma estudante que estava em seu 
terceiro ano de curso para participar de um simpósio de estomaterapia para ampliar meu 
conhecimento e vivenciar essa pratica através de palestras e estudos dirigidos que foram 
expostos. O Simpósio aconteceu na cidade de São Jose do Rio Preto-SP. Participaram cerca de três 
alunos do curso de Enfermagem. Muitos conhecimentos foram adquiridos, dentre eles: O papel do 
Enfermeiro Estomaterapeuta, com a educação em saúde continuada contribuindo para um 
processo do cuidar humanizado e cientifico.     
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PERCEPÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO NA AVALIAÇÃO E 
REAVALIAÇÃO COGNITIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
AMANDA TIEMI FIDELIS TANAKA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PRISCILA LIMA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DAIANE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULA FURINI BRISOLLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O envelhecimento populacional é um desafio aos profissionais da área da saúde, em que muitas 
vezes não se encontram preparados para lidar com questões especificas desta fase, tornando-se 
necessário um olhar cuidadoso e holístico para esta população. A avaliação global do Idoso foi 
criada com o objetivo de auxiliar na identificação de fragilidades não-diagnosticadas, 
proporcionando a equipe multiprofissional intervenções precoces, reabilitação, prevenção de 
agravos e qualidade de vida ao idoso e sua família. Dentre os diversos testes utilizados nesta 
avalição encontra-se a avaliação cognitiva, composta pelo Mini Exame do Estado Mental, Teste de 
Fluência Verbal e Teste do Relógio que oferecem subsídios para o rastreio de alterações 
significativas na função cognitiva.  Relatar a experiência da equipe multiprofissional em saúde do 
idoso na avaliação e reavaliação cognitiva em idosos cadastrados na academia de um Centro de 
referência do Idoso no interior do Oeste Paulista.    Identificamos que quando realizada avaliação 
global completa nos idosos há o risco de desestabilização emocional devido aos diversos testes 
aplicados em um único momento, e que fatores como o espaço, tempo, profissional e ausência de 
padronização na aplicação dos testes podem influenciar nos resultados obtidos. Portanto, de 
acordo com estes achados evidencia-se a necessidade de mais estudos para avaliar os fatores que 
podem influenciar nos resultados obtidos nas avaliações cognitivas em idosos.     Trata-se de 
estudo descritivo de relato de experiência de uma das ações de ensino desenvolvidas pelo 
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso. Foram avaliados globalmente 178 
idosos cadastrados em uma academia de um Centro de referência do Idoso no interior do Oeste 
Paulista no primeiro semestre de 2016, dentre estes apenas 28 apresentaram alterações em dois 
dos testes cognitivos e 14 apresentaram alterações nos três testes. Como orienta os estudiosos do 
assunto, quando há alterações nos testes cognitivos, é prudente repetir a avaliação em outro 
momento para garantir a eficácia do rastreio. A avaliação cognitiva foi reaplicada nos14 idosos que 
apresentaram alterações nos três testes. Observamos que, dois não apresentaram alterações em 
nenhum dos testes, seis apresentaram apenas alteração em dois dos testes e dois apresentaram 
novamente alteração nos três testes aplicados. Não foram encontrados quatro idosos.     
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PERCEPÇÃO DAS RESIDENTES DE ENFERMAGEM SOBRE APOIO PRÁTICO-PEDAGÓGICO: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
VITÓRIA MARQUES DE SÁ SANVEZZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA TIEMI FIDELIS TANAKA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Introdução:A formação do enfermeiro generalista tem inquietado e mobilizado as Instituições de 
Ensino Superior na busca do trabalho em equipe multiprofissional como ferramenta para mudança 
das ações de saúde e que atenda às necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Em vista disso, nos últimos anos, uma série de iniciativas de formação pós-graduada, sobretudo na 
modalidade de Residência, vem sendo desenvolvida de acordo com novas propostas pedagógicas. 
As Metodologias Ativas para formação em saúde têm trabalhado intencionalmente com os 
problemas do cenário da prática profissional para que assim o aluno construa conhecimentos e 
soluções dentro da realidade do SUS. Para que o egresso consiga então adentrar neste processo 
de formação, é necessário a presença de atores e dispositivos de apoio prático-pedagógico, sendo 
eles os tutores, os preceptores, os professores e o residente em segundo ano de formação 
(R2).  Objetivo:Relatar a importância do apoio prático-pedagógico em um programa de residência 
multiprofissional.     Conclusões:O apoio prático-pedagógico proporcionou aos residentes vincular 
saberes interdisciplinares baseados nos princípios do SUS, facilitando o processo de aprender a 
aprender dentro do cenário a fim de modificar a prática e a construção profissional, por meio da 
problematização, reflexão e avaliação dos diversos campos de atuação. Ademais, nos possibilitou 
conquistar maturidade intelectual incorporando diversos olhares no cuidado.     Descrição da 
Atividade: as Tutorias são encontros entre tutores e residentes: ocorrem quinzenalmente e tem 
como objetivo a discussão da vivência prática, estudo, reflexão e resolução de problemas que o 
egresso enfrenta durante seu período de trabalho. Estas tutorias estão divididas entre Tutorias de 
Campo e Tutorias de Núcleo. A primeira apresenta questões sobre a atuação da equipe 
interdisciplinar contando com a participação dos 04 profissionais (Nutricionista, Enfermeira, 
Farmacêutico e Fisioterapeuta) e os tutores de campo. As tutorias de núcleo referem-se à prática 
de cada egresso e, portanto, são realizadas individualmente dentro do cenário de prática. As aulas 
teóricas ocorrem quinzenalmente e tem a participação de todos os egressos dos programas 
multiprofissionais (Saúde do Idoso, Intensivismo, Urgência e Trauma). O apoio do R2 ocorre dentro 
do cenário de prática do R1, semanalmente durante o período de adaptação do novo egresso.     
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PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM ACERCA DE PROJETO DE EXTENSÃO REALIZADO 
COM IDOSOS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
ANA PAULA ALVES SIQUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOÃO PAULO AMADIO GUERRERO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A legislação Brasileira estabelece que o cuidado à pessoa dependente deva ser responsabilidade 
das famílias. Entretanto, esse cuidado está cada vez mais escasso em função da redução de 
fecundidade, dos novos arranjos familiares e das demandas sociais provenientes do trabalho e 
compromissos. Isto passa a solicitar que o Estado e o mercado privado dividam com a família a 
responsabilidade no cuidado com a população idosa, reforçando o papel das Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI). Muitas ILPI atendem tanto idosos independentes, quanto aquele 
com dificuldade para o desempenho das atividades diárias, que necessita de cuidados 
prolongados. É possível identificar o grau de dependência dos idosos por meio de instrumentos 
que compõe a Avaliação Global do Idoso, e somente após a identificação das condições de saúde é 
possível estabelecer qual a melhor forma de garantir a independência do idoso, ou mesmo, como 
auxiliar aqueles que dependem totalmente de cuidados. Objetivo: Relatar experiência de 
acadêmicos de enfermagem em projeto PROMOÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO: A 
INTERDISCIPLINARIDADE COMO META (protocolo n. 4246/2016)    Esta experiência nos 
proporcionou uma visão mais apurada em relação à necessidade de avaliação da funcionalidade 
do idoso para estabelecer medidas interdisciplinares de resgate e melhora do desempenho, pois 
muitos foram os relatos de perda da felicidade por não conseguirem realizar as atividades diárias 
sozinhos. A enfermagem tem um papel fundamental na garantia da integralidade do idoso, 
aplicando a ciência para tomar decisões clínicas e interdisciplinares.     Descrição: o objetivo do 
projeto era realizar Avaliações Globais do Idoso, analisar os resultados obtidos e planejar ações 
interdisciplinares em diversos cenários. Foram avaliados idosos que residem em uma ILPI de uma 
cidade do interior paulista. Primeiramente foram coletados dados sociodemograficos e de 
medicamentos para detecção de polifarmácia. Aplicamos testes para avaliação emocional e 
cognitiva como Mini Exame do Estado Mental, Escala de Depressão Geriátrica, Fluência Verbal e 
Teste do Relógio. Para a avaliação funcional e risco de queda aplicamos teste de Força e 
Resistência, realizamos avaliação sensorial, audição e visão e perguntas sobre a dinâmica familiar. 
As principais dificuldades vividas foram com os testes cognitivos, teste de força e resistência, teste 
de visão e audição. Os resultados foram discutidos e apresentados à administração da 
instituição.     
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PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOBRE OS PERIGOS DO USO DE DROGAS E A 
DIFÍCIL TRAJETÓRIA PARA A REABILITAÇÃO 

 
MAYULI DIAS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IZABELA LOURENÇO RODRIGUES SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA ALVES SIQUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A reabilitação para indivíduos que fazem uso de drogas é muito mais difícil do que se imagina, 
pois, é necessário que se desenvolva com este usuário a vontade de querer estar bem consigo 
mesmo, com familiares e pessoas próximas. Mesmo sendo uma difícil trajetória, o profissional de 
saúde deve fazê-lo entender que seu corpo e mente precisam estar saudáveis para a completa 
reabilitação. A Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus tem por 
missão acolher, cuidar e transformar indivíduos que a comunidade rejeita. Esta instituição iniciou-
se na cidade de Jaci - SP, com intuito de acolher usuários de drogas, pacientes carentes e com 
doenças incuráveis, idosos, andarilhos, moradores de rua e ajuda-las a sair destas condições. Esta 
instituição é católica e recebe apoio de várias empresas e pessoas. Atualmente, gerencia hospitais, 
comunidades terapêuticas, ambulatórios, albergues, restaurantes populares, casas de encontro e 
retiro, levando um pouco de dignidade à população que usufrui dos seus programas. O 
entusiasmo dessa associação no combate às drogas é de extrema importância, pois ela consegue 
ajudar os dependentes de drogas, trazendo-os novamente ao convívio em sociedade, após o 
período de tratamento. Sendo assim, saber que existem instituições que acolhem as pessoas que 
precisam de ajuda, pensar no próximo de forma humanizada, faz com que nós futuros enfermeiros 
tenhamos inspirações para unir nossas forças e realizar ato de cuidar e fazer o bem.  Este trabalho 
tem por objetivo relatar a experiência de uma visita técnica à uma clínica de reabilitação 
gerenciada por instituição religiosa.     Concluindo, nós acadêmicos de enfermagem temos como 
dever olhar o mundo de forma satisfatória, pois, temos a ciência do nosso lado para nos auxiliar e 
o querer fazer o bem como missão.      Os acadêmicos de enfermagem, junto com dois docentes 
do curso, realizaram uma viagem ao município de Jaci para conhecer a instituição Lar São 
Francisco de Assis e saber o quê ela oferece aos usuários de drogas, entre outras informações. 
Conhecemos as instalações da instituição e como funcionam em prol da reabilitação dos usuários 
que escolheram permanecer no local rumo à reabilitação e reinserção a sociedade. É notável a 
melhora deles. Durante o passeio observamos que realmente é necessário ter um olhar solidário 
para quem necessita de ajuda na busca de igualdade, dignidade, respeito, que um pouco de amor 
e dedicação ao próximo pode mudar para melhor uma vida.     
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PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NA VISITA DOMICILIAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
EM SAÚDE 

 
MAYULI DIAS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TAYNNA GARCIA CARARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IZABELA LOURENÇO RODRIGUES SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLIAN NUNES PELAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA ALVES SIQUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO PAULO AMADIO GUERRERO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A visita domiciliar (VD) tem como objetivo prestar uma assistência educativa e assistencial dentro 
do domicílio onde a equipe de saúde levanta e avalia as condições ambientais, física e sócio-
econômicas em que vive o indivíduo e sua família. A VD ajuda a complementar as orientações do 
processo de promoção de saúde na consulta de enfermagem, e também adaptar os 
conhecimentos e procedimentos técnicos a realidade vivenciada economicamente, culturalmente 
e ambientalmente por aquele individuo/família. O primeiro contato com a VD tem grande impacto 
para nós acadêmicos de enfermagem, pois saímos da área hospitalar onde existe grande suporte 
técnico e o foco principal é a doença e entramos em um espaço novo, onde o foco principal é a 
prevenção, educação em saúde e a reabilitação do indivíduo já em seu domicilio. Isso faz com que 
vejamos o indivíduo de maneira integral, conhecendo seu cotidiano, podendo estabelecer vínculo, 
sanar dúvidas e elaborar um plano de cuidado eficaz para o momento vivido pelo indivíduo e sua 
família.  O trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada por acadêmicos do 4º 
termo de enfermagem em relação à visita domiciliar.    A VD tem grande impacto no plano de 
cuidado, pois conhecendo o indivíduo e suas necessidades em âmbito domiciliar, conseguimos 
realizar uma assistência direta às pessoas e o trabalho preventivo visando sempre minimizar os 
problemas identificados e prevenir problemas futuros melhorando a saúde daquela família.     O 
objetivo principal das práticas integradas do 4º termo de enfermagem é o cuidado individual e 
familiar. Para tanto, utiliza a VD como estratégia de aprendizado. Desta forma, nós acadêmicos de 
enfermagem, quando realizamos o quarto termo, fomos preparados, orientados e supervisionados 
pelo docente para que a visita domiciliar fosse realizada, utilizando um roteiro semi-estruturado 
com o referencial da consulta ampliada de Carolyn Jarvis (2014). Acompanhamos as famílias em 
seus domicílios conhecendo-os, estabelecendo vínculo, ouvindo-os, tirando suas dúvidas e 
analisando sua maneira de viver individualmente e em sociedade. Portanto ao realizarmos a visita 
domiciliar há um cuidado que vai além das paredes da ESF (Estratégia Saúde da Família). A VD 
propicia confiança e a gratificação de podermos ver a melhora do indivíduo/família, e isso faz com 
que nós futuros enfermeiros vejamos a grandiosidade que é o ato de cuidar.     
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PERCEPÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS EM UM LABORATÓRIO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO CLÍNICA. 
 

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

ARIANE CHRISTINE DE OLIVEIRA EDUARDO - 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 

 
O laboratório de habilidades e simulação desenvolve ações educativas com alto rigor cientifico 
utilizando equipamentos de tecnologia de ponta, onde são inseridos estudantes das áreas da 
saúde. As aulas são organizadas com estações de práticas de habilidades clinicas e de simulações 
de alta fidelidade de acordo com o caso proposto. O papel do laboratório é essencial e utiliza de 
sua excelência para o aprendizado, proporcionando qualidade de ensino e formando profissionais 
capacitados para realidade Descrever a experiência vivenciada por estagiários em um laboratório 
de habilidades e simulação.    Trabalhar no LHabSim como estagiários e acadêmicos dos cursos da 
área de saúde nos proporciona amplo conhecimento e aprendizagem constante. Cada montagem 
de aula, a organização executada dos materiais é possível memorizar e entender a utilidade de 
cada equipamento e também desenvolver raciocínio clínico ao vivenciar uma simulação prática e a 
oportunidade de troca de informações e esclarecimentos de dúvidas com profissionais e 
professores é de suma relevância. É um privilégio que contribui para nossa formação acadêmica e 
por ser um trabalho de meio período possibilita executar atividades relacionadas ao nosso curso 
específico e aprofundar nos estudos.     A Universidade do Oeste Paulista proporciona vagas de 
estágio remunerado em vários setores e o laboratório de habilidades e simulação (LHabSim) é um 
deles. A seleção dos estagiários é realizada pela coordenadora do laboratório mediante a 
avaliação do histórico escolar, disponibilidade de horário e interesse. Somos em três estudantes 
dos cursos de enfermagem e biomedicina. Nós como estagiários desenvolvemos a organização e 
montagem das aulas de habilidades e simulações, participamos como atores quando necessário 
para tornar as simulações ou provas mais próximas da realidade. São realizados por nós também a 
organização dos materiais, manequins e entre outros equipamentos para que o laboratório possa 
fornecer aos estudantes e professores qualidade no ensino. Realizamos orientações e 
agendamentos de aulas e entre outros serviços desenvolvidos no laboratório, sempre com 
supervisão de funcionários e da coordenadora do laboratório.     
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PERCEPÇÃO SOBRE A DEMANDA ESPONTÂNEA EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 
COMO SATISFAZER OS PRINCÍPIOS DA INTEGRALIDADE? 

 
VITÓRIA MARQUES DE SÁ SANVEZZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CRISTOFFER DA SILVA SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAYLA SAYURI SUZUKI CALDERON - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA LUCIA MALHEIROS DE ARRUDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PAULA MIRALHA GUIMARÃES DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Atenção Primária à Saúde tem caráter estruturante e estratégico na constituição das redes de 
atenção à saúde, pois as unidades básicas se caracterizam pela grande proximidade com o 
cotidiano da população e seus territórios. Para que haja fortalecimento desta rede, muitos 
desafios são encontrados, dentre eles o de produzir cuidado sob a ótica da integralidade, 
especialmente durante atendimento à demanda espontânea (DE). Estes momentos de procura à 
ESF podem demonstrar o que é necessidade de saúde para o usuário, estabelecer e fortalecer 
vínculos, revisar efetividade de condutas, projetos terapêuticos e organização do serviço. No 
entanto, na prática profissional, percebe-se uma tensão entre a demanda espontânea e a 
demanda programada, gerando estresse, insatisfação profissional, mal atendimento e atritos 
entre equipe e usuários.  Relatar a experiência de residentes do Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde do Idoso nas atividades de ensino no que tange o atendimento da DE 
de uma ESF.     Neste contexto, acreditamos que a Integralidade surge como um princípio de 
organização do processo de trabalho na ESF, uma vez que possibilita a apreensão ampliada das 
necessidades da população e articulação das ações dos profissionais de toda equipe. Ressalta-se a 
necessidade de capacitação dos profissionais para ampliar a visão biologicista no processo saúde-
doença, sem apoiar suas ações no volume de procedimentos realizados.     A "Triagem" constitui o 
momento de entrada do usuário à unidade, sem agendamento prévio, por vezes com queixas 
agudas (infecções de vias aéreas superiores, diarreias, vômitos, febre, dores, picos hipertensivos e 
tonturas) e/ou dúvidas (uso de anticoncepcional, cuidados com o recém-nascido, tratamento 
medicamentoso). Toda demanda espontânea é passada pelo enfermeiro para classificar o risco. 
Após avaliação, o mesmo poderá ser encaminhado para atendimento médico, equipe 
multidisciplinar ou permanecerá com o enfermeiro para consulta de enfermagem. Percebe-se que 
a demanda espontânea é vista como um peso na rotina de trabalho, pois é um momento de 
conflito entre o desejo do usuário de "passar pelo médico" e a gestão do cuidado da ESF. Tanto a 
população quanto a própria equipe acabam por seguir um modelo biomédico, centrado na 
conduta médica como principal meio de cura/cuidado, contrariando os princípios de Integralidade 
e Saúde da Família.     
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL EM UMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

AMANDA STEFANI TORQUATO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGIANE LIMA GASQUES PINTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABRICIA DE FREITAS FARIA MIGLIARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

No processo de trabalho gerencial, o planejamento pode ser definido como um importante 
instrumento que favorece as escolhas e a elaboração de planos. O Planejamento Estratégico 
Situacional (PES) é um instrumento de gestão voltado para a resolução de problemas, no qual os 
atores sociais participam efetivamente do processo, desenvolvido em quatro momentos: 
explicativo, normativo, estratégico e tático- operacional. O objetivo deste estudo é descrever um 
projeto de PES realizado por estudantes do estágio supervisionado de enfermagem na unidade de 
atenção básica.     Concluímos que a equipe de saúde tem consciência da carência de 
conhecimentos e acreditamos que se conseguimos sensibiliza-los conseguiram mudar o modelo 
assistencial. Destacamos a necessidade de pactuar ações municipais entre as instituições de 
ensino e de saúde desenvolvendo ações de educação permanente.     Trata-se de um relato de 
experiência, baseado em um levantamento retrospectivo de dados do DATA-SUS, em uma 
Estratégia Saúde da Família (ESF) em uma cidade do interior do Oeste Paulista, no 1º semestre de 
2016. No momento estratégico destacamos como problema a assistência ineficaz ao portador de 
transtorno mental, visto que o mesmo necessita de reavaliações periódicas e uma articulação mais 
eficaz das Redes de atenção Psicossocial (RAPS) com a Estratégia de saúde da Família (ESF). No 
momento normativo identificamos como objetivo do PES é sensibilizar os profissionais da saúde 
da ESF na construção do conhecimento sobre a temática saúde mental. Tendo como proposta o 
modelo de educação de laboratório; projetos de capacitação dos profissionais; grupos mensais de 
partilha; registro em prontuários e sistema de informação; reavaliação das medicações 
psicotrópicas; planejamento do grupo de saúde mental; pasta de transtornos mentais e 
articulação efetiva da ESF com a rede de atenção psicossocial. No momento estratégico vemos a 
carência de conhecimento especifico e suporte emocional da equipe e motivação insuficiente; 
percepção de periculosidade; pouca capacitação. Infelizmente não foi possível cumprir o 
momento tático-operacional, que seria desenvolvido pelos acadêmicos e a supervisora do ECS 
juntamente com apoio do NASF devido ao curto período de tempo.    
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POSSO AJUDAR? HUMANIZAÇÃO, RESPEITO E ÉTICA NO CUIDAR. 
 

ALINE SUELEN SANTOS DIOMAZIO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA MARIA S. CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WILLIAN NUNES PELAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Freqüentemente é possível presenciar nos serviços de saúde algumas situações que expressam a 
sensação de isolamento-solidão, afinal quem nunca teve que visitar um ente ou ir a um hospital? 
O processo de internação ou tratamento é complicado e solitário para muitas pessoas, trazer a 
sociedade novamente os que estão a meses dentro de um quarto é trabalho de toda uma equipe e 
têm grandes resultados, de forma satisfatória e eficaz.  O objetivo é relatar a experiência 
vivenciada por acadêmicos de enfermagem, frente às politicas de saúde e princípios do sistema 
único de saúde, a fim de vivenciar e explanar o processo de humanização através do posso ajudar 
atingindo os pilares da politica nacional de saúde.    Portanto com base nessa concepção é de 
grande valia a participação dos discentes, uma vez que a humanização, ética e respeito estão 
intimamente ligados a pratica profissional independentes se for pelo familiar ou profissional 
garantindo à universalidade a integralidade do cuidado ao paciente.     Nesse âmbito foi elaborado 
o projeto de extensão alto intitulado Posso Ajudar, visando critérios humanitários, onde foram 
convidados a participarem deste projeto de caráter hospitalar, acadêmicos de Enfermagem a 
partir do Segundo termo de enfermagem, com a finalidade de prestar orientações quanto à 
localização das clinicas, ou quartos para familiares e visitantes dando maior segurança aos mesmo 
que se encontravam desorientados quanto a sua localização, o projeto proporciona o contato 
prematuro entre alunos e a rotina hospitalar.     
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PREVENÇÃO A DENGUE: CUIDADOS COM A PESSOA E COM O MEIO AMBIENTE 
 

EMANUELE DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUANA MORAIS DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KELLY CRISTINA DE LIMA RAMOS PINTO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TAIS RAMPAZO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOHN LINCOLN MUNIS FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELIANE DIOMAZIO DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FLAVIO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A dengue é uma doença febril aguda transmitida pelos mosquito Aedes aegypt, podendo se 
manifestar de forma assintomática ou sintomática. A primeira epidemia de dengue identificada no 
Brasil aconteceu no estado de Roraima em 1982. A doença apresentou um crescimento em 
diversas populações, tendo como razão o aumento de urbanização não controlada em paí¬ses 
tropicais e subtropicais, o que levou à maior oferta de criadouros aos mosquitos vetores. O 
manejo inadequado do lixo e o acumulo de águas paradas são considerados os responsáveis pela 
elevada incidência da doença, portanto, vem ser repassadas as informações à população para que 
assim possa contemplar medidas preventivas. É preciso causar exaustividade, quanto a educação 
em saúde, até que a comunidade obtenha conhecimentos e comece a ter consciência do 
problema. Justificativa: Frente a experiência vivenciada, é certo a relevância de conscientizar a 
população abrangente sobre a importância do cuidado ambiental e individual, em relação ao 
combate da dengue Relatar a experiência, na sala de espera, em uma ESF sobre a visão dos 
usuários, frente a epidemia da dengue.    A concepção da ação coletiva na sala de espera, serve 
como um instrumento para aproximação da população, o caminho na realização, levou a perceber 
que os indivíduos estão cansados de ouvir sobre o assunto, afinal é a matéria mais falada e 
publicada pela mídia. Sendo assim, levou a necessidade de repensar essa problematização, pois os 
casos de dengue ainda existem, mesmo a população sabendo como pode ser evitado.     O 
trabalho abordou uma reflexão sobre o prejuízo que a dengue tem causado na nossa região, pois 
há um grande número de casos novos todos os dias. Foi realizado à abordagem individual/dupla 
sobre o assunto, na sala de espera da ESF por alunos da UNOESTE do 7° termo de enfermagem 
que questionou a opinião dos usuários da unidade. Logo depois foi entregue um panfleto onde 
explicava os cuidados que devemos tomar todos os dias com o meio ambiente e cuidados 
pessoais.    
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PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO É A SOLUÇÃO, AÇÃO DE COMBATE A DENGUE, UM RELATO DE 
EXPERIENCIA  

 
WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Devido ao clima tropical do país, a dengue é um dos maiores problemas atuais relacionado a 
saúde pública no Brasil, pois o mosquito vetor Aedes Aegypti encontra facilidade para se 
reproduzir principalmente em ambientes domésticos, sendo um problema presente em todos os 
estados da federação distribuídos em 3794 municípios, sendo responsáveis por aproximadamente 
60% das notificações nas Américas. Na última grande epidemia entre os anos 2001 e 2003 foram 
notificados cerca de 1.564.112 casos da doença sendo 4.123 na forma hemorrágica que causou 
217 óbitos. Se considerarmos que tal notificação representa apenas 15% dos casos totais 
notificados é possível que os números de casos cheguem há 10 milhões. Como ainda não existe 
uma vacina eficaz contra a doença a prevenção é a melhor maneira de evita-la, por isso o combate 
a dengue é um dos maiores objetos das campanhas de saúde pública no Brasil, sendo necessário 
um trabalho mútuo entre profissionais da saúde e a população (CÂMARA et al, 2007). Relatar a 
ação de combate à dengue e a importância da prevenção e do conhecimento sobre o 
vetor.    Através dessa ação foi possível adquirir novos conhecimentos sobre a dengue, 
desenvolver a habilidade de comunicação por meio das visitas realizadas, diagnosticar o nível 
conhecimento da popular a respeito da doença, refletir sobre as maneiras de prevenção, os 
cuidados necessários para reduzir os riscos à saúde causado por essa patologia e assim, melhorar a 
qualidade de vida daquela população.      A ação aconteceu no primeiro semestre de 2015 em uma 
cidade do interior de São Paulo localizada no Oeste Paulista com a participação de alunos do curso 
de enfermagem de uma faculdade privada da região. Essa ação aconteceu no período da manhã 
com duração aproximada de 120 minutos onde delimitou-se uma área a qual teve um grande 
número de notificações da doença, sento assim, os alunos visitaram os moradores desse local 
distribuindo panfletos, tirando dúvidas sobre as formas de proliferação do mosquito, os sintomas 
da infecção, a importância de não deixar água parada em vasilhas, limpar a caixa d'água sempre 
que possível, lavar os recipientes de água dos animais domésticos com bucha e sabão, a 
importância uso de repelente, remover folhas galhos e tudo que pode obstruir as calhas e formar 
um habitat para o vetor, encher os vasos de flores com areia, não acumular garrafas e pneus 
velhos a céu aberto e ter consciência de que a dengue só será vencida através da colaboração de 
cada morador.    
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO Á SAÚDE 
 

ELISABETE CRISTINA SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Programa Saúde na Escola (PSE) é caracterizado como uma Política de ação Inter setorial da 
Saúde e da Educação, foi implantado em 2007, no contexto de promover saúde e educação de 
forma integralizada para crianças, adolescentes e jovens do ensino publico brasileiro, visando a 
vulnerabilidade que pode comprometer o desenvolvimentos destas. Pretende-se relatar a 
experiência vivenciada por estudantes de enfermagem no desenvolvimento de ações voltadas 
para esta população, intervindo e realizando ações de prevenção e promoção para a Saúde da 
criança e adolescente.    A experiência foi gratificante, pois contribui para a formação acadêmica, 
uma vez, que possibilitou o desenvolvimento e realização de ações de prevenção e promoção para 
a Saúde da criança e adolescente. Foi possível vivenciar como ações na comunidade são 
importante para o individuo e comunidade, pois a partir da ação foi possível intervir e promover 
saúde para a população, ou seja, criança e família, prevenindo possíveis agravos que podem 
ocorrer na idade adulta. A criança tem papel fundamental neste contexto, pois são os principais 
agentes de transformações na sociedade, colocando em prática o que lhe é ofertado.     Neste 
cenário, foi realizado durante o Estagio Curricular Supervisionado de Enfermagem em uma 
unidade de Estratégia Saúde da Família e uma unidade de Escola Municipal da zona leste de 
Presidente Prudente (SP) de março á junho de 2016. Foi realizado atividades voltadas à Saúde da 
Criança e adolescentes, como aferição de dados antropométricos e pressão arterial, orientações 
sobre higienização e os meios de transmissão de infecções respiratórias.    
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PROJETO DE HUMANIZAÇÃO: AUXILIA NA RECUPERAÇÃO DE PACIENTES, ACADÊMICOS DA 
ALEGRIA. UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.  

 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Introdução: Ser paciente ou ficar internado não é aprazível independente se for apenas para fazer 
alguns exames ou para tratar algum tipo de patologia que necessite desse tipo de intervenção. Em 
2006 uma universidade de grande porte no interior do estado de São Paulo foi criado o projeto 
acadêmicos da alegria, inicialmente formado e coordenado por acadêmicos do curso de 
enfermagem assumindo para o curso de medicina, continuou sendo aberto para integrantes de 
todos os cursos da área da saúde. Com principal objetivo desse projeto é resgatar a alegria dos 
pacientes mesmo em meio ao sofrimento enfrentando no período hospitalar. Descrever a 
experiência vivida como acadêmica da alegria    Conclusão: Durante a minha participação como 
acadêmica da alegria além levar alegria para os pacientes em um momento de dor e sofrimento, 
houve uma grande gratificação pessoal ao conquistar um sorriso em meio a dor e tristeza, 
Desenvolvendo a equidade para cada paciente em razão de demonstrar um pouco de compaixão e 
de amor ao próximo, o projeto também contribuiu para que houvesse interação entre acadêmicos 
de diversos cursos da área da saúde, fazendo com que surgisse novos laços de amizades e respeito 
mútuo entre cada futuro profissional.     A participação no projeto aconteceu durante o 5º termo 
do curso de enfermagem em um hospital situado no interior do estado de São Paulo, realizado 
semanalmente com duração de 60 minutos no período de um semestre. Partindo do objetivo do 
projeto, todos os alunos se fantasiavam de palhaços, alguns usavam pintura facial, faziam animais, 
espadas e outros objetos usando bexigas, visando levar alegria para as crianças da pediatria e até 
mesmo para os adultos que se encontravam no processo de hemodiálise, através de canções e de 
danças com os alunos presentes. Durante cada encontro, foi realizado um momento de escuta e 
de troca de experiências com alguns pacientes, fazendo com que os mesmo se sentissem 
melhores e se distraíssem tornando a estadia no hospital um pouco menos cansativa e resgatando 
assim a felicidade mesmo em meio ao sofrimento.    
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PROJETO SALA DE ESPERA: COMBATE E PREVENÇÃO DA HIPERTENSÃO 
 

ELIANE DIOMAZIO DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUANA MORAIS DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EMANUELE DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TAIS RAMPAZO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOHN LINCOLN MUNIS FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KELLY CRISTINA DE LIMA RAMOS PINTO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A hipertensão arterial está associada a altos índices de morbimortalidade e constitui um dos 
grandes problemas de saúde pública no mundo, dada a sua alta prevalência. As alterações dos 
níveis pressóricos são decorrentes de fatores genéticos e ambientes determinantes ao longo da 
vida. A relação da educação com a promoção de saúde e a prevenção da hipertensão tem estado 
muito presente nos meios científicos nos últimos anos, lembrando que envolver a família no 
cuidado da pessoa hipertensiva é de suma importância, pois é na convivência com os familiares 
que se constatam os primeiros sinais. Alguns fatores têm fortes influências durante o tratamento, 
sendo estes cada vez mais o consumo de sódio, e outros fatores nutricionais 
estudados.Justificativa: Considerando os desafios expostos pelos participantes, que nos mostrou 
as possibilidades de transmitir conhecimentos e incentivando-os para pratica de uma alimentação 
saudável. Relatar a experiência vivenciada na estratégia de saúde da família, sobre o combate e 
prevenção da hipertensão arterial.    Através da abordagem com os pacientes vimos que a maioria 
era hipertenso, tornando a conversa mais interessante. Assim passamos orientações necessárias 
até mesmo para que eles pudessem transmiti-las para outras pessoas, informações essas sobre o 
consumo exagerado de sal(sódio) e de temperos industrializados em que fazem uso sem restrição 
alguma, e outro fator cujo é a hereditariedade, todos tinham alguém hipertenso na família e que 
se adquire hábitos alimentares saudáveis ou não.     As ações foram realizadas pelos acadêmicos 
de enfermagem do estágio curricular supervisionado do sétimo termo da UNOESTE, com ações 
desenvolvidas no período de estágio, e apresentação na semana da Hipertensão. Abordamos os 
usuários , na sala de espera da Estratégia de Sáude da Família, a fim de saber seus conhecimentos 
sobre a prevenção da hipertensão e para finalizar realizamos orientações como: a importância de 
uma alimentação saudável, a influência do tabaco e a importância de atividade física regular e 
fatores predisponentes.     
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PROJETO SALA DE ESPERA: DOANDO SANGUE, SALVANDO VIDAS. 
 

ANDREIA VIEIRA COUTINHO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDILEUZA DE FREITAS SABIÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELISABETE CRISTINA SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEILA CRISTINA MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIELLA DE SOUSA OVANDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TÂNIA APARECIDA DALOSSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A doação de sangue é uma questão de saúde pública e de interesse mundial, porém não é comum, 
uma vez que somente cerca de 1,7 % da população brasileira é composta por doadores, estando 
este número estagnado por um bom período. Frente a este contexto, a principal preocupação dos 
Hemocentros tem sido encontrar doadores e conquistar a fidelidade dos mesmos pois, somente 
assim poderão manter os estoques e atender a demanda. Para se tornar um doador de sangue é 
preciso se enquadrar dentre alguns critérios regidos pela Legislação Nacional: Portaria 1353 de 
13/06/2011 do Ministério da Saúde e por Órgãos Internacionais, como a Associação Americana de 
Banco de Sangue, mas em muitas situações a falta de conhecimento e de esclarecimentos sobre o 
procedimento e os critérios que o amparam, afasta a possibilidade de fidelização e de novos 
doadores, pois grande número de doações ocorrem direcionadas a receptores específicos, ou seja 
quando um conhecido necessita. Portanto, em momentos oportunos a população deve ser 
abordada para incentivo ao gesto voluntário em doar. Nas unidades de saúde,enquanto os 
usuários aguardam atendimento na Sala de espera é possível a abordagem utilizando estratégias 
de comunicação, uma vez que este é momento ideal para o desenvolvimento da educação em 
saúde e portanto a orientação sobre o assunto.  Cientes desta situação,durante o Estágio 
Curricular Supervisionado foi desenvolvido projeto visando conscientizar a população sobre a 
importância da doação fidelizada de sangue.    Notou-se o interesse dos usuários pelo assunto e o 
aumento do desejo em se tornar doador de sangue. A unidade de ESF, mesmo durante a ausência 
dos estudantes, seja por término de estágio ou férias, passou a dar continuidade ao projeto.     A 
atividade foi desenvolvida por estudantes do sétimo termo do curso de Enfermagem durante o 
estágio na Atenção Básica, tendo como estratégia a abordagem aos usuários no momento em que 
aguardam atendimento na recepção das unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
utilizando folder explicativo com informações sobre os requisitos para a doação de sangue. O 
ambiente da sala de espera foi preparado com bexigas vermelhas, cartaz em cartolina vermelha 
simbolizando gotas de sangue e coração. A atividade ocorreu durante uma semana do mês de 
abril de 2016 e o tempo destinado foi das 07h00 às 08h30, período de maior aglomeração. Os 
usuários foram abordados individualmente pelo estudante designado para a atividade no dia.    
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PROJETO SALA DE ESPERA: PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E MAMA. 
 

TAIS RAMPAZO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EMANUELE DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUANA MORAIS DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOHN LINCOLN MUNIS FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELIANE DIOMAZIO DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KELLY CRISTINA DE LIMA RAMOS PINTO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama como consequência de 
alterações genéticas em algum conjunto de células da mama, que passam a se dividir 
descontroladamente. E relativamente raro antes dos 35 anos, sendo que sua incidência cresce 
rápida e progressivamente. É importante lembrar que nem todo tumor na mama é maligno e que 
ele pode ocorrer também em homens, mas em número muito menor. O Câncer de Colo do Útero 
apresenta-se como a segunda neoplasia maligna mais comum entre as mulheres no mundo, sendo 
responsável, aproximadamente, por 471 mil novos casos e por cerca de 230 mil óbitos de 
mulheres por ano. O principal agente apontado como causador do câncer cérvico-uterino é o Vírus 
do Papiloma Humano (HPV). O exame citopatológico (Papanicolau) permite que seja efetuada a 
detecção precoce em mulheres assintomáticas contribuindo para a detecção de lesões 
precursoras e da doença em estágios iniciais. Justificativa: A partir da experiência vivenciada 
consideramos importante abordar o assunto á população que procurava a ESF com ênfase nas 
mulheres, sobre o câncer de mama e colo de útero, enquanto aguardavam o atendimento. Relatar 
a experiência da conscientização, da importância do exame de mama (mamografia) e coleta do 
exame papanicolau às mulheres de uma unidade de saúde.    Muitas mulheres não tinham 
conhecimentos sobre câncer de mama e de colo de útero e algumas apresentaram resistência em 
ouvir o que estava sendo dito. As mesmas seguiram as orientações, e aproveitaram que já havia 
algum tempo que colheram o Papanicolau e marcaram uma nova coleta. Foram coletados 6 
exames de Papanicolau das mulheres presentes da sala de espera. Portanto o projeto desenvolveu 
orientações e conhecimentos para mulheres que não estavam cuidando de sua própria saúde, e 
reforçando as que já são conscientes dos agravos.     A conscientização foi realizada pelos 
acadêmicos de enfermagem do estagio curricular supervisionado do sétimo termo, na semana da 
mulher, com abordagem individual e ilustrativa.    
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PROJETO SALA DE ESPERA: PREVENÇÃO AO CANCER DE PELE, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDREIA VIEIRA COUTINHO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELISABETE CRISTINA SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TÂNIA APARECIDA DALOSSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEILA CRISTINA MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIELLA DE SOUSA OVANDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDILEUZA DE FREITAS SABIÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O câncer de pele é a neoplasia de maior prevalência no Brasil, razão de atenção das politicas 
públicas às estratégias de prevenção aos raios ultravioletas, que estão cada vez mais agressivos 
em todo o planeta. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que medidas de proteção 
sejam adotadas, como usar chapéus, camisetas e protetores solares, além de evitar exposição 
solar e permanecer na sombra entre 10 e 16h. Cuidados especiais devem ser tomados na praia, na 
piscina e com bebês e crianças. Regularmente a própria pele deve ser observada à procura de 
pintas ou manchas suspeitas. Portanto o uso de filtro solar é imprescindível para a prevenção ao 
câncer de pele, sendo recomendado seu uso diariamente, mesmo quando o tempo estiver frio ou 
nublado, pois a radiação UV atravessa as nuvens. Desta forma, orientar e conscientizar 
determinadas populações são atividades muito importantes e podem ser desenvolvidas por meio 
da educação em saúde, que nas unidades de Saúde da família acontecem na sala de espera, 
enquanto os usuários aguardam atendimento. Frente à este contexto, pretende-se descrever a 
experiência de estudantes do Estágio Curricular Supervisionado, na Atenção Básica durante a 
educação em saúde na SE.    Notou-se interesse dos usuários no momento da abordagem, com 
troca de experiências voltadas ao cuidado com a pele e curiosidade pelas particularidades. 
Também foi identificado que a experiência na SE é de extrema relevância para o estudante, com 
destaque para a interação estabelecida entre o público e os serviços de saúde.     O projeto foi 
desenvolvido por estudantes do 7° termo da Faculdade de Enfermagem. A população alvo das 
informações e orientações foram os usuários que estavam aguardando atendimento na sala de 
espera de uma ESF da zona leste de Presidente Prudente (SP). O tempo disponibilizado para as 
atividades foi das 07:h00 às 09:h30 sendo desenvolvida na semana de 04 a 07 de Abril de 2016 em 
quatro etapas: Na 1ª organizou-se a área física da unidade, enfeitando a SE com balões laranjas, 
cor que representa o câncer de pele, aliado à necessidade de descontrair o ambiente e despertar a 
curiosidade do usuário, na 2ª etapa discutimos a possibilidade de passar um vídeo com 
informações sobre o tema abordado; 3ª etapa: Abordagem e questionamento aos usuários, sobre 
seus conhecimentos a respeito dos sinais, sintomas e prevenção ao câncer de pele. Na 4ª etapa, 
bandeirolas e folder explicativo enfeitaram a SE contendo dicas de prevenção à doença.    
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PROJETO SALA DE ESPERA: PREVENÇÃO DO CÂNCER 
 

JOHN LINCOLN MUNIS FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KELLY CRISTINA DE LIMA RAMOS PINTO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELIANE DIOMAZIO DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUANA MORAIS DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TAIS RAMPAZO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EMANUELE DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento 
desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos. A Organização Mundial da 
Saúde (2011), considera que cerca de 40% das mortes por câncer poderiam ser evitadas, o que faz 
da prevenção um componente essencial de todos os planos de controle do câncer. Os fatores de 
risco para desenvolvimento do câncer podem ser encontrados no ambiente físico, ser herdados, 
ou representar comportamentos ou costumes próprios de um determinado ambiente social e 
cultural. A prevenção do câncer depende de medidas para reduzir ou evitar a exposição aos seus 
fatores de risco. A equipe de enfermagem tem participação fundamental no processo educativo 
para a saúde da população. O processo educacional deve ser dirigido tanto a população em geral, 
quanto aos profissionais de saúde, visando, especialmente ao diagnóstico precoce e prevenção. 
Justificativa: por meio da vivência em campo do estágio curricular supervisionado é de suma 
importância transmitir conhecimentos sobre a temática Prevenção do Câncer. Relatar a 
experiência vivenciada pela conscientização da prevenção de câncer com usuários de uma ESF na 
sala de espera.    Por meio da atividade desenvolvida na sala de espera, evidenciamos bons 
resultados, pois a partir da atividade realizada podemos perceber a importância do enfermeiro na 
participação da conscientização na prevenção do câncer. Proporcionando melhora na qualidade 
de vida da população, e também trocas de informações e conhecimentos. Percebemos também 
que a população alvo estava bastante interessada e participativa. Neste momento vimos que 
muitos dos usuários que foram abordados, relataram que há um histórico familiar de câncer, o 
que nos levou a conclusão que estes já tinham um breve conhecimento sobre esta patologia que 
estava sendo abordada.     Durante o estágio curricular supervisionado (ECS) os acadêmicos do 
curso de Enfermagem do sétimo termo realizaram ações de conscientização através da entrega de 
panfletos aos usuários que aguardavam na sala de espera de uma ESF, onde nestes, continham 
informações sobre prevenção. Individualmente, as pessoas que aguardavam por atendimento 
foram abordadas com o objetivo de haver troca de conhecimentos sobre a temática.     
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PROJETO SALA DE ESPERA: PREVENÇÃO E CUIDADOS COM O VIRUS ZIKA 
 

EDILEUZA DE FREITAS SABIÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDREIA VIEIRA COUTINHO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TÂNIA APARECIDA DALOSSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEILA CRISTINA MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIELLA DE SOUSA OVANDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELISABETE CRISTINA SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Zika é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti e identificado pela primeira vez no Brasil em abril 
de 2015. A doença recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação em 
1947, após detecção em macacos sentinelas para monitoramento da febre amarela, na floresta 
Zika, em Uganda. A doença costuma evoluir de forma benigna com o aparecimento de sintomas 
como febre, dores musculares, dor nos olhos, prostação e exantema maculopapular e com isso 
tem provocado intensa mobilização das autoridades de saúde brasileiras, como o Ministério da 
Saúde que já confirmou a relação do Zika com a microcefalia e investiga uma possível relação com 
a síndrome de Guillain-Barré. Não existe tratamento específico para a infecção pelo vírus Zika, e 
também não há vacina para sua prevenção. Entre as melhores medidas preventivas contra o vírus 
Zika orienta-se o uso de telas nas janelas e portas das residências, ar-condicionado, repelente, 
vestimentas longas, remoção de lixo e de recipientes que forneçam locais de reprodução do 
mosquito, dentre outras ações. Assim, a sala de espera pode ser considerada como mais um 
instrumento importante de trabalho para os serviços de saúde.  Apresentar a vivência de 
estudantes de enfermagem frente à orientação da população sobre o vírus Zika, visando sua 
atualização.     Durante o projeto da sala de espera foi observado intensa participação da 
comunidade no combate ao mosquito, fundamental para a obtenção de melhores resultados. 
Sendo assim, a prática de ações que visem eliminar os criadouros do aedes aegypti e a propagação 
das informações de prevenção são as principais ferramentas contra o agente transmissor. Os 
estudos sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti continuam, assim como a 
necessidade de conscientizar a população sobre a eliminação dos focos do mosquito. A ação teve 
o propósito de mobilizar os usuários para combater a proliferação do mosquito e suas 
consequência, como Dengue, Febre Chikungunya e a transmissão do vírus Zika, que colocou o 
Brasil frente a um cenário de emergência de saúde pública.     Durante o estagio curricular 
supervisionado em uma unidade de Saúde da Família em Presidente Prudente, no mês de maio de 
2016 foram desenvolvidas atividades na sala de espera, relacionado a medidas preventivas contra 
o vírus Zika, utilizando a educação em saúde para orientar os usuários a prática de ações que 
visem eliminar os criadouros do aedes aegypti.     
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PROMOÇÃO À SAÚDE POR MEIO DE FOLDERS EXPLICATIVOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
RAQUEL CRISTINA DE JESUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDA MARTINS MAZIERO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDCARLOS DOS SANTOS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O ministério da saúde fornece ao SUS vários folders para que a população possa estar atenta aos 
vários tipos de doenças que elas podem estar expostas.Considera-se que a sala de espera (SE) de 
uma ESF é um espaço importante para a prática educativa, pois é nela que várias pessoas se 
agrupam para aguardar diversos tipos de atendimentos. Tornando se importante que o 
profissional de saúde faça SE, desenvolvendo uma prática educativa preventiva em saúde. Relatar 
a experiência de incentivar a população à leitura e novos conhecimentos a partir de 
folders    Durante nossa participação chegamos à conclusão a comunidade começou a adquirir 
mais o material. Assim, aumentou assim o interesse á procura de um profissional da saúde. Em 
poucos dias obtivemos resultados positivos e foi preciso recolocar folders. Também houve maior 
procura por testes rápidos de HIV e sífilis, exames ginecológicos, entre outros. Tudo isso exigiu de 
nós um esforço pessoal, comunicação entre os interessados e trabalho em equipe. Além disso, 
adquirimos responsabilidade, autonomia e uma grande gratificação pessoal ao ver que todo este 
trabalho deu certo.      O planejamento do projeto aconteceu durante o 7º termo do curso de 
enfermagem, pela realização do Estágio Curricular Supervisionado (ECS) na Atenção Básica 
durante o período de um semestre. A iniciativa de fazer algo diferente na ESF surgiu após 
planejamento e discussão. Percebemos que muitos materiais educativos fornecidos pelo 
Ministério da Saúde ficavam jogados na recepção ou ainda encaixotados, em locais com pouco 
acesso à população. Nessa visão, pensamos em estruturar ações em saúde que fossem de 
encontro às necessidades das pessoas. Contamos com a ajuda da enfermeira responsável pela 
unidade e a professora supervisora de estágio, decidimos comprar uma sapateira de vinil 
transparente, que precisou ser adaptada por um serviço de costura, Depois de pronta, foram 
selecionados os folders com os temas mais procurados, curiosos e reflexivos, a partir da lógica da 
prevenção e promoção da saúde, porém direcionadas às reais necessidades do bairro. 
sensibilizamos os profissionais de saúde e os acadêmicos de enfermagem, para ações simples de 
educação em saúde, de baixa densidade tecnológica que podem impactar favoravelmente nos 
hábitos de vida da população. Foi garantindo na recepção da unidade um espaço de ampla visão, 
atraindo olhares e podendo ser adequado à qualquer ambiente de assistência à saúde.    
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PROMOÇÃO DE SAÚDE DE ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNOESTE: O RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DA ATLÉTICA.  

 
CAROLINE VIANI VICENTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAIO FERNANDES LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINE BRAGA SALDANHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IVAN CASTILHO ISHII - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Dentre os objetivos e finalidade da Associação Atlética Acadêmica de Enfermagem (AAAE), está a 
de difundir a prática de atividade física, proporcionar meios para sua realização promovendo a 
saúde dos estudantes. Orientados por esses preceitos, nos foi cedido um espaço durante a 
Semana de Enfermagem 2016, para a realização de uma atividade esportiva que levou o nome de 
Agita Enfermagem. Relatar a experiência da realização de uma atividade desportiva realizada pela 
AAAE.    Concluímos que essa atividade foi bastante benéfica e prazerosa para os acadêmicos do 
curso, pois todos estavam empolgados e concentrados para acertar e participar das coreografias 
demonstraram através de sorrisos, gestos e relatos. A avaliação da Semana de Enfermagem 
mostrou que o evento foi um meio inovador para sair da rotina e desfrutar de um momento de 
distração proporcionado pelo próprio curso. A atividade foi um momento de lazer, frente às 
dificuldades e responsabilidades exigidas no dia a dia, principalmente após todas as ações da 
semana que teve seus dias preenchidos com palestras e minicursos. Consolidamos o intuito 
solidário, humanitário e cidadão do evento com o alcance de mais de 200 kg de mantimentos 
entregues para a Associação de Apoio ao Portador de Câncer.      O Agita Enfermagem foi uma 
atividade realizada no encerramento da 35ª Semana de Enfermagem, na quadra coberta do 
Parque do Povo de Presidente Prudente, no dia 13 de maio 2016, que teve dois intuitos: arrecadar 
alimentos para a Associação de Apoio ao Portador de Câncer de Presidente Prudente e difundir a 
prática de exercício físico entre os acadêmicos do curso, mesmo para aqueles que não possuem 
intimidade ou facilidade com algum esporte. A questão primordial foi o comprometimento dos 
alunos em estarem presentes e dispostos a se movimentarem e enaltecerem nossa 
responsabilidade social, por meio da colaboração com a doação do alimento não perecível. Foi 
realizada uma aula agitada e animada de zumba, com profissionais competentes e qualificados e 
posteriormente um momento de descontração com jogos esportivos.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PÔSTER EM SIMPÓSIO SOBRE O SISTEMA DE 
IRRIGAÇÃO PARA INDIVÍDUOS COM ESTOMA. 

 
MARIANA SANTOS DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O estoma é uma condição que embora, na maioria das vezes, é realizado para salvar a vida, agrega 
outros problemas a estes pacientes. As diversas dificuldades como, a aceitação da nova imagem 
corporal, rotina social e desempenho sexual, é um desafio diário. O sistema de Irrigação consiste 
na lavagem intestinal em dias alternados com até dois dias de descanso, educando assim o 
intestino a eliminar as fezes no horário e dia determinados. É um recurso que melhoram a 
autoestima, os transtornos psicológicos e sociais. Este procedimento ajuda no controle dos gases e 
odor, e requer ao paciente apenas a utilização de um tampão simples para o estoma. Para isso é 
necessário o conhecimento e aprimoramento dos profissionais da saúde envolvidos nos cuidados 
com estes pacientes ostomizados.  Este relato de experiência tem como objetivo mostrar a 
importância do processo de ensino aprendizagem e a divulgação de dados sobre a irrigação na 
sociedade cientifica.    Esta experiência me fez amadurecer, mostrou novos horizontes, e a certeza 
de que o conhecimento é infinito, e que o ser humano merece todo respeito e respostas cada vez 
mais transparentes e condutas mais aprimoradas de todos os profissionais da saúde.      Este 
trabalho foi realizado com alunos do Curso de Enfermagem, 1º termo, em sala de aula. Foi 
explicado todo o processo do Sistema de Irrigação que é realizado pelos pacientes ostomizados. 
Esta atividade teve o intuito de ensinar e divulgar este sistema, muito importante e indispensável 
para os pacientes com ostomia. O aprendizado e a dimensão que este processo proporcionou foi 
considerável. Todo o material da explanação e as informações coletadas dos alunos foram 
mostradas no II Simpósio Internacional de Estomatoterapia, ocorrido na cidade de São José do Rio 
Preto, no mês de Abril de 2016. A apresentação foi realizada no formato de pôster. A preparação 
integral deste relato de experiência em sala de aula exigiu muito estudo, dedicação e disciplina. 
Consegui responder a todos os questionamentos e pude com meu esforço e conhecimento 
defender e ir além do que aprendi. Foi uma experiência de muito valor, com trocas de 
informações com outros congressistas e profissionais ali presentes, conseguindo agregar mais 
experiência e aprimoramento para futuros trabalhos.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO HOSPITAL AMIGO DO IDOSO: PARCERIA 
INTERINSTITUCIONAL PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO. 

 
KARIANNE RACHEL DOS SANTOS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINE VIANI VICENTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Nunca foi tão importante no atual contexto demográfico assegurar ao idoso, absoluta prioridade, 
à saúde, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar, considerando o 
processo de envelhecimento que a população mundial tem enfrentado. Tais direitos, muitas vezes, 
só são respeitados quando se tem o conhecimento das políticas e legislações, pois somente assim 
o idoso poderá exigir por eles. Uma das iniciativas governamentais para garantia dos direitos ao 
idoso em situação de internação hospitalar é o Selo Hospital Amigo do Idoso, que tem como 
missão a excelência na atenção ao paciente idoso, abrangendo todos os processos desde a 
internação até a alta e a promoção da qualidade de vida do idoso norteada pelo paradigma da 
capacidade funcional desta população.  Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem no 
Projeto de Extensão denominado Hospital Amigo do Idoso: parceria interinstitucional para 
melhoria do atendimento (protocolo n. 4768/2016).     O projeto de extensão nos possibilitou 
maior aproximação com a população idosa, desenvolvimento de habilidades interpessoais e 
relacionais e ampliou nossa visão quanto a qualidade do atendimento a essa população. 
Percebemos que os idosos estão sendo bem assistidos pela equipe de saúde e seus familiares, 
sendo respondidas na maioria das vezes suas expectativas, mesmo com o sistema necessitando de 
alguns ajustes, todos se encontram satisfeitos com seu atendimento.      O projeto tinha como 
objetivo identificar qual a percepção de idosos e seus acompanhantes quanto ao atendimento e 
estrutura durante o processo de internação. Para isso, um grupo de 16 acadêmicos realizaram 
entrevista com 125 pessoas. Dessas 74,4% eram idosos internados e 25,6% eram os 
acompanhantes desses pacientes. A idade dos idosos entrevistados variaram entre 60 à 84 anos. 
Quanto aos acompanhantes, a maioria estavam na faixa etária de 20 a 40 anos. Quanto ao 
atendimento 96% dos entrevistados relata que o atendimento atende às necessidades da pessoa 
idosa. Quanto a estrutura 95.2% dos entrevistados considera que a estrutura do hospital é 
adequada para o idoso.     
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ADRIANE BOCHI CANDIDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIELLA DE SOUSA OVANDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

 
Atualmente a dengue é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano, constituindo-se em 
um grande problema de saúde pública no mundo, geralmente em países cujo clima é tropical a 
maior parte do ano, com altas temperaturas, períodos chuvosos, a alta umidade relativa do ar. 
Estes fatores contribuem para a proliferação do mosquito, que transmite quatro sorotipos do 
vírus. A dengue tem início de maneira súbita com sinais e sintomas como febre alta, cefaleia, dor 
retro-orbitária, atralgia, manchas vermelhas pelo corpo, hemorragias discretas na boca, urina ou 
nariz. Segundo o boletim epidemiológico nacional, em 2016 foram registrados 73.872 casos 
notificados de dengue no país. Presidente Prudente enfrentou uma epidemia de dengue e a 
Vigilância Epidemiológica Municipal está confirmando mais de 230 casos por dia, já são mais de 
6.480 casos notificados, com 11 óbitos em apenas dois meses. Uma das formas de enfrentar essa 
endemia é integrando a Vigilância Ambiental em Saúde junto com a Estratégia de Saúde da Família 
para que ambos trabalhem juntas educando a população e promovendo saúde. A sala de espera 
da Estratégia de Saúde da Família é o momento em que é possível realizar o acolhimento do 
usuário, a interação e a comunicação com o mesmo. Permitindo a troca de conhecimentos entre 
os usuários, reconhecendo a realidade do ambiente em que vive.  Relatar a experiência vivenciada 
por acadêmicos de enfermagem do Estágio Curricular Supervisionado da Atenção Básica, que 
realizaram atividades na sala de espera da unidade de saúde da família sobre a importância da 
situação epidemiológica de dengue.    A sala de espera pode sim se tornar um ambiente de 
aprendizado em saúde para os usuários que ali estão por algum motivo. Por fim, concluo que os 
projetos sejam aprimorados com novas metodologias que atraem a população para que de fato 
mudem seus hábitos de vida.     Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE Elaboramos cartazes 
ilustrativos e explicativos, contendo orientações sobre a dengue e como cuidar da saúde 
prevenindo os possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti. Utilizando a sala de espera como 
instrumento para disseminar conhecimentos e orientações em saúde quanto a epidemia 
vivenciada no momento. Ao longo da atividade esclarecemos as dúvidas que surgiam, quanto aos 
cuidados com a doença e com o meio ambiente, com o propósito melhorar a qualidade de vida e a 
se proteger contra a dengue, seguindo as orientações que lhes propomos.    
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ISABELA CRISTINA MAROCCHIO VASCONCELLOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KARINA DOS SANTOS ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Entre as várias possibilidades de trabalhar a Educação em Saúde, destaca-se a Sala de Espera que 
é uma estratégia para ocupar o tempo ocioso no qual o usuário está aguardando atendimento, por 
meio de produção de ações de prevenção de doenças e promoção à saúde, possibilitando a 
interação do conhecimento popular aos saberes dos profissionais de saúde, favorecendo melhora 
na qualidade do atendimento. Através da sala de espera acontece o acolhimento dos usuários 
pelos profissionais, destacando-se os enfermeiros, que tem a oportunidade de desenvolver 
habilidades relacionadas à comunicação e interação com o público. Assim a sala de espera não 
constitui somente mais uma atividade de enfermagem e sim um instrumento que permite a troca 
de conhecimento entre os participantes. O enfermeiro tem importante papel desde a elaboração 
até a execução da Sala de Espera na Estratégia Saúde da Família, assim deve ser ensinada na teoria 
e aperfeiçoada durante as atividades práticas.  Orientar os usuários sobre os cuidados para evitar 
o contato com a Zika Vírus.    A experiência na realização da sala de espera foi de extrema 
importância, pois potencializou o papel do acadêmico de enfermagem, no sentido de aprender a 
planejar, escrever e realizar esta modalidade de Educação em Saúde. Também, foi possível 
perceber que foi muito positivo para o público alvo principalmente porque neste período em 
especial o Brasil estava enfrentando uma grande epidemia da doença, trazendo grandes 
preocupações principalmente a gestantes e seus familiares.     Durante o Estágio Curricular 
Supervisionado desenvolvemos o tema sobre Zika Vírus, para usuários que aguardavam o 
atendimento em uma unidade de saúde na modalidade Estratégia Saúde da Família, num 
município do interior do Estado de São Paulo. O objetivo era sensibilizar os usuários sobre a 
importância da temática diante da situação epidemiológica do Brasil. Foi abordado sobre a 
identificação, origem modo de transmissão, sinais e sintomas, relação com a microcefalia. 
Também foi explicitado sobre os cuidados de prevenção da doença. Conclusão    
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ALINE SUELEN SANTOS DIOMAZIO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA LUCIA MALHEIROS DE ARRUDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELA BATISTA ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANI GUIÇARDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIA APARECIDA GALDINO TORRALBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO MALDONADO CORTEZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JUCIANO AUGUSTO DA SILVA NEGRÉ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA SANTOS DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BIANCA DEPIERI BALMANT - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A ostomia intestinal, abertura da luz do órgão com o meio externo, se faz necessária quando, 
devido a alguma patologia, é necessário retirar um segmento do intestino grosso ou delgado, sem 
haver possibilidade de conexão das porções remanescentes, possibilitando a eliminação das fezes. 
O paciente não terá o controle voluntário das fezes, e utilizará uma bolsa para coleta.  O objetivo 
deste estudo foi observar o impacto biopsicossocial na vida do ostomizado (simulação) nas mais 
variadas esferas de seu convívio social, por meio de questionário.    Há necessidade do apoio 
familiar e da sociedade para a recuperação e motivação dos pacientes ostomizados. A boa 
orientação atenua o medo e a ansiedade do paciente. A Bolsa de Colostomia ainda é um tabu para 
a sociedade e é preciso uma desmistificação e conscientização da sociedade para ajudar na 
integralização destes pacientes na sociedade.     Unoeste A atividade de extensão e ensino foi 
realizada em sala de aula. Os alunos dos cursos de medicina, enfermagem e nutrição 
apresentaram todo ensino de conceitos, alimentação saudável e cuidados com os pacientes 
portadores de estoma. As informações foram passadas para 200 alunos, sendo que destes, 60 
ficaram 4 dias com bolsa de colostomia e responderam após esta simulação, a um questionário. Os 
dados foram expressos em porcentagem. Dos alunos participantes, 54,69% relataram que se 
sentiram envergonhados/constrangidos ao fazer o uso da bolsa em locais públicos ou frente a 
familiares, e destes, 53,13% tiveram auto privação das atividades sociais, como clubes em 35% 
clubes e outras atividades restringidas por medo do inesperado. Constatou-se também que 
45,31% necessitaram de ajuda de membros da família no que diz respeito ao convívio 
biopsicossocial, haja visto que quase 72% destes julgaram ser este o ato de maior motivação. 
Outro fator de suma importância a ser considerado, e que causa grande impacto psicológico ao 
paciente é o odor liberado pela bolsa. Neste item, 78,12% dos entrevistados referiram sentir-se 
incomodados com cheiro provindo do local do estoma, sentindo-se inclusive envergonhados. A 
respeito da atividade sexual, obteve-se: em 70,84% não houve alteração na libido, contudo, 
somente 48 alunos responderam. Quanto as orientações transmitidas, em 100% das respostas 
foram positivas, desde a alimentação, cuidados com a estomia e a nova condição do paciente. 
Como reações adversas, obtivemos 39% dos alunos com vermelhidão na pele (alergia), 26,56% 
prurido e 15,63% ambos.    
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CAMILLA MANHANA DOS SANTOS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE APARECIDA BURIOLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Liga Acadêmica de Psiquiatria (LAP) é um projeto de extensão composto por um grupo de 
estudantes do curso, coordenados por professores e alunos, dedicados a se aprofundar no estudo 
da doença mental a fim de aprimorar a formação acadêmica e identificar as demandas da 
população. No curso de enfermagem, elas preenchem eventuais carências da graduação e 
contribuem para a melhoria dos serviços de saúde prestados na comunidade, além de 
promoverem a inserção dos acadêmicos e da instituição na sociedade. Nesse contexto, o debate 
entre acadêmicos e profissionais da saúde através da Liga, é tido como aprofundamento e 
propagação do conhecimento de maneira a suprir as deficiências existentes na formação 
acadêmica e análise das contribuições das atividades práticas exercidas.  Assim esta pesquisa tem 
o objetivo de relatar a importância da Liga de Psiquiatria na formação acadêmica de 
enfermagem.     Compreendemos que para o acolhimento dos pacientes com transtornos mentais, 
faz-se necessário esforço no alcance das políticas públicas de saúde mental para que haja 
abrangência da população mais vulnerável. Com base nisso, a Liga Acadêmica de Psiquiatria se 
propõe a encarar o desafio de lutar pela saúde mental, embora haja muito a ser feito para que a 
população mais vulnerável possa ter um acesso facilitado à consulta, tratamento e 
aconselhamento. Compreendemos que o cuidado de enfermagem realizado é essencial para o 
processo terapêutico e para promover uma melhor qualidade de vida a esses pacientes e que o 
cuidado prestado requer destes profissionais uma atenção integral, humanizada e qualificada. 
Concluímos que a LAP além de preencher eventuais carências da graduação, amplia o nosso senso 
crítico e raciocínio científico, nos despertando o exercício do cuidado integral ao paciente e o 
despertar para atividades de pesquisa.     Para participar da Liga, os acadêmicos são submetidos a 
uma inscrição e se necessário for, participarão de um processo seletivo através de avaliação 
escrita. Os encontros acontecem através de aulas quinzenais, onde são discutidos os principais 
transtornos mentais que acometem os brasileiros, reconhecimento da população mais vulnerável, 
tratamento farmacológico e psicoterápico, bem como reflexões sobre a reforma psiquiátrica na 
política antimanicomial e o papel dos Centros de Atendimento Psicossociais (CAPS) na luta pela 
saúde mental no Brasil.    
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AMANDA STEFANI TORQUATO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABRICIA DE FREITAS FARIA MIGLIARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KÁTIA BRUNA SILVA PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A escola, devido sua capilaridade e abrangência, é um ambiente favorável para a concretização de 
ações de promoção em saúde voltadas para a formação das crianças e adolescente. É importante 
que estratégias integradas entre os setores da educação e saúde, sejam realizadas para o processo 
de conscientização e autonomia da saúde do escolar.  O objetivo deste estudo é relatar ações de 
promoção em saúde na escola.    O enfermeiro é um dos profissionais da saúde de fundamental 
importância para desenvolver a promoção em saúde na escola, propiciando a articulação efetiva 
entre os setores da educação e saúde, levantando as necessidades e particularidade verificadas 
em cada área e realizando os cuidados individuais e coletivos da comunidade. A escola é um local 
que educa e prepara o aluno para o exercício da cidadania, formando cidadãos conscientes e 
críticos, por este motivo foram abordados temas de cidadania e educação ambiental, desta forma 
conhecendo seus direitos e deveres, poderão adquirir uma melhor qualidade de vida e por 
consequência saúde.     Trata-se de um relato de experiência, realizado por acadêmicas de 
enfermagem da Universidade do Oeste Paulista, no período de fevereiro a junho de 2016, em 
escolas municipais de uma cidade do interior do Oeste Paulista. Durante o estágio curricular 
supervisionado, realizado na Estratégia Saúde da Família (ESF), foram desenvolvidas ações de 
promoção em saúde em duas escolas da área de abrangência da ESF, de acordo com o Programa 
Saúde na Escola (PSE). Houve escolha e pactuação dos temas e cronograma com os escolares, 
professores, diretores das escolas e enfermeira da ESF. Nós, acadêmicas, planejamos e 
executamos as atividades, de acordo com os temas selecionados: cidadania, educação ambiental, 
sexualidade e cuidados corporal e ambiental. Os conteúdos foram as mudanças corporais, 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, gestação na adolescência, combate à dengue, 
higiene pessoal, pediculose e limpeza da escola e da residência. Cada tema foi realizado 
mensalmente, durante 20 minutos com cada grupamento (sala de aula), as ações foram 
desenvolvidas de forma clara e objetiva, em uma linguagem propícia para cada idade, utilizando 
como estratégias as figuras ilustrativas, teatro, dinâmicas e bate-papo.    
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A escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento crítico, político, valores pessoais, 
crenças e conceitos. O Programa Saúde na Escola (PSE), que resulta do trabalho integrado entre os 
Ministérios da Saúde e da Educação, realiza ações de saúde aos alunos da rede pública, por meio 
de cuidados de prevenção, promoção e atenção à saúde. O enfermeiro da Atenção Básica tem 
papel fundamental para a compreensão e a propagação das práticas de educação em saúde na 
escola. O interesse pelo tema surgiu durante o estagio nas escolas, de área de abrangência da ESF, 
ao verificar a importância da promoção e assistência de saúde entre os escolares pela 
enfermeira. Descrever as ações em saúde realizadas nas escolas por estudantes do Estagio 
Curricular Supervisionado (ECS) na Estratégia Saúde da Família (ESF).    O enfermeiro é um 
profissional competente para a promoção da saúde escolar, com papel de articulador entre os 
diversos setores e profissionais.     Trata-se de um relado de experiência descritivo vivenciado por 
estudantes do sétimo termo, do curso de graduação em enfermagem da UNOESTE, na disciplina 
Estágio Curricular Supervisionado (ECS) na unidade de saúde. O estágio foi desenvolvido durante 
um semestre, quatro vezes por semana, sendo um dia direcionado para a saúde escolar. Fomos 
bem acolhidas pela comunidade escolar, a diretora nos apresentou todos os funcionários, 
escolares e a estrutura física. Inicialmente, realizamos a organização de uma pasta por 
grupamento (sala de aula), constituída por: relação dos alunos, quadro (com dados 
antropométricos, pressão arterial e acuidade visual), quadro dos escolares com alterações nos 
dados referidos e fichas individuais para o acompanhamento do escolar. As ações desenvolvidas 
durante o semestre foram: levantamentos dos dados acima mencionados, planejamento e 
realização de educação em saúde com temas sugeridos pela comunidade escolar (pediculose, 
higiene, dengue e alimentação saudável). A partir dos números significativos de obesidade e 
sobrepeso detectados realizamos pactuação com escola, ESF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) e Secretaria de Desenvolvimento Econômico para planejamento e execução das seguintes 
ações: avaliação clínica dos escolares, grupo de ensino com nutricionista e foi elaborado um 
projeto de Horta Escolar.    
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ANDRÉ FELLIPE FREITAS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Atualmente é comum encontrar nos cursos superiores um projeto com intuito de transmissão de 
conhecimento e informações. Com grandes aspectos de valorização e da flexibilidade e 
diversidade, favorecendo assim no desenvolvimento e na qualidade de formação oferecido aos 
estudantes em resposta ao panorama o curso trás consigo aos acadêmicos em atividades 
complementares e palestras. A liga de enfermagem em Oncologia tendo como proposta criar 
atividades complementares e criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos adquiridos 
pelo estudante através de estudo em sala de aula como palestras e rodas de conversas. 
Progressivamente foram abordados diferentes temas relacionados à Enfermagem em oncologia. 
De uma forma geral a liga de enfermagem em oncologia preenche as lacunas da formação 
universitária.  Relatar as experiências de acadêmicos de enfermagem adquiridas de liga acadêmica 
como forma de favorecer o crescimento e desenvolvimento acadêmico.    Pelas atividades 
vivenciadas e adquiridas percebemos que de fato a liga de enfermagem em oncologia contribui 
diretamente na nossa formação de ser um profissional e humano e critico com consenso de 
responsabilidade social e com o compromisso com a cidadania um profissional capaz de perceber 
e acolher o paciente em sua complexa integralidade biopsicocultural, capaz de trabalhar de forma 
respeitosa e construtiva em equipe multidisciplinar e disposta a procurar a ativa e pertinente 
busca pelo conhecimento.     A liga é formada por alunos, que a coordenam, os alunos da 
graduação em enfermagem foram comunicados sobre a importância da participação da liga em 
enfermagem em oncologia dessa forma ingressamos na liga, assim quinzenalmente nos 
encontramos para aprender e discutir assuntos relacionados a prevenção e promoção da suade 
relacionados ao cuidado em enfermagem. Deu-se inicio no primeiro semestre de 2016 e seu 
termino no final do mesmo. Onde a liga conseguiu cumprir seus deveres, de aprofundar o 
conhecimento em diversos temas relacionados à Oncologia atendendo aos princípios da 
Universidade de ensino.    
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LARISSA FACE KUVABARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL MENDES PLANTIER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WABISON JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A liga de Fundamentos em Enfermagem da Universidade do Oeste Paulista, tem como proposta 
criar atividades complementares para maior aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo 
estudante, através da compreensão da dinâmica do Processo de Enfermagem e 
Operacionalização. Este projeto de ensino, foi criado em agosto de 2015 e esta em sua terceira 
edição semestral. Ao decorrer dos encontros foram abordados diferentes temas: nomenclaturas 
de diagnósticos de enfermagem, modelos de atenção em saúde, teorias de enfermagem e 
pensamento clínico do enfermeiro. Tem como relevância esse relato demonstrará competências e 
experiências desenvolvidas ao longo dos encontros extra curricular,para o pensamento crítico e 
reflexivel dos participantes. Discutir a importância da participação dos alunos na Liga de 
Fundamentos em Enfermagem.     Conclui-se que a liga de fundamentos de enfermagem é de 
grande importância para a formação do discente em enfermagem. Esta atividade de ensino 
permite que o aluno vá além da formação básica oferecida pelo plano de ensino e transcenda o 
raciocínio voltado a metas sensíveis de enfermagem.     Os encontros foram importante para a 
formação dos discente, no que se refere a concretização do pensamento científico voltado para a 
disciplina essencial da enfermagem, visto que nestas discussões a reflexão sobre o fazer científico 
do enfermeiro, promoveu nos alunos um movimento de criticidade de sua pratica assistencial, 
com incorporação do método clássico de pensar. Os encontros promoveram a articulação de 
experiências profissionais dos convidados palestrantes com os discentes, estes vislumbraram um 
ideal de prática reflexiva em seu futuro trabalho profissional, mediante a troca de saberes, de 
forma horizontalizada, relatam que a experiência contribui como fonte inesgotável de 
conhecimento.     
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AMANDA STEFANI TORQUATO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANGÉLICA DE FREITAS CARVALHO BRUNO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABRICIA DE FREITAS FARIA MIGLIARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A sala de espera é vista, de forma negativa, como o local no qual as pessoas apresentam diversos 
sentimentos de medo, ansiedade e angústia devido ao longo período de aguardo por um 
atendimento. Entretanto, trata-se de um espaço rico e dinâmico onde diversas pessoas transitam. 
Neste sentido, a sala de espera tem como intuito garantir um cuidado humanizado, efetivando a 
aproximação cada vez maior entre a comunidade e os serviços de saúde. O objetivo deste estudo é 
relatar a experiência dos estudantes de enfermagem na promoção e educação em saúde na sala 
de espera.     O grupo sala de espera é uma estratégia importante de trabalho para os serviços de 
saúde, sendo o enfermeiro o profissional apto a realizar promoção em saúde, assim o ECS nos 
permitiu a autonomia para organizar e desenvolver as ações de educação em saúde neste 
ambiente. Ficamos muito felizes em realizar estas atividades, podendo transmitir nossos 
conhecimentos técnico-científicos a população e gratificados pela confiança tanto dos usuários 
quanto da equipe de saúde da família.     Trata-se de um relato de experiência, realizado por duas 
estudantes do curso de enfermagem da Universidade do Oeste Paulista, no período de fevereiro a 
junho de 2016, em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) de uma cidade do interior do Oeste 
Paulista. Durante o estágio curricular supervisionado(ECS) na atenção básica, os estudantes devem 
desenvolver 10 projetos de grupo sala de espera. Os temas desenvolvidos foram: prevenção ao 
câncer de colo do útero e de mama; hipertensão; combate e prevenção à dengue, Zika e 
tuberculose; alimentação saudável, incentivo à doação de sangue, dia mundial do tabaco 
desenvolvido durante uma semana, das 7H00 às 10H00. A sala de espera foi de extrema 
importância, nos proporcionou a oportunidade de desenvolver atividades de cuidados como a 
educação em saúde, auxiliando na prevenção de doenças e na promoção da saúde, além da 
criação do vínculo com a comunidade, propiciando o acolhimento. Através deste ambiente, 
podemos detectar problemas de saúde na população, e também desmitificar mitos e conhecer 
diferentes culturas e crenças. Mas, para que as ações tivessem resultados satisfatórios foi 
necessário um bom relacionamento e articulação entre nós, estudantes, os profissionais da saúde 
e a comunidade. Quando necessário, realizamos encaminhamentos dos usuários para a consulta 
de enfermagem, grupos educativos, visitas domiciliares, agendamentos de consultas e 
atendimento com a equipe interdisciplinar.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: LIGA DE ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA 
 

WABISON JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ADRISON CESAR CORREA GOUVEIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉ FELLIPE FREITAS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ARIELA CRISTINA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELAINE CRISTINA CARVAJAL YARAIAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Uma Liga de Enfermagem em Oncologia do curso de Enfermagem, é uma associação Civil científica 
livre, de duração indeterminada, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade da instituição de 
ensino que a abriga, que visa complementar a formação acadêmica em uma área específica do 
campo de enfermagem, por meio de atividades que atendam aos princípios do tripé universitário 
de ensino, pesquisa e extensão. No curso de enfermagem, elas têm particular importância, 
preenchem eventuais carências da graduação e contribuem para a melhoria dos serviços de saúde 
prestados na comunidade, além de promoverem a inserção dos acadêmicos e da instituição na 
sociedade, estas atividades extensionistas são extremamente comuns e constituem uma via 
importante no treinamento da maioria dos estudantes de enfermagem, contribuindo para a 
complementação de uma formação deficiente em sua quase totalidade.  Relatar experiências 
obtidas e vivenciadas no ano de 2016 com a atuação da Liga de Enfermagem em Oncologia, em 
seus diversos aspectos, com enfoque no atendimento à população e no acadêmico de 
Enfermagem.    Conclui-se que de fato que a Liga de Enfermagem em Oncologia deve configurar 
espaços em que o aluno possa atuar junto à comunidade como agente de promoção à saúde e 
transformação social, ampliando o objeto da prática do enfermeiro, reconhecendo as pessoas em 
seu todo como atores do processo saúde-doença, permitindo ao aluno não só o desenvolvimento 
científico, mas também o exercício da cidadania. Em suma, faz-se necessária a relevância 
acadêmica e social das ligas como projetos extensionistas, com atividades que exerçam impacto 
no meio que se desenvolvem e que tenham poder científico enriquecedor, transformador e 
capacitado da comunidade na qual estão inseridas.     A Liga de Enfermagem em Oncologia se 
propôs a encarar o desafio de lutar pela saúde dos pacientes portadores de câncer, embora haja 
muito a ser feito para que a população mais vulnerável possa ter um acesso facilitado à consulta, 
tratamento e aconselhamento acredita-se que cabe aos profissionais de saúde, futuros 
profissionais de saúde e a população em geral, a adesão à causa e a busca pela dignidade do 
paciente, tratamento humanizado e condições para o exercício da cidadania, com estratégias de 
reinserção na sociedade.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PRÁTICA DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PSIQUIATRIA EM UM 
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DAIANY D'ARC PINHEIRO SANTOS SATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMILLA MANHANA DOS SANTOS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE APARECIDA BURIOLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As práticas em campo fazem parte do currículo do Curso de Graduação de ENFERMAGEM, de 
caráter obrigatório, devendo ser realizada pelo acadêmico no decorrer do curso com a supervisão 
de um professor enfermeiro designado para essa atividade, a fim de consolidar as competências 
estabelecidas, permitindo assim, que os conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em 
ações. Atualmente, a psiquiatria é vista como uma especialidade que permite a realização de 
diversos cuidados, onde a multidisciplinaridade é fundamental para promover ou reativar a 
autonomia, a consciência e a participação do usuário do hospital, como sujeito capaz de exercer 
sua cidadania. O tema deste trabalho, por si só, é envolto em preconceito. Isso, dada a grande 
incompreensão da sociedade e até mesmo de muitos profissionais da saúde sobre a área da 
psiquiatria.  O objetivo é relatar alguns conhecimentos adquiridos por duas acadêmicas de 
enfermagem durante as aulas práticas de assistência de enfermagem psiquiátrica no hospital 
geral.     Compreendemos que a consulta de enfermagem é essencial para todos os pacientes, 
porém devendo estar sempre atento as particularidades de cada um. Sendo assim, mesmo que em 
curto prazo, a prática em psiquiatria se tornou uma fonte de aprendizado, tanto de aspetos 
assistenciais e administrativos, quanto da tomada de decisões e do conhecimento adquirido com o 
exercício da enfermagem. Concluímos o quão importante é ouvir aqueles que passam por esse 
processo e que as estratégias de reabilitação psicossocial da pessoa com transtorno mental, 
devem partir de uma assistência ampla, que pode e deve ser realizada em diversos contextos, 
incluindo o grupo familiar, a instituição hospitalar, a comunidade, pois sabe-se que a evolução do 
tratamento depende da aceitação, apoio familiar e inclusão social do mesmo.      As práticas 
ocorreram no segundo semestre de 2015, na enfermaria psiquiátrica de um hospital no oeste 
paulista, no turno da manhã, durante sete dias. A unidade possui 26 leitos. Realizamos e 
participamos de atividades diárias como: oficina de beleza, de artesanato e música, rodas de 
conversa sobre amizade, família, trabalho, objetivos para suas vidas, exercício do sentimento de 
positividade. Houve também a oportunidade de comunicação, de escuta terapêutica e de 
realizarmos consulta de enfermagem, que permitiu identificar os problemas de saúde e assim 
implementar medidas com o objetivo de proteção, recuperação ou reabilitação do paciente.     
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RELEVÂNCIA DA PUERICULTURA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

MARIELLA DE SOUSA OVANDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEILA CRISTINA MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDREIA VIEIRA COUTINHO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TÂNIA APARECIDA DALOSSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDILEUZA DE FREITAS SABIÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELISABETE CRISTINA SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

ADRIANE BOCHI CANDIDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi implantada para atender as necessidades de saúde da 
população. A Atenção Básica à Saúde da criança têm como finalidade promoção da saúde, 
prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. A ESF trabalha com a visão multidisciplinar, com 
objetivos básicos, dentre eles a puericultura, com foco na promoção da saúde infantil, no qual 
durante a consulta de enfermagem, o enfermeiro executa ações que abrangem questões 
educativas voltadas à criança e seus familiares, por meio de orientações sobre riscos de agravos à 
saúde, medidas preventivas com o propósito de modificar as condições e qualidade de vida e 
incentivar atitudes saudáveis. A puericultura visa os aspectos de prevenção e promoção da saúde 
a criança para garantir o desenvolvimento saudável e atingir a vida adulta sem interferências 
desfavoráveis. Deve ser realizada periódica e sistemáticamente, quando as crianças são avaliadas, 
verificado vacinação, aleitamento materno, alimentação. Também busca-se identificar 
precocemente agravos e identificar crianças de risco, além de reforçar orientações às mães sobre 
a prevenção de acidentes. O objetivo deste trabalho portanto, é relatar a experiência vivenciada 
por acadêmicos de enfermagem do Estágio Curricular Supervisionado da Atenção Básica durante a 
puericultura, realizada com crianças de 0 a 6 anos em uma ESF da zona leste de Presidente 
Prudente,SP.     Com esta vivência conclui-se que a puericultura é uma ação prioritária para a 
saúde da criança por meio do acompanhamento, avaliação, orientação e educação em saúde, que 
permitem promover melhorias e o desenvolvimento saudável, possibilitando o diagnóstico 
precoce e a prevenção de complicações futuras ao desenvolvimento infantil.     A consulta de 
puericultura ocorre na quarta-feira, com média de atendimentos de 12 crianças por dia 
acompanhadas de um responsável. Após atendimento, verifica-se a necessidade desta passar por 
consulta médica ou agendamento de rotina. Os acadêmicos identificam durante o atendimento da 
consulta as necessidades das crianças, avaliação da mensuração relacionada ao peso, estatura, 
perímetro cefálico e perímetro braquial, desenvolvimento neuropsicomotor, intercorrências, 
estado nutricional e alterações que poderão ser encontradas conforme idade e desenvolvimento.    
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RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, NOVOS RUMOS PARA A SAÚDE MENTAL EM PRESIDENTE PRUDENTE- 
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AMANDA STEFANI TORQUATO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABRICIA DE FREITAS FARIA MIGLIARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANA NEVES RUSSI GARCIA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA 

 
A Reforma Psiquiátrica no Brasil teve inicio na década 70, com o objetivo de mudança de valores e 
práticas sociais para melhores condições de vida dos pacientes psiquiátricos. Para tanto foram 
criados serviços terapêuticos substitutivos, como as Residências de Serviços Terapêuticos (SRT), 
conhecidos como Residências Terapêuticas (RT). Objetivo deste estudo é relatar a atuação de um 
estudante de enfermagem que atua como cuidador em saúde de uma RT.     Alguns ganhos são 
evidentes e imediatos após a vinda do portador de transtorno mental do hospital para as RTs, 
outros ganhos podem demorar anos para serem conquistados. Porém, é evidente a melhoria 
qualidade de vida e dignidade, residir em sua própria casa e realizar suas vontades, como diz um 
dos moradores: "É uma casa bonita, nunca morei numa casa desta, eu gosto de morar aqui". A 
cada dia me apaixono mais por esta profissão e pelos moradores, me levando a aprender mais 
sobre a saúde mental e utilizar meus conhecimentos científicos para oferecer assistência 
individual e coletiva em saúde mental.     Durante meu estágio supervisionado fui chamada para 
atuar como cuidadora em uma RT. Em 01 de dezembro de 2015, iniciou a implantação a primeira 
RT na cidade de Presidente Prudente-SP, atendendo às exigências do Ministério da Saúde, 
segundo a portaria n°106/2000 onde introduz as RT no âmbito do Sistema Único de Saúde. Hoje, a 
cidade encontra-se com cinco RT, beneficiando cerca de 50 portadores de transtornos mentais 
egressos de internação psiquiátrica, que permaneceram no hospital por falta de alternativas de 
reinserção na sociedade. As RTs utilizam como referências o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
e às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Atualmente, sou cuidadora em saúde de uma RT contendo 
10 moradores do sexo masculino, desenvolvo cuidados e ao mesmo tempo auxilio na aquisição de 
autonomia dos mesmos. Eles podem escolher a hora do banho, quando repousar, o que comer, 
assistir televisão ou escutar música, atendendo a particularidade de cada um, de forma integral e 
humanizada, com muito respeito e carinho dos cuidadores. São realizadas atividades recreativas 
(passeios) e educativas (jogos e desenhos), comemoração aos aniversariantes, participação nas 
atividades domésticas, estimulação de cuidados de aparência pessoal e interação com os demais 
membros da casa e vizinhos, além de acompanhamento nas atividades "extra muros", tanto 
programadas quanto de caráter de urgência.    
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SALA DE ESPERA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

MARIA DIAS GIL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PÂMELLA CACCIARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
É de grande relevância na Estratégia da Saúde da Família a educação em saúde, para isso, destaca-
se a sala de espera, que tem como objetivo educar os usuários, diminuir o estresse, acalmar, 
amenizar o desgaste emocional e físico, tirar dúvidas, dar orientações. A sala de espera é um 
ambiente de acolhimento (NORA; MÂNICA; GERMANI, 2009; RODRIGUES et al., 2009) A sala de 
espera é uma das atividades que o aluno deve desenvolver no estágio curricular supervisionado 
(ECS) da atenção básica que ocorre no 7° termo, diante disso, o despertar sobre o tema aconteceu 
devido à autora estar realizando o trabalho na unidade, que através dele conseguiu percebe a 
importância da abordagem e a interação do acadêmico com os usuários nesse local, 
proporcionando educação, prevenção e promoção de saúde.  Relatar a experiência de uma 
acadêmica de enfermagem sobre as fragilidades e potencialidades da sala de espera, em uma 
estratégia saúde da família.     A experiência de realizar a sala de espera no estágio curricular 
supervisionado é de fundamental relevância para que a acadêmica pudesse desenvolver 
estratégias em realizar atividades de educação em saúde e perceber que a sala de espera é 
primordial para promoção de saúde.      Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido a 
partir de vivências de uma acadêmica de enfermagem no ECS na ESF. Os temas que foram 
abordados na sala de espera foram: Prevenção ao câncer de colo de útero e mama; 
Responsabilidade com o meio ambiente Dengue; Combate a tuberculose; Promoção à saúde: 
nutrição e atividade física; Prevenção do câncer; Incentivo à doação de sangue; Prevenção e 
combate à hipertensão arterial; Dia internacional do trabalhador; Prevenção à dengue: cuidados 
com a pessoa; prevenção e cuidados: Zika e o dia Mundial sem Tabaco. Ao longo do período do 
ECS foram desenvolvidos os diversos temas na sala de espera, com participação de 129 usuários. 
Foram abordados todos os usuários presentes na sala de espera, e em todos os temas foram 
realizadas orientações. Na realização das atividades na sala de espera a acadêmica vivenciou 
algumas fragilidades sendo elas: dificuldade na elaboração escrita do projeto sobre o tema 
sugerido, insegurança na abordagem e falta de receptividade de alguns usuários, a intensidade do 
barulho na sala de espera que causava ruído na comunicação. Além, das fragilidades a acadêmica 
evidenciou potencialidades, sendo um momento de desenvolver melhor a sua comunicação com o 
usuário e fortalecer vinculo.     
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SALA DE ESPERA, CONTROLE E PREVENÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL: MOMENTO DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 
ELISABETE CRISTINA SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDREIA VIEIRA COUTINHO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDILEUZA DE FREITAS SABIÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIELLA DE SOUSA OVANDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA RITA GUIMARÃES MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEILA CRISTINA MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TÂNIA APARECIDA DALOSSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Hipertensão Arterial, ou pressão alta é uma doença cardiovascular crônica, caracterizada pelos 
níveis pressóricos iguais ou acima de 140X90 mmHg, é uma condição clínica que pode apresentar 
inúmeras consequências á saúde, atingindo os vasos sanguíneos, coração, rins, e cérebro. Além de 
ser uma das doenças mais prevalentes no mundo, está frequentemente associada à alterações 
funcionais e estruturais, comprometendo os principais órgãos, e consequentemente alterações 
metabólicas, que podem aumentar o risco de eventos cardiovasculares fatais ou não. Muitas são 
as causas que podem levar uma pessoa a ser portador de hipertensão, como o excesso de peso, 
sedentarismo, ingestão excessiva de álcool e a má alimentação, uma vez que a população vem 
consumindo cada vez mais alimentos industrializados, ricos em sódio e fatais nestas 
condições. Frente ao contexto, pretende-se relatar a experiência vivenciada por estudantes de 
enfermagem ao conscientizar usuários com recomendações com foco na promoção de saúde e 
prevenção de doenças.    A partir da experiência, verificou-se que a sala de espera é um momento 
de grande importância e relevância para estudantes, usuários, familiares ou acompanhantes. 
Houve interação entre estes, além da criação de vínculo com a comunidade. Já para o acadêmico, 
possibilitou a aquisição de conhecimentos ao realizar pesquisas e estudos para o desenvolvimento 
de ações de promoção e prevenção em saúde diretamente com a comunidade, foco do 
estágio.     A atividade foi realizada durante o desenvolvimento de atividades do Estagio Curricular 
I em duas unidades de Estratégia de Saúde da Família, situadas na zona leste do município de 
Presidente Prudente(SP), durante o período da manhã nos dia 25, 26 e 28 do mês de abril de 2016. 
Os recursos utilizados consistiram de estratégias de abordagens aos usuários na recepção, para 
desenvolver a educação em saúde, por meio de troca de experiências vivenciadas pelos usuários e 
pelos estudantes de enfermagem, com temas que visem desenvolver a promoção à saúde e 
prevenção de doenças.    
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SALA DE ESPERA, DENGUE E CONTROLE DE VETORES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.  
 

ISABELA CRISTINA MAROCCHIO VASCONCELLOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JENIFFER CARDOSO SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KARINA DOS SANTOS ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A atenção básica caracteriza-se pelo atendimento de forma preventiva e de promoção a saúde, 
visando o indivíduo como um todo, no seu contexto social, psicológico e físico, \assumindo assim o 
cuidado integral ao indivíduo e sua assistência. Neste sentido, considerando as necessidades dos 
usuários, a sala de espera tem o intuito de garantir um cuidado humanizado, efetivando a 
aproximação cada vez maior entre a comunidade e os serviços de saúde. Por meio da sala de 
espera os profissionais da atenção básica tem a oportunidade de estar desenvolvendo atividades 
que ajudam o individuo no cuidado, como a educação em saúde, auxiliando na prevenção de 
doenças e na promoção da saúde, proporcionando também uma melhora no atendimento, 
garantindo maior acolhimento aos usuários, e melhorando a relação entre o usuário e o 
trabalhador de saúde. Realizar relatos de experiências sobre atividades desenvolvidas, contribui 
para área de atuação de muitos profissionais em especial da área da saúde, trazendo motivações e 
reflexões para que mais atividades como essa sejam realizadas. Esta ação de sala de espera foi 
realizada com o intuito da prevenção da dengue, o tema foi um dos propostos pelo professor e foi 
escolhido por ser uma doença com grande incidência de casos apresentados. Descrever a 
experiência no campo de práticas sobre a atividade de prevenção da Dengue desenvolvida de sala 
de espera    Concluímos que atividades como está permitem disponibilizar informações ao 
pacientes sobre diversos temas, tirando suas dúvidas de forma a contribuir a saúde e bem estar 
dos mesmos. Os resultados obtidos por nós,é que a maioria das pessoas sabe sobre a dengue, 
formas de transmissão e de controle do vetor, porém poucos colocavam em prática em suas casas 
ou na rua, assim notamos que a população em geral não precisava somente de informações mais 
sim, de incentivos para que colocassem em prática os cuidados necessários para o controle do 
vetor.      Atividade foi realizada em uma Estratégia de Saúde da Família, no município de 
Presidente Prudente, durante as práticas do Estágio Curricular Supervisionado, onde cada aluno 
desenvolvia em uma semana palestras e atividades sobre determinados temas para usuários que 
aguardavam por algum atendimento, alguns temas foram propostos pelo professor e nós alunos 
escolhemos qual deles desenvolveríamos, colocando em prática na ESF, onde explicávamos sobre 
o tema, apresentávamos cartazes, e tirávamos dúvidas dos usuários que estavam ali presentes no 
dia.     
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SAÚDE MENTAL DO IDOSO: A CONSTRUÇÃO DE UM SEMINÁRIO NA DISCIPLINA EM SAÚDE 
MENTAL 

 
LÍGIA MARIA DA SILVA BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDREIA FOGAROLLI MARINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABRICIA DE FREITAS FARIA MIGLIARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Segundo a Política Nacional do Idoso, pessoas acima de 60 anos são consideradas idosas. No 
envelhecimento ocorrem diversas modificações em sua personalidade, devido a difícil tarefa de 
aceitação e adaptação. Para abordar esse conteúdo a disciplina saúde Mental utilizou o Seminário 
como estratégia de ensino aprendizagem, tal técnica exige do aluno independência intelectual e 
maturidade e, do professor, capacidade para organizar, sintetizar e manter o nível geral de 
envolvimento da classe. Relato de experiência das acadêmicas de Enfermagem da Universidade do 
Oeste Paulista, em relação à construção do seminário Saúde Mental do Idoso.     A construção 
deste trabalho foi de grande importância na formação acadêmica de enfermagem, de modo a 
propiciar os grandes desafios que poderemos enfrentar durante as praticas de estagio, como 
também na vida acadêmica e profissional. Além de que a realização de seminários proporciona 
maior interação entre os alunos, no qual precisam buscar fontes de conhecimento para a 
construção do mesmo. Apresentar o trabalho possibilitou uma troca de conhecimento e opiniões 
sobre o tema entre os alunos que apresentavam e os ouvintes, gerando um compartilhamento de 
ideias que favorecem o processo de ensino-aprendizagem.     Para a realização do seminário foram 
disponibilizados temas relacionados com o ciclo de vida na saúde mental, como: saúde mental da 
criança, do adolescente, da mulher, dos doentes crônicos, idosos e transtornos psicóticos, sendo 
de escolha dos alunos a optarem pelo tema de preferência. Sendo assim, ficamos com Saúde 
Mental do Idoso, foram seis grupos com seis alunos em cada. Para a construção do seminário a 
professora responsável pela disciplina disponibilizou bibliografias e orientação de busca de artigos 
em base de dados. O trabalho foi desenvolvido em aproximadamente quinze dias, realizado de 
acordo com as normas da ABNT, limite de aproximadamente seis páginas, com a seguinte 
organização: capa, introdução, objetivo, resultados, conclusão e referências. Participamos de dois 
encontros com a professora para as recomendações e orientações. A apresentação foi por meio de 
comunicação oral, em 20 minutos e mais 15 minutos para discussão com a classe. Todo esse 
processo da construção do seminário contribuiu no aprendizado de conteúdo, buscas de 
bibliografia, formatação técnica do trabalho escrito, postura e técnicas de apresentação e 
relacionamento grupal, com autonomia e qualidade.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
757 

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

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Enfermagem    

 
 

SIMULAÇÃO DO USO DA BOLSA DE COLOSTOMIA JUNTO A SOCIEDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

MARIANA SANTOS DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA LUCIA MALHEIROS DE ARRUDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GIOVANI GUIÇARDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO MALDONADO CORTEZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIA APARECIDA GALDINO TORRALBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O estudo vem buscando agregar novos conhecimento para os pacientes ostomizados, visando que 
os profissionais de saúde não tem conhecimento quanto as novas técnicas do processo de 
irrigação, fomos atrás de conhecimento para explicar de forma que todos possam contribuir para 
os pacientes ostomizados.  O objetivo foi relatar experiencia de acadêmicos simulando ser 
portador de estoma.     Podemos concluir que esta experiência foi muito educativa, pois 
conseguimos mobilizar os alunos quanto à importância da aceitação do indivíduo colostomizado. 
Esta experiência me auxiliou no desenvolvimento de habilidades para convívio e trabalho, e nos 
mostrou o quanto ainda é necessário a divulgação e conscientização da sociedade.     Alunos do 2° 
ano do Curso de Enfermagem da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) receberam 
informações sobre a ostomia intestinal com a presença de um orifício para eliminação das fezes, 
higiene, técnicas de colocação de bolsa para coleta das fezes e alimentação pós receberem as 
informações, os acadêmicos vivenciaram por 4 dias, a simulação de um corpo colostomizado, o 
uso da bolsa de colostomia. Como resultado, relataram que foi de grande ganho para a futura 
profissão e no cuidado destes pacientes. Eles encontraram dificuldades em se adequar a vida 
cotidiana, como nas vestimentas. Relatara que sofreram preconceito em lugares públicos como 
shopping e loja de roupas. Procuraram alimentar-se de forma adequada, como orientados. 
Evitaram roupas justas pelo incomodo da bolsa, evitando assim o mal estar de serem observados. 
A triste realidade da falta de conhecimento e informação da sociedade, ainda é atual.    
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UMA EXPERIÊNCIA ACADÊMICA COMO ALUNO-MONITOR DA DISCIPLINA DE BIOQUÍMICA 
 

LADY ANNE ADRIELLI MILAN DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
 

O curso de graduação em enfermagem oferta monitorias, estas têm como objetivo facilitar o 
desenvolvimento do aluno, ajudá-lo em suas dificuldades e aprimorar suas habilidades. O aluno-
monitor se aproxima dos alunos das disciplina e é possível passar para ele o sistema de 
organização de conhecimento, habilidades e a melhor maneira de desenvolver as atividades com a 
finalidade de atingir resultados de aprendizagem. Para o aluno monitor, ter a oportunidade de 
desempenhar esta atividade contribui para reforçar aprendizagem em conteúdos necessários à 
prática profissional, estreitar relacionamento com outros alunos do curso, desenvolver 
comunicação, liderança e trabalho em equipe. Relatar a experiência da monitoria acadêmica e sua 
importância para a formação profissional.    A monitoria de Bioquímica é imprescindível para o 
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, em que proporciona aos alunos a 
possibilidade de se aperfeiçoar em seu potencial acadêmico, sendo, portanto, essencial para o 
processo de formação do profissional Enfermeiro. E para o aluno-monitor é de suma importância 
para um programa extracurricular, a descoberta de novas habilidades e o aperfeiçoamento 
permanente, consequentemente o crescimento individual.     Não houve. Entrei como monitora da 
disciplina de bioquímica em 2015, por aprovação da professora-coordenadora. A monitoria é feita 
uma vez na semana antes do horário de aula, em sala de aula. Abordamos o conteúdo da semana 
anterior com os alunos, a cada conteúdo da semana que foi passado pelo professor da teoria, 
foram elaboradas pela professora algumas atividades que são postadas alguns dias antes do 
encontro para que sejam realizadas pelos alunos e que eles possam vir com as mesmas feitas e 
dúvidas sobre elas que serão esclarecidas pelos alunos-monitores. A monitoria permanece todo o 
semestre. Já tivemos de dois a oito monitores por semestre, podendo variar de acordo com a 
avaliação da professora, que julga o comportamento, a habilidade de falar e se expressar, 
transparência nas respostas, e a paciência, além de realizar uma avaliação individual de cada 
monitor. Dividimos os monitores de acordo com a quantidade de alunos presentes ou com a sua 
dificuldade, podendo ficar um monitor para só um aluno. A execução das atividades da monitoria 
exige do aluno-monitor habilidades pessoais para se comunicar e estabelecer relações 
interpessoais e profissionais    
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VIAGEM À ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

MARIANA ALVARES NUNES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA FACE KUVABARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Esta associação teve início quando um jovem rapaz, inspirado por São Francisco de Assis, teve 
vontade de seguir o sacerdócio para cuidar das pessoas excluídas e sem assistência, como os 
dependentes químicos A dependência química é uma doença que leva os indivíduos a usarem 
drogas como álcool, maconha, crack, cocaína, entre outras, que levam a desenvolver problemas 
de saúde física e mental, além de problemas sociais e familiares .Frei Francisco, então, iniciou os 
trabalhos da Associação na década de 1980 em uma pequena cidade com 3.000 habitantes, com a 
ajuda da população em doações e trabalhos voluntários. Recebeu a doação de um terreno com 
três alqueires, dando início à construção dos prédios oferecendo almoços beneficentes, 
campanhas e mutirões de ajuda, preparando também a parte espiritual dos voluntários que iriam 
trabalhar com os dependentes químicos. O primeiro grupo atendido para recuperação foi 
composto por sete homens, que eram atendidos por uma equipe multiprofissional para orientação 
da família.A Associação conta com, 1 Albergue,1 Casa de Espiritualidade,19 Hospitais,8 Serviços de 
Saúde, 4 Ambulatório Álcool/Droga,10 Comunidades Terapêuticas, entre outros.  Relatar a 
experiência de uma visita técnica realizada à uma clínica de reabilitação gerenciada por instituição 
religiosa.    Nós, como integrantes dessa viagem, tivemos uma experiência muito gratificante, não 
somente para nosso futuro profissional, mas também como pessoas. Foi possível adquirir um 
olhar mais humano, vendo esperança no tratamento que estes são submetidos.     Foi realizada 
uma viagem com acadêmicos de enfermagem a partir do quarto período, para a cidade de Jaci, no 
dia dezoito de junho, com quarenta pessoas dentre elas alunos e professores e um frei da 
Associação que reside na cidade de Presidente Prudente. Foi utilizado o ônibus da universidade e 
o almoço foi cedido pela Associação, nas próprias dependências da clínica. O custo foi de sete 
reais para cada participante da viagem. Logo que chegamos, fomos recepcionados por um frei da 
clínica, que contou toda a história do local. Após, nos mostrou os espaço de atividades e de 
convivência das pessoas que estão lá em tratamento. Também, foi contando como funciona o 
programa de reabilitação. Ao final da manhã os próprios pacientes serviram um delicioso almoço, 
no período da tarde conhecemos o Hospital Lar Santa Catarina na Providência de Deus onde 
interagimos com os pacientes e conhecemos a histórias da instituição.     
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VISITA A CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO DE UM HOSPITAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

KAROLYNE CORTES DRESCH - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WELLINGTON PEREIRA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JACQUELINE DO CARMO MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Na estrutura organizacional das instituições de saúde, em especial no contexto hospitalar, 
encontram-se as Unidades de Apoio Técnico, entre as quais se destaca a Central de Material 
Esterilizado (CME). Esta Unidade tem como função receber e lavar diariamente diferentes 
materiais de uso hospitalar e artigos cirúrgicos contaminados para posteriormente prepará-los, 
esterilizá-los, armazená-los e distribuí-los, conforme a necessidade de uso dentro do serviço de 
saúde. Após a ida notamos a extrema importância desse setor para o hospital, conhecer o 
ambiente fez com que surgisse o interesse sobre pesquisar mais sobre suas funções na área 
hospitalar, e relatar o evento. Relatar a visita realizada à Central de Materiais e Esterilização, 
durante o 6º termo.    A visita foi muito importante para nós acadêmicos, pois tivemos a 
oportunidade de observarmos o processo de trabalho e a importância de seguir todas as etapas de 
forma correta começando pela recepção e as seguintes etapas, lavagem, preparação, esterilização, 
armazenamento até a distribuição, para garantir qualidade e evitar envios de materiais 
contaminados aos diversos setores do hospital. O cumprimento das recomendações visa garantir 
maior segurança aos profissionais que atuam na própria Central de Esterilização, aos que 
desempenham atividades em outros setores, às demais pessoas que visitam o serviço de saúde e 
também aos pacientes que, necessariamente, dependem de assistência de qualidade.     A visita foi 
realizada durante o 6º termo, em um hospital de grande porte do oeste paulista, acompanhada 
pela enfermeira responsável do setor e a professora da disciplina de Cirúrgica, onde as etapas 
foram explicadas e também pudemos observá-las, desde a recepção, lavagem, preparação, 
esterilização, armazenamento, até a distribuição. Além dos cuidados com os materiais, recebemos 
as orientações sobre os equipamentos individuais que cada funcionário deve usar para manter sua 
segurança e integridade física.    
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VISITA A UMA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS: 
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KATIA CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WABISON JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELAINE CRISTINA CARVAJAL YARAIAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA NILDA DE BARROS BARRETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Curso de Enfermagem da UNOESTE tem entre suas atividades de extensão, uma Liga acadêmica 
na área da Psiquiatria , onde os alunos participam de diversas atividades. Uma das atividades no 
1º semestre de 2016 foi uma visita a uma instituição filantrópica de recuperação de dependentes 
químicos mantida pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, na cidade de 
Jaci. Sabe-se que as casas de recuperação são uma das estratégias para melhor apoiar e assistir 
pessoas com questões relacionadas a dependência e os alunos de enfermagem conhecerem 
melhor esses locais ajudará na compreensão do universo de atendimento e de atuação do 
enfermeiro na dependência química O objetivo do trabalho foi relatar a experiência de 
acadêmicos em uma visita a uma instituição de recuperação de dependentes químicos.     A visita 
trouxe aos alunos um olhar diferenciado sobre os profissionais que atuam dentro da instituição de 
recuperação, voltados não apenas para os cuidados, mas para manter a dignidade e respeito das 
pessoas com problemas de dependência química.     A visita foi programada pela Liga de 
Psiquiatria e apoiada pela universidade. Os alunos passaram um dia na instituição,acompanhados 
de duas professoras, conhecendo o trabalho dos profissionais de saúde e voluntários para auxiliar 
as pessoas na sua recuperação. Conheceram os locais de atividades diárias como marcenaria, 
locais para aulas , refeitório e locais de descanso. Foi importante compreender o papel de todos, 
principalmente no desafio de ressocialização no seio familiar, reintegração ao mercado de 
trabalho e novas oportunidades na vida. A aproximação com essa realidade reforça os conceitos 
discutidos na Liga de Psiquiatria preparando melhor o aluno para atuar na área da psiquiatria.    
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VIVENCIA ACADEMICA NA COLETA DO EXAME PAPANICOLAU: UM RELATO DE EXPERIENCIA 
 

GABRIELA FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABRICIA DE FREITAS FARIA MIGLIARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) visa resgatar a situação de vida e 
saúde da mulher, bem como novos focos no atendimento à mulher com objetivo de promover a 
melhoria das condições de vida, assim como, ampliar o acesso aos meios e serviços de promoção e 
prevenção à saúde. O interesse pelo tema surgiu durante atividades práticas dos 4º termo e se 
aprofundou no Estagio Curricular Supervisionado (ECS) do 7º termo do curso de enfermagem, 
após procedimentos vivenciados na Estratégia Saúde da Família (ESF) ao desenvolvermos o exame 
pélvico ginecológico especular, conhecido como Papanicolau. Descrever a experiência vivenciada 
por estudantes de enfermagem durante entrevista com mulheres para o exame Papanicolau.    O 
atendimento acolhedor favorece a coleta das informações e consequentemente a oportunidade 
do profissional realizar maiores esclarecimentos e orientações à paciente.     Consiste em um 
relato de experiência descritivo, vivenciado por estudantes do ECS, no 7º termo do curso de 
graduação em enfermagem da UNOESTE realizado na ESF. No início do estagio realizamos escalas 
de atribuições de atividades, ações e tarefas a serem desenvolvidas pelas estudantes, entre essas 
a entrevista e a coleta para o exame Papanicolau. O atendimento inicia no momento que a mulher 
entra na ESF e solicita a intenção do exame na recepção, a mesma é encaminhada para sala de 
espera e aguarda ser chamada pelo seu nome, na sala do procedimento iniciamos a entrevista 
(Ficha de Requisição de exame citopatológico- Colo do Útero) que nos ajuda a conhecer o histórico 
da usuária e o motivo da procura pelo atendimento. Ela é orientada sobre o procedimento que 
será realizado e em seguida solicitamos para vestir o avental. Após o procedimento da coleta do 
material cervical, realizamos orientações sobre: a data do resultado do exame, como realizar 
autoexame das mamas, a periodicidade do exame Papanicolau (deve ser anual) e agendamento do 
exame de mamografia para as mulheres a partir dos 40 anos. Após o atendimento faz-se 
necessário os registros de informações, como: alimentar Sistemas de Informação (SISCOLO e 
SISMAMA), inserir no livro (controle de Papanicolau) da unidade os dados da coleta (nome, data, 
nº da lamina, nº cadastro e profissional que coletou). Ao realizarmos essa ação adquirimos 
conhecimentos técnicos e teóricos, enfatizando a humanização e vínculo com a mulher durante o 
atendimento.    
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CAMILLA MANHANA DOS SANTOS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WABISON JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído em 2007 pelos Ministérios da Saúde e Educação, tem 
objetivo de auxiliar a formação dos estudantes ligados à rede publica de educação a partir do 
estreitamento de relações entre escolas e Unidades de Saúde da Família, no sentido de identificar 
vulnerabilidades que possam dificultar o desenvolvimento escolar, bem como identificar 
potencialidades para a formação integral do estudante, mediante ações de prevenção a agravos e 
promoção à saúde.  Relatar a vivência de uma acadêmica de enfermagem frente às ações de 
prevenção a agravos realizadas no âmbito escolar.    Ao passo que o Ministério da Saúde e 
Educação estabelecem parcerias e exigem do profissional este olhar, é impreterível que as 
Faculdades, possibilitem este acesso ao estudante, desta maneira, a experiência obtida por meio 
desta atividade, proporcionou rico conhecimento, visto que foi possível identificar fatores que 
podem comprometer a saúde e desenvolvimento escolar e que estes só podem ser reconhecidos a 
partir das ações intersetoriais e institucionais.      As ações foram realizadas por alunos do curso de 
enfermagem e residentes multiprofissionais, em uma escola infantil na área de abrangência de 
uma Unidade de Saúde da Família no final do primeiro semestre de 2016. As práticas eram 
relacionadas a medidas antropométricas, pressão arterial e acuidade visual. Primeiro os alunos 
passaram por uma sala onde era realizada a verificação do peso, altura e mensuração da pressão 
arterial. Logo em seguida, em outra sala foram aplicados teste de acuidade visual (Teste de 
Snellen). As crianças que apresentaram alterações no teste de acuidade, passaram por um re-
teste, com a intenção de garantir maior fidedignidade. Ao final, os dados foram enviados a 
Unidade de Saúde, para que providências sejam tomadas, prioritariamente as crianças com 
alterações nos aspectos nutricionais e oftalmológicos.    
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VIVÊNCIA DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM FRENTE À MONITORIA DE SEMIOLOGIA E 
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CAMILLA MANHANA DOS SANTOS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DAIANY D'ARC PINHEIRO SANTOS SATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AIDÊ DE MELO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Segundo a Lei 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que os 
alunos do ensino superior poderão usufruir de seu tempo em atividades de ensino e pesquisa, 
desenvolvendo monitorias, conforme seu rendimento escolar e seu plano de estudos. Seu objetivo 
concentra-se no aperfeiçoamento e na formação do futuro profissional, bem como realçando as 
habilidades voltadas à atividade docente do monitor. A relevância da monitoria, não se dá 
somente pelo fato de fomentar no aluno monitor, o valor intelectual, ou como a titulação, mas 
singularmente no desenvolvimento interpessoal entre professor e o aluno monitor.  Descrever a 
vivência de duas acadêmicas de enfermagem durante a atuação na monitoria da disciplina de 
Semiologia e Semiotécnica do curso de Enfermagem.     A atividade de monitoria em Semiologia e 
Semiotécnica contribuiu significativamente para o processo de ensino aprendizagem, 
possibilitando a busca por novos saberes e aperfeiçoando os já adquiridos.      O presente trabalho 
se refere ao semestre letivo de 2015/2, correspondente ao período de 01 de setembro à 28 de 
novembro de 2015. A principio foi divulgado pelos docentes da disciplina, um edital para a escolha 
de monitores para Semiologia e Semiotécnica, com base nas normas de monitoria da faculdade. 
No que diz respeito às inscrições, os critérios para inclusão do aluno na concorrência pela vaga, 
concentravam-se na matricula do candidato no curso de Enfermagem, já ter sido aprovado na 
disciplina de Semiologia e Semiotécnica e ter tempo livre durante a semana. O edital era 
composto por requisitos como o referencial teórico, onde os docentes disponibilizavam as 
bibliografias de base para estudo, bem como, a data da avaliação. O candidato que tivesse nota 
mínima de 7,0 seria aprovado. A prova teórica foi composta de questões relacionadas ao processo 
de Enfermagem, curativos, sinais vitais, administração de medicamentos, cuidados com a pele e 
exame físico. Logo quando os resultados foram disponibilizados, os monitores seguiram os 
docentes, coadjuvando nas atividades realizadas tanto nos laboratórios de habilidades e de 
simulação, como nos campos de prática. As atividades de monitoria foram divididas em dois 
momentos: o primeiro momento foi caracterizado por aulas práticas no laboratório de habilidades 
e de simulação da faculdade; no segundo momento em atividades já nos cenários de prática no 
ambiente hospitalar, em unidades pré estabelecidas em cronograma.     
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VIVÊNCIA DOS ACADÊMICOS DO 5º TERMO DE ENFERMAGEM FRENTE AS ATIVIDADES PRÁTICAS 
DA DISCIPLINA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER, RECÉM NASCIDO E 

CRIANÇA:UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.  
 

CAMILLA MANHANA DOS SANTOS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DAIANY D'ARC PINHEIRO SANTOS SATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GLILCIANE MORCELI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As mulheres constituem aproximadamente 51,3% da população brasileira, de acordo com a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), consideradas as principais usuárias do 
Sistema Única de Saúde, em virtude do adoecimento feminino ser em maiores proporções que aos 
homens. Em 2004, têm origem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher que 
busca fortalecer as ações que visam reduzir o alto índice de morbidade evitáveis na população 
feminina, ampliar e qualificar a assistência prestada durante o ciclo gravídico-puerperal, bem 
como, contribuir para melhores condições de vida das mulheres. Segundo o guia de Atenção à 
Saúde do Recém Nascido, a mortalidade neonatal está quase chegando aos 70% das mortes no 
primeiro ano de vida, priorizando como desafio a assistência adequada ao recém nascido. 
Portanto, torna-se necessária uma assistência adequada e completa frente à saúde do recém 
nascido.  Relatar a vivência dos acadêmicos do 5º termo de enfermagem frente as atividades 
práticas da disciplina Assistência de Enfermagem em Saúde da Mulher, recém nascido e 
criança.    O estágio permitiu grande conhecimento no que tange à saúde materno-infantil, a fim 
de problematizar questões que são essenciais para a redução da mortalidade materna e 
neonatal.      As práticas foram desenvolvidas no mês de setembro, com a média de 15 dias em 
campo. Ao decorrer do estágio, os locais de atuação foram divididos em: Alojamento Conjunto, 
Centro Obstétrico e Pediatria. No Alojamento Conjunto, vivenciamos muitas atividades e delas, 
tiramos grandes problematizações. Os temas propostos durante este cenário foram: Manobra de 
Leopold para verificar situação, apresentação e posição fetal, altura uterina e BCF; Orientações 
quanto à amamentação; Banho do RN; Sistematização da Assistência de Enfermagem, tanto da 
mãe quanto do bebê; Exame das mamas discutindo a Rede de Haller e Tubérculos de 
Montgomery. A vivência no Centro Obstétrico possibilitou assistir partos e recepcionar o RN 
adequadamente com a ajuda da professora responsável, enquanto que na Pediatria, as práticas 
estavam relacionadas à Sistematização da Assistência de Enfermagem, auxiliando as crianças em 
suas dificuldades.     
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VIVÊNCIA DOS ACADÊMICOS FRENTE À CRIAÇÃO DA LIGA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA 
MULHER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
CAMILLA MANHANA DOS SANTOS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LÍGIA MARIA DA SILVA BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDREIA FOGAROLLI MARINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

KELLY CRISTINA DE LIMA RAMOS PINTO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELA CRISTINA MAROCCHIO VASCONCELLOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Segundo estimativas do último IBGE, o número de mulheres no Brasil corresponde a 51,4% da 
população total de brasileiros. Passaram a viver mais, porém, adoecem mais que os homens, 
portanto são as principais usuárias do Sistema Único de Saúde. A liga se formou diante da 
necessidade de oferecer um maior conhecimento relacionado ao contexto de vida em que a 
mulher se encontra. Ligas são associações que proporcionam aos acadêmicos participantes, uma 
maior aproximação com a comunidade, pois se oferecem ações de promoção em saúde e 
transformação social, desenvolvendo assim conhecimentos em prol da população.  Relatar a 
experiência das acadêmicas na criação coordenação de Liga de Enfermagem em Saúde da 
Mulher.    A importância da liga de enfermagem em saúde da mulher é de que os futuros 
profissionais adquiram maior conhecimento sobre os assuntos que foram abordados no decorrer 
do semestre, além de, saber lidar com as diversidades que podem ocorrer no campo de pratica 
enquanto acadêmico. Para nós acadêmicas instituir a liga no curso foi uma oportunidade de 
exercer liderança , planejamento e comunicação, habilidades necessárias ao trabalho do 
enfermeiro.      O planejamento para a fundação da liga ocorreu por volta do segundo semestre de 
2015, dando início no primeiro semestre de 2016 com encontros quinzenais, às quartas-feiras, 
com a durabilidade de 60 minutos sendo que os participantes são à partir do 4º termo. O 
cronograma foi pensado a partir de temas atuais e relevantes para compor as reuniões que 
ocorreram durante o semestre. A liga possui quatro coordenadoras discentes do curso de 
Enfermagem que tem a responsabilidade de coordenar todas as atividades praticas da liga, 
elaborar cronogramas que não interfiram na grade curricular dos seus membros, conferir a 
participação dos mesmos, além de ser função dos coordenadores convidarem palestrantes de 
diversas áreas da saúde, para ministrar palestras, possui também à participação de uma docente 
orientadora, cuja função é planejar, administrar e executar os fins desejados.     
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VIVÊNCIAS DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM FRENTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS À SAÚDE DA 
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ANA PAULA BATISTA CARREIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DIANE DE VASCONCELOS BARRIONUEVO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NARA APARECIDA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A saúde, no espaço escolar vem sendo amplamente discutida, pois este é um ambiente de vida da 
comunidade. Tem se tornando pauta de políticas públicas e foco de programas e projetos de 
saúde. A intersetorialidade proposta pelos setores da saúde e educação, através do Programa 
Saúde na Escola (PSE) visa proporcionar melhoria na qualidade de vida, contribuindo para 
formação integral dos estudantes mediante ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. 
Visa ainda, o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o crescimento e 
desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. A escola e sua dimensão 
relacionada ao aprendizado é um espaço privilegiado, pois além da participação dos setores de 
saúde e educação pode contar com a participação da família e da comunidade, potencializando as 
ações educativas em saúde. O olhar do enfermeiro para o escolar, conhecendo os cuidados com 
essa faixa etária é muito importante pois, é neste período onde diversas modificações 
acontecem.  Objetivo deste é relatar a vivência de estudantes de enfermagem na disciplina do 
Estágio Curricular Supervisionado na Atenção Básica, frente uma das responsabilidades do 
enfermeiro, a saúde da criança na escola.    Nós, acadêmicos após vivenciarmos as ações do PSF 
conjuntamente com o PSE, concluímos que, adquirimos maior autonomia, conhecimento teórico e 
prático sobre programas e políticas de saúde, comunidade e planejamento e desenvolvimento 
estratégico de ações em saúde. Por estarmos capacitados e habilitados a educar, cuidar, promover 
a saúde e prevenir doenças às crianças em crescimento e desenvolvimento, contribuímos com a 
realidade local.      As ações foram desenvolvidas em uma escola de ensino infantil da área de 
abrangência de uma Estratégia Saúde da Família (ESF) da zona Norte de Presidente Prudente, 
aconteceram semanalmente através de pactos entre graduandos, professora supervisora, diretora 
e professores da escola e equipe de saúde da citada ESF. As estratégias selecionadas pelos 
envolvidos sucederam por abordagem grupal aos professores e crianças e comunicação escrita aos 
pais. Realizada avaliação clínica relacionada a proposta do componente l do PSE mediante a 
mensuração de peso, estatura, pressão arterial, avaliação dermatológica e acuidade visual. 
Atividades de educação em saúde sobre prevenção e tratamento da pediculose e prevenção da 
dengue, foram realizadas mediante as necessidades apresentadas pela comunidade.    
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDA EM IDOSOS INDEPENDENTES  
 

FÁBIO AUGUSTO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA ISABEL BORGES DE MATOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente estudo tem por objetivo avaliar o risco de quedas em idosos autônomos residente 
em um Programa de Habitação Municipal. A metodologia utilizada, pesquisa quantitativa, não 
experimental, de natureza descritiva e transversal. Foi realizada em uma vila de idosos na cidade 
de Presidente Prudente, com 26 idosos. Os dados foram obtidos por meio de um questionário 
sócio demográfico e por meio da aplicação de dois instrumentos. A coleta de dados foi realizada 
no mês de julho de 2015. Os dados quantitativos foram analisados por meio da estatística simples 
e descritiva. Resultados: Prevaleceram idosos do sexo masculino, 65,3% possuem mais de 70 anos, 
o tempo médio de estudo foi de 2,8 anos. Avaliação cognitiva, 46,2% apresentou baixo 
desempenho , 65,4% dos entrevistados apresentou baixo risco de quedas. Conclusão: acredita-se 
que ações interdisciplinares e intersetoriais sejam necessárias para garantir a funcionalidade física 
e cognitiva da população.  Universidade do Oeste Paulista, Curso de Enfermagem, Presidente 
Prudente, Estado de São Paulo.  

 


