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O modelo de saúde mental no Brasil se constituiu a partir de longo processo de mudanças 
influenciadas pelas propostas, concepções e movimentos políticos sociais da saúde mental, 
principalmente da Europa. Essas influências são evidenciadas ao serem regulamentadas pelo 
Ministério da Saúde e no modelo de assistência no período 1989 a 1992 no município de São 
Paulo/SP.  Analisar a influência dos modelos de assistência de saúde mental no modelo do 
município de São Paulo/SP e brasileiro. Este trabalho foi extraído do conteúdo da tese de 
doutorado intitulada "Análise do modelo de assistência em saúde mental no município de São 
Paulo no período de 1989-92". Os dados foram coletados por meio de entrevistas (história oral), 
consultas documentais e revisão de literatura. Nas décadas 1950 a 1970, significativos 
movimentos de transformação da assistência psiquiátrica iniciaram no mundo. Na Inglaterra 
houve a proposta de Comunidade Terapêutica e os movimentos de psicoterapia de grupo; na 
França o movimento da psicoterapia institucional e Psiquiatria de Setor; nos Estados Unidos a 
Psiquiatria Comunitária e Preventiva; e na Itália o movimento de desinstitucionalização, 
denominado Psiquiatria Democrática Italiana. Os decisivos passos iniciais para a Reforma 
Psiquiátrica brasileira ocorreram nas décadas de 1970 e 1980, influenciados pela Psiquiatria 
Democrática Italiana e pela Psiquiatria de Setor Francesa. De 1989 a 1992 no município de São 
Paulo/SP desenvolveu-se modelo de assistência em saúde mental nos moldes do modelo da 
psiquiatria italiana e francesa. Criou-se a rede de atenção em saúde mental para prestar 
assistência da atenção básica à reabilitação psicossocial. O modelo paulistano ficou à margem da 
Política Nacional de Saúde Mental devido a conflitos ideológicos e políticos, mas foi contemplado 
no novo modelo nacional abarcado pela Portaria do MS nº3.088/2011, que instituiu a Rede de 
Atenção Psicossocial no SUS. Nos moldes do modelo da psiquiatria de setor francês, com base na 
diversificação dos espaços institucionais e na diversidade das necessidades dos usuários dos 
serviços, centrado na atenção primária à saúde. A política nacional de saúde mental demorou a 
promover mudanças durante essas últimas décadas. O modelo paulistano de 89-92 foi uma 
experiência relevante, porém a proposta de privilegiar a assistência nos diversos equipamentos 
em rede só foi contemplada em 2011 e ainda se encontra em processo de implantação         
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A pós-modernidade pressupõe um novo paradoxo, em que há uma evolução tecnológica e 
científica, vivemos a liquefação das relações interpessoais. A exigência de qualificação e inovação 
é constante e o insucesso torna-se inaceitável, introduzindo o profissional a um patamar 
exagerado de estresse psicológico em um cenário propicio ao esgotamento emocional. O médico 
se insere nesse universo, envolto de reveses sociais, questões burocráticas, contingências 
financeiras, envolvimentos políticos e enfrentamentos psicológicos, expondo-o ao estresse, base 
para o desenvolvimento da Síndrome De Burnout. Esta se caracteriza por reações de tensão 
emocional crônica, devido a estressores interpessoais. Descrever a incidência da Síndrome de 
Burnout no profissional médico e discutir o impacto da despersonalização nas relações 
interpessoais do profissional médico. Este estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica com 
consultas de teses, periódicos e artigos científicos relacionados ao tema Burnout na Medicina, 
presentes em bancos de dados. Profissionais médicos estão mais propícios a desenvolver a 
Síndrome devido ao intenso contato emocional com pacientes e a exposição a jornadas e 
situações de trabalho exaustivas. Enquanto muitos se sentem estimulados, outros se rendem ao 
estresse e a estafa profissional. Essa vulnerabilidade transforma o Burnout em uma epidemia 
silenciosa da classe de trabalhadores. Definida como tridimensional, a síndrome é fundamentada 
em três pilares: exaustão emocional; despersonalização e baixa realização profissional. A 
despersonalização, como componente interpessoal do burnout, é o pilar da síndrome, 
prejudicando diretamente as relações, devido a distanciamentos, reações negativas, apatia, 
minimização do envolvimento na profissão e abandono dos ideais.  A Síndrome atinge 
significativamente a classe médica, tanto aqueles em exercício da profissão, como os graduandos, 
observando-se descontentamentos e questionamentos sobre o papel humanitário. Além disso, as 
preferências na escolha de residências relevam a busca por distância do contato humano. 
Portanto, revela-se a necessidade de serviços específicos disponíveis para acompanhamento do 
profissional médico, bem como mudanças no processo formativo-educacional, procurando 
identificar e minimizar os efeitos dessa síndrome.         
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FILHO - UNESP 

 
A saúde da criança e do adolescente tem sido foco de muitos trabalhos e pesquisas. Apesar de 
reconhecidos avanços nestas questões, o cenário observado ainda encontra-se permeado de 
comportamentos de riscos, sobretudo relacionados à complexidade de variáveis e determinantes 
do processo de saúde-doença, como condições de vida, estilo de vida, além de aspectos 
econômicos, culturais e sociais. Neste sentido, alguns estudos ao investigar o panorama 
educacional e de atenção à saúde do adolescente, ressaltam que estes serviços não têm 
encontrado uma forma de organização adequada ao atendimento das necessidades atuais nesta 
fase da vida, sobretudo em relação à promoção de atividades físicas, uso de drogas e sexo 
desprotegido. O objetivo deste estudo concentra-se em descrever ações de incentivo a prática de 
atividade física, prevenção ao uso de drogas e de comportamentos de risco as doenças 
sexualmente transmissíveis (DST-AIDS) nas instituições públicas de ensino de um município do 
oeste paulista. Método utilizado foi de estudo transversal, com inquérito anônimo, de 
autopreenchimento entre coordenadores e/ou diretores das escolas do município. O estudo 
encontra-se em processo de finalização. Os dados analisados ressaltam as aulas de Educação Física 
e seus respectivos conteúdos curriculares como principal ação de incentivo à prática de atividades 
física na escola. Dentre as ações de prevenção do uso de drogas e prática sexual de risco destaca-
se as abordagens previstas no currículo estadual, além de palestras semestrais realizadas por 
parceiros locais. A participação da família, trabalhos interdisciplinares e instrumentos de avaliação 
da efetividade das ações apresentaram limitadas citações. Aspectos como falta de infra-estrutura, 
espaço físico, materiais foram apontados com fatores que dificultam as ações. Aponta-se para a 
tendência de novas parcerias como a principal mudança para ações de promoção de saúde na 
escola. Este fato tem sido ressaltado pela literatura no sentido de ampliar a participação de 
diferentes equipamentos e atores sociais. Observa-se que o cenário de educação em saúde na 
escola apresenta carências. Ressalta-se a necessidade de avaliar a efetividade do currículo 
estadual, considerando que tem sido a base para a abordagem dos temas investigados. Espera-se 
que o presente projeto possa contribuir no processo de compreensão dos programas e ações nas 
escolas, assim como auxiliar na formulação de novas propostas destinadas a promoção da 
saúde.    PROPe/UNESP     
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LOURDES APARECIDA ZAMPIERI D ' ANDRÉA - CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL - IAL DE 
PRESIDENTE PRUDENTE; FCT/UNESP DE PRESIDENTE PRUDENTE 

MÁRCIA CRISTINA SILVA DE LIMA DANTAS - HOSPITAL REGIONALL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
LUIZ EURIBEL PRESTES CARNEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma infecção sistêmica causada por um protozoário do gênero 
Leishmania chagasi, sendo o cão doméstico o reservatório mais importante e o homem 
hospedeiro final. A manifestação da doença é caracterizada por febre intermitente, perda de 
apetite, fraqueza, palidez, pancitopenia pelo acometimento da medula óssea, 
hepatoesplenomegalia, pelo acometimento do fígado e baço. Os fatores de risco para a 
manifestação da doença são o clima tropical, condições de saneamento básico, lixo acumulado e 
condições socioeconômicos. O perfil epidemiológico da doença tem relação com o território, sexo, 
idade, raça e outros fatores. A LV é uma zoonose grave e pode ser letal, principalmente em 
doentes não tratados e consequentemente não notificados, evidenciando uma 
subnotificação.  Identificar o perfil epidemiológico em pacientes diagnosticados e notificados com 
Leishmaniose Visceral no Oeste Paulista. entre o período de 2006 a 2013.  O estudo foi realizado 
através do banco de dados dos registros de notificação de doenças disponibilizados pelo SINAN/SP 
nos períodos de 2006 a 2013.  Os resultados analisados de acordo com a epidemiologia da LV 
totalizam 289 casos. Em crianças com 180 casos e em adultos 109. Dos adultos 73,63% em homens 
e 25,45% em mulheres, com número maior em pacientes da raça branca (60,67%). Em relação a 
localização a evidência em zona urbana com 96,26% e na zona rural com 2,80% dos casos 
notificados. Do critério de confirmação; laboratorial com 76,47% e clinico epidemiológico 23,52%; 
gestantes 1,83%. Dos municípios; Junqueirópolis com 18,75%, Presidente Venceslau com 14,58%, 
Tupi Paulista 12,05%. Das crianças 53,33% do sexo masculino e 46,66% feminino; 77,04% da raça 
branca; 97,22% de região urbana e 1,11% rural; critério de confirmação laboratorial 84,76% e 
clinico epidemiológico 15,23%; dos municípios 17,77% notificados na cidade de Panorama; 16,11% 
em Dracena, 10,50% em Panorama. E a média de idade para os adultos é de 47 anos e das crianças 
5,5.  O número de casos notificados em crianças foi maior que em adultos , assim como no sexo 
masculino, independente da faixa etária. O oeste Paulista vem se tornando rapidamente em uma 
nova região endêmica para a LV.         
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CAROLINA YUMI GUSHIKEN - CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - V 

ERIKA KUSHIKAWA SAEKI - CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL INSTITUTO ADOLFO LUTZ - 
PRESIDENTE PRUDENTE -V 

DANIELA LEITE - INSTITUTO ADOLFO LUTZ - SP 
 

A coqueluche é uma doença respiratória de alta transmissibilidade, causada pelo coco bacilo 
Bordetella pertussis. Nos últimos anos, houve um aumento dos casos de coqueluche em recém-
nascidos, devido a isso, novas estratégias foram desenvolvidas para proteger as gestantes e os 
bebês. Em novembro de 2014, foi introduzida no Calendário Nacional de Vacinação, a vacina 
contra a difteria, tétano e pertussis (acelular) - dTpa, que se aplica em gestantes e profissionais de 
saúde. Em grávidas, sua administração se inicia a partir da 27ª à 36ª semana de gestação.  O 
objetivo deste trabalho foi avaliar retrospectivamente a cobertura vacinal e doses aplicadas de 
dTpa em gestantes atendidas no oeste do Estado de São Paulo no período de Janeiro a Dezembro 
de 2015. Os dados foram obtidos do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização 
(SI-PNI). A região do estudo é composta pela Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS 11), 
divididas em 5 Colegiados de Gestão Regional: Alta Paulista, Alto Capivari, Alta Sorocabana, Pontal 
do Paranapanema e Extremo Oeste Paulista, que compõem no total 45 municípios. O presente 
estudo encontra-se aprovado quanto ao mérito científico pelo Conselho Técnico Científico CTC-IAL 
20-I/2016 e CAAE 58193216.1.0000.0059. De acordo com os dados obtidos, os municípios de 
Panorama e Tupi Paulista pertencentes à Alta Paulista; Iepê, Nantes e Quatá pertencentes ao Alto 
do Capivari apresentaram coberturas vacinais de 100, 101, 115, 109 e 103%, respectivamente, 
atingindo a meta estabelecida de 100%. Apenas 3 municípios apresentaram cobertura entre 80-
99% e os demais municípios abaixo de 80%. As doses aplicadas em toda região foram de 5.651 
doses em 2015.  A imunidade conferida pela vacina não é permanente e decresce com o tempo. 
Estudos demonstram que principalmente a mãe, tem importante papel na transmissão da 
coqueluche para recém-nascidos. Mulheres vacinadas na gestação podem oferecer proteção 
indireta e promover a redução de casos e óbitos nesta faixa etária. Concluiu-se que dos 45 
municípios pertencentes às regiões de saúde estudadas, apenas 5 municípios atingiram a meta 
preconizada. Os dado demonstram a importância da atuação da Vigilância Epidemiológica em 
divulgar à vacinação e prevenir doenças. Além disso, esta vacina constitui uma ferramenta eficaz 
na redução da incidência e da mortalidade entre os recém-nascidos acometidos pela 
coqueluche.    Instituto Adolfo Lutz     
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LUIZ EDUARDO GESSE PIVETA - CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL INSTITUTO ADOLFO LUTZ DE 

PRESIDENTE PRUDENTE- V 
SERGIO KIYOSHI TSUDA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPI PAULISTA 

IVETE DA ROCHA ANJOLETE - SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS 
 

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa, que afeta seres humanos e os animais, 
causada por protozoários do gênero leishmania, transmitida pela picada de flebotomineos. A LV 
vem se disseminando pelo oeste do estado de São Paulo e apresentando padrões e situações 
epidemiológicas, variando de município para município. É de grande importância em saúde 
pública, compreender a dinâmica da doença numa determinada região e identificar possíveis áreas 
de risco epidemiológico para o desenvolvimento de ações de estratégia de vigilância e controle em 
áreas prioritárias.  Os objetivos deste estudo foram levantar os casos humanos da LV e a 
prevalência canina dos inquéritos sorológicos realizados no município de Tupi Paulista entre 2006 
e 2015. Os dados levantados foram organizados em planilhas Excel para a realização das analises 
estatísticas. As fontes de dados são do Centro de Vigilância Epidemiológica-CVE/SES-SP, Centro de 
Laboratório Regional - Instituto Adolfo Lutz - Presidente Prudente e Superintendência do Controle 
de Endemias de Presidente Prudente.  No período avaliado foram notificados 36 casos de 
leishmaniose visceral humana (LVH), distribuídos 2006(2), 2007(7), 2008(4), 2009(3), 2010(4), 
2011(6), 2012(3), 2013(4), 2014(2), 2015(1), com o registro de 3 óbitos. Foi examinado um total de 
12.025 cães domiciliados no município de Tupi Paulista para leishmaniose visceral canina (LVC), 
identificando 19,2% (2.303) de prevalência média da doença no período avaliado. Distribuídos: 
2006, 15,4% (396); 2007, 18,9% (480); 2008, 24,4% (370); 2009, 17,4% (237); 2010, 35% (369); 
2011, 14,3%(143); 2012, 23,9%(51); 2013, 24,5% (149); 2014, 8% (31); 2015, 9,8% (77). A 
porcentagem média de animais eutanasiados no período avaliado foi de 80,6% (1.757) e a recusa 
de 13,5 (310).  Ao longo da série histórica de 10 anos avaliada, houve ocorrência de casos 
humanos de LV em todos os anos e apresentou uma prevalência média alta de LVC, embora a 
eutanásia de animais tenha sido elevada em relação às recusas. Este fato demonstra ser de 
extrema importância a continuidade das ações de vigilância e controle da LV no município de Tupi 
Paulista com a identificação de áreas prioritárias, como ferramenta para auxiliar na gestão na 
escala local.    Centro de Laboratório Regional- Instituto Adolfo Lutz de Presidente Prudente V 
Secretaria Municipal de Tupi Paulista-SP Superintendência de Controle de Endemias de Presidente 
Prudente Ministério da Saúde     
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FRANCISCO ASSIS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LOURDES APARECIDA ZAMPIERI D ' ANDRÉA - CENTRO DE LABORATÓRIO REGIONAL - IAL DE 

PRESIDENTE PRUDENTE; FCT/UNESP DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 

A leishmaniose visceral(LV) é uma zoonose encontrada infectando pessoas em mais de 90 países, 
especialmente em regiões tropicais e subtropicais, em ambientes ecológicos que vão desde 
florestas até desertos.NO oeste paulista a doença foi identificada em 2005 em Dracena; em 2012 
foi registrado o primeiro caso autóctone em Presidente Prudente e em abril de 2016 o primeiro 
óbito humano por LV no município.Diferentes fatores estão envolvidos na dispersão da LV onde o 
meio ambiente desempenha um papel fundamental. Estudo dos fatores ambientais que podem 
estar relacionados ao avanço da leishmaniose visceral na cidade de Presidente Prudente Este é um 
estudo epidemiológico, descritivo seccional, onde dados relacionados aos cães, a população 
humana, a presença de áreas de risco com depósito de lixo oficiais e clandestinos e a presença de 
córregos foram obtidos a partir de dados de diferentes órgãos como Centro de Controle de 
Zoonoses, Secretaria de Meio Ambiente de Presidente Prudente e Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística. Para a distribuição, a cidade foi dividida em 7 micro regiões de acordo com os dados 
censitários do IBGE(2012). Em 2012, 199.649(96%) pessoas moravam na área urbana; 
11.418(5,7%) crianças < 4 anos; e 18.689 (9,3%) idosos > 65 anos, considerados de maior 
suscetibilidade à doença. As micro regiões 2, 3 e 4 concentram 71% da população onde 55.103( da 
cidade.27,6%) estavam na área 3,região central da cidade. Nesse período foram diagnosticados 
282 cães sendo 174(61,7%) em 2015, com maior número na micro região 2, com 56(32,2%) dos 
cães, evidente aumento nas micro regiões contíguas, 5 e 5 na sua maioria ao longo do ribeirão 
chamado "córrego do veado", onde estavam presentes 28(50%) dos 56 pontos com lixões 
clandestinos encontrados. O primeiro óbito por LV em humanos ocorreu na micro região 5.  Houve 
um grande aumento do número de cães infectados com LV no último ano seguindo o curso do 
ribeirão córrego do veado onde também estão presentes outros fatores de risco ambientais como 
lixões clandestinos, terrenos baldios, lagoas e pequenas matas. Além de mostrar a importância do 
ambiente, os dados podem auxiliar órgãos públicos e privados na tomada de medidas para um 
manejo mais eletivo na velocidade da dispersão da LV na cidade de Presidente Prudente.         
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SAÚDE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA ANÁLISE DO CURRÍCULO PARA O ENSINO 
MÉDIO 

 
ISADORA NEIRO OLIVEIRA - FCT UNESP 

JANAINA RICCI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 

LUIZ ROGÉRIO ROMERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
 

A Saúde é um direito fundamental que deve ser assegurado sem distinção de religião, raça ou 
condição socioeconômica. Em vários momentos, as Políticas Públicas ressaltam a relevância da 
abordagem do tema saúde entre os conteúdos da Educação Básica. Pode-se citar os Parâmetros 
Curriculares Nacionais e o Currículo do Estado de São Paulo. Este último documento contempla 
princípios orientadores para a prática educativa. No tocante da disciplina de Educação Física no 
Ensino Médio, busca-se a inter-relação entre os blocos de conteúdo esporte, lutas, jogos, ginástica 
e atividade rítmica e os eixos temáticos Corpo, Saúde e Beleza, Contemporaneidade, Mídias e 
Lazer e Trabalho. Desse modo, o objetivo do estudo foi descrever os conteúdos e as formas de 
abordagem da temática Saúde na Proposta do Estado de São Paulo para a disciplina de Educação 
Física para o Ensino Médio. Para a realização da pesquisa, foi utilizado o modelo de estudo tipo 
documental. A verificação da presença da temática Saúde foi realizada pela análise do Currículo 
Estadual para a Educação Física/Ensino Médio e propostas relacionadas ao tema Saúde. A 
temática Saúde foi mencionada em quase todos os volumes bimestrais. Para o aprofundamento 
da descrição foi elaborado um quadro sobre a temática, conteúdo, competências e habilidades, e 
situações de aprendizagem. Ressalta-se a necessidade de compreensão sobre a formação inicial 
dos professores que estão em prática profissional. Portanto, enfatiza-se a importância da 
qualificação durante a formação inicial e no processo de educação continuada do professor. A 
Educação Física referente ao tema Saúde apresenta o modelo biomédico, na maior parte dos 
conteúdos aparecem questões biológicas e fisiológicas. Futuros estudos sobre a temática Saúde no 
currículo poderão analisar todas as disciplinas para verificar a presença do conteúdo em questão e 
se adequam a realidade dos alunos e sua contribuição na promoção da saúde.    PROPe - UNESP     
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A SAÚDE BUCAL NA ÓTICA DO IDOSO E DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 
 

THAIS MEDEIROS DENADAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANILO FERREIRA BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA FERNANDA RIPOL MAFIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANE AVANSINI MARSICANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ROSANA LEAL DO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Conhecer os aspectos subjetivos dos idosos em relação a sua saúde bucal, os quais atuam sobre a 
qualidade de vida é fundamental. Com o passar dos anos os idosos decaem em suas funções, 
algumas vezes necessitando de um cuidador, podendo ser os profissionais de 
enfermagem.  Verificar as impressões dos idosos sobre a saúde bucal, considerando aspectos do 
cuidado, perda dentária e reabilitação, bem como a percepção dos acadêmicos de enfermagem 
sobre o cuidado em saúde bucal à idosos.  Serão convidados a participar vinte idosos residentes na 
Vila da Dignidade e dez alunos acadêmicos de enfermagem da Universidade do Oeste Paulista 
Unoeste. Serão realizados 3 grupos focais, contendo cada grupo 10 participantes. O intuito da 
coleta de dados será verificar impressões sobre a saúde bucal e cuidados odontológicos ao idoso. 
Serão obedecidos todos os preceitos éticos (CEP/CAAE: 56776516.4.0000.5515)            
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CINE SAÚDE: UMA PROPOSTA PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL E CULTURAL 
 

PAULA MIRALHA GUIMARÃES DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WABISON JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

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

UNOESTE 
EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O envelhecimento é um processo multifatorial e individual que envolve tanto fatores endógenos 
quanto exógenos e é demarcado por várias etapas que se concretizam no decorrer da vida, além 
disso, fatores ambientais e socioculturais como: dieta, sedentarismo, qualidade e estilo de vida e 
prática de exercícios físicos, estão intimamente ligados ao envelhecimento sadio e patológico. De 
acordo com a Organização Mundial de Saúde, a qualidade de vida pode ser entendida como "a 
percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos 
quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas padrões e preocupações". Assim ao se 
investigar a qualidade de vida é possível identificar os principais aspectos de saúde e vida do idoso 
no intuito de promover o bem-estar dos que envelhecem. A inserção dos alunos no campo de 
prática da Atenção Básica ocorre no 4º termo do curso de enfermagem, sendo realizada 
especificamente na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Este trabalho foi desenvolvido na ESF 
Eng. Joleo Martins, conhecida popularmente como Humberto Salvador II. A ESF apresenta em seu 
território de abrangência alto número de idosos cadastrados com índice de prevalência para 
doenças crônicas elevadas. De acordo com o Sistema de Informação da Atenção Básica das 3614 
pessoas cadastradas há um total de 306 idosos, o que representa 8,4 %, sendo destes 164 
mulheres e 142 homens.  Promover saúde a partir da interação dos idosos em um dia de lazer. 
Como objetivos específicos facilitar a compreensão dos idosos do conceito de promoção à saúde 
favorecendo a autonomia para o desenvolvimento de ações que preconizem o bem estar físico e 
mental.  Trata-se de uma ação de Educação em Saúde, realizada com idosos cadastrados na ESF 
Humberto Salvador. Considerando as etapas de planejamento de ações de Educação em Saúde 
foram levantados problemas a partir da coleta em fontes secundárias, estabelecido as prioridades 
e em consequência a delimitação do público-alvo da ação. A ação de promoção à saúde ocorreu a 
partir do convite dos idosos a passarem uma tarde no cinema, onde além d filme poderiam aferir a 
pressão arterial e realizar o teste de glicemia capilar. Vale ressaltar que como critérios de inclusão 
o convite foi feito aos idosos residentes na Vila da Dignidade, considerando a viabilidade do 
transporte para deslocamento dos idosos do Humberto Salvador ao cinema        Não há.      
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CONTAMINAÇÃO POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS NOS CHASSIS RADIOGRÁFICOS EM HOSPITAL DE 
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EDUARDA VILAS BOAS DE CASTRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NÁDIA DE ARAUJO MIGUEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Hoje mais do que nunca os seres humanos estão cada vez mais expostos a vários tipos de 
ameaças, dentre essas, estão seres microscópicos chamados bactérias, que podem ser 
patogênicos, sendo assim nocivos às pessoas. Estudos microbiológicos realizados em aparelhos 
hospitalares tem demonstrado a presença de diversos tipos de bactérias, o que faz com que sejam 
potencialmente um veículo de disseminação de doenças e infecções à população. O 
Staphylococcus aureus é classificado como uma bactéria altamente patogênica, embora esteja 
presente como parte da microbiota da maioria dos indivíduos. As infecções hospitalares 
configuram-se como uma contínua preocupação para pacientes e profissionais da saúde, sendo 
necessárias constantes investigações e estudos sobre essa temática, com vista a essas 
considerações, apresenta-se como objetivos deste estudo: investigar os chassis radiográficos como 
fontes de contaminação cruzada entre pacientes e verificar como são realizadas as radiografias 
quanto à prevenção e controle de infecção hospitalar, sugerindo a necessidade de protocolos 
eficientes quanto à desinfecção desses chassis radiológicos. Este estudo teve como objetivo 
investigar a contaminação por Staphylococcus aureus nos chassis radiográficos de tamanho 
18x24cm como fonte de contaminação cruzada, entre pacientes de um Hospital de Ensino do 
interior de São Paulo devido as infecções hospitalares configurar uma contínua preocupação para 
pacientes e profissionais da saúde, sugerindo a necessidade de protocolos eficientes quanto a 
desinfecção desses chassis radiológicos.  O estudo foi realizado em um Hospital de Ensino no 
interior de São Paulo e os objetos de estudo correspondem aos chassis radiográficos (18x24cm) 
disponíveis no hospital para essa unidade de serviço. O local de estudo possui vários chassis 
radiográficos de 18x24cm, e foi observada a contaminação de apenas dois chassis. Em cada dia de 
coleta, foram obtidas amostras para as culturas de dois chassis (C1 e C2). Nestes chassis foram 
coletadas amostras para as culturas de microrganismos em três momentos diferentes: MO (início 
da rotina), M1(2 horas após início) e M2 (final da rotina), ou seja, foram obtidas seis amostras 
laboratoriais para as culturas dos chassis por dia de coleta.             
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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO RASTREAMENTO DO ABUSO E DEPENDÊNCIA 
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ALESSA BAPTISTA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAFAEL ARTHUR ROCHA MIRANDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDREY MONTAGNINI CASETTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARA BACCAR FONSECA CASAROTTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOÃO RENATO CIABATTARI PAGNANO - UNIFADRA 
JOSÉ EDUARDO ATÍLIO PEREIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VANESSA APARECIDA FAVONI FRAGOZO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP 

TIAGO DIAS FURINI - FACULDADE DE INFORMÁTICA - FATEC 
 

O uso nocivo do álcool é um dos fatores de risco de maior impacto para a morbidade, mortalidade 
e incapacidades em todo o mundo (MORETTI- PIRES, 2009), sendo que cerca de 6% de todas as 
mortes no mundo são atribuídas ao uso de álcool (OMS, 2014). No período de 2012, no Brasil, o 
álcool esteve associado a 63% e 60% dos índices de cirrose hepática, e em acidentes de trânsito, 
18% e 5% entre homens e mulheres, respectivamente (OMS, 2014), ou seja, o abuso e 
dependência de álcool constituem um grave problema de saúde pública, sendo necessária a 
implantação de estratégias na atenção básica de saúde, que atuem na prevenção dos impasses 
gerados por essas modalidades de uso e é extremamente importante a detecção do uso abusivo e 
dependência do álcool nesse nível de atenção.  O presente trabalho tem como principal objetivo a 
descrição do desenvolvimento de um software, que possibilitará o cadastro de instrumentos 
padronizados para o rastreamento do uso abusivo ou dependência do álcool nos usuários dos 
serviços de Estratégia de Saúde da Família (ESF). As atividades constituintes do projeto são: 
seleção dos instrumentos de rastreamento; aplicação e avaliação de aplicabilidade dos testes 
selecionados; captura de requisitos a partir do trabalho de campo dos pesquisadores; descrição do 
software a ser desenvolvido. O software que será criado permitirá que instrumentos padronizados 
possam ser cadastrados e depois utilizados na triagem de casos de abuso ou dependência do 
álcool. Tais instrumentos seguirão o modelo do questionário Alcohol Use Disorder Identification 
Test (AUDIT). Cada instrumento deve permitir o cadastro de questões objetivas, cada qual com um 
valor de resposta atribuído, onde este valor será determinante para o reconhecimento de casos de 
abuso de álcool em uma seção apropriada para a triagem e aplicação do questionário. 
Inicialmente esses instrumentos padronizados serão disponibilizados em uma aplicação web, a fim 
de facilitar o uso do instrumento pelas equipes da ESF, auxiliando no rastreamento de casos de 
dependência. Assim, espera-se que o software contemple os seguintes itens: I. Desenvolvimento 
de sistemas para coleta, armazenamento e análise dos dados obtidos com a utilização dos 
questionários; II. Um sistema integrado de rastreamento dos casos de uso abusivo e dependência 
do álcool; III. Software online para a apresentação dos resultados em tempo real visando à 
otimização do processo. FAPESP 2015/16029-3       Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo - FAPESP     
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ENCONTRO COM MULHERES : A IMPORTÂNCIA DO DIAGNOSTICO PRECOCE DA SÍFILIS  
 

PAULA MIRALHA GUIMARÃES DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA FACE KUVABARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A sífilis é uma doença de evolução crônica provocada por uma bactéria, do gênero espiroqueta, 
denominada Treponema pallidum. Os jovens estão iniciando a vida sexual muito cedo e acabam se 
relacionando com vários parceiros sem o uso de preservativos. O conhecimento sobre forma de 
contágios das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), ainda é ausente entre jovens e 
adolescentes e a falta de informações básicas contribui para aumentar a vulnerabilidade. Para 
elaboração da ação do grupo, tendo em vista que a maior contaminação da Sífilis se dá pelo 
contato e ao observarmos os dados cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica 
(SIAB), encontramos um grande número de mulheres cadastradas,total de 592 na faixa etária de 
20 a 39 anos, idade considerada reprodutiva. De Acordo com os itens citados acima é possível 
entender a escolha do grupo sobre este assunto "Sífilis", sabendo que, a mesma é uma doença 
silenciosa e que muitos a desconhecem. Concluímos que as pessoas devem ter conhecimento 
sobre os riscos de contaminação a que estão sendo expostas e que precisam se prevenir, estas 
orientações e informações,contribuirão para a promoção de saúde e redução eficaz na taxa de 
contaminação entre as pessoas. Esperamos conscientizar as mulheres sobre a importância do 
diagnóstico precoce da sífilis, através da utilização do teste rápido, conscientizando da 
necessidade do acompanhamento de saúde e do auto cuidado. Trata-se de uma ação de Educação 
em Saúde, realizada na ESF Humberto Salvador, foram convidadas mulheres cadastradas na ESF 
através de convite individual e nominal entregue pelos Agente Comunitário de Saúde.O grupo se 
deu de maneira descontraída e informal deixando as mulheres livres para expor suas dúvidas, 
medos e questionamentos. Iniciou-se através de uma dinâmica de relaxamento e em seguida foi 
aplicado um pré-teste contendo perguntas de fácil entendimento, discussão sobre o que é a Sífilis, 
seus sinais e sintomas, formas de tratamento, prevenção e teste rápido. Após a discussão foi 
aplicado um pós-teste que contemplava as mesmas perguntas de maneira que poderia ser 
avaliado posteriormente mensurando o quanto as informações foram absorvidas. Ao final 
oferecido lanche e sorteio de brindes,abordando as mulheres para realização do teste rápido para 
Sífilis.       Não há.      

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
820 

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

 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Saúde Coletiva    

 
 

ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO EFICÁCIA DO VERNIZ DE FLÚOR NA PREVENÇÃO DE CÁRIE 
DENTÁRIA EM DENTES DECÍDUOS: AVALIAÇÃO DE UM ANO 

 
MARIANA ESPERENDI BASTIANINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA ROSSATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DÉBORA FACHIANI TESCARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANE AVANSINI MARSICANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSANA LEAL DO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A doença cárie está presente em mais da metade da população brasileira, o que nos dias de hoje é 
considerado um índice preocupante já que existem diversas formas de prevenção. Dentre elas, o 
verniz fluoretado, que é indicado para dentes decíduos e permanentes. Porém, não existem 
estudos de boa qualidade que comprovem sua real eficácia em dentes decíduos.  Os objetivos 
desse estudo serão verificar a eficácia do verniz de flúor na prevenção de cárie em dentes 
decíduos, de crianças de 1 a 4 anos, a presença de efeitos adversos e a aceitação do 
tratamento.  Serão incluídas crianças de 1 à 4 anos, de ambos os gêneros, que residam em 
Presidente Prudente/SP, frequentem a rede municipal de ensino e possuam menos de 10 dentes 
acometidos por lesões de cárie. Os examinadores previamente calibrados avaliarão a condição 
bucal das crianças e então, as mesmas serão submetidas às aplicações semestrais de verniz 
fluoretado Duraphat® durante um ano. Para a calibração intra e inter examinador, será realizado o 
teste Kappa de Cohen. Para a comparação da proporção de novas lesões, será realizado o teste de 
qui-quadrado e para a comparação das médias será realizado o teste t de 
student.        CPDI/UNOESTE     
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FAST HUG: UMA ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL AO PACIENTE CRÍTICO 
 

RENATA VIDEIRA ANDRADE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA CAROLINA RIÇALDO BONI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA SATO DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA MARIA S. CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Unidade de Terapia Intensiva é o lugar onde o paciente apresenta alta gravidade e requer 
suporte de uma equipe multiprofissional, que tomam decisões e medidas que resultam em 
intervenções garantindo a qualidade do cuidado clínico destes pacientes. A implantação de 
protocolos permite uma assistência centrada na qualidade, padronizando a linguagem entre as 
equipes. Portanto, observou-se que FAST HUG representa um aliado na manutenção diária dos 
cuidados aos pacientes, pois a adesão a essa ferramenta proporciona ao paciente uma assistência 
padronizada, de qualidade, e com maior segurança. O conceito FAST HUG, é uma expressão 
inglesa criada por Dr. Jean L. Vincent, médico intensivista, que em sua experiência profissional 
notou a existência de erros e descuidos que poderiam ser evitados com uma simples medida de 
verificação diária. Esse checklist envolve sete itens que devem ser revisados diariamente para 
equalizar a assistência e evitar omissões nos cuidados intensivos. Sendo eles: Feeding 
(Alimentação), Analgesia, Sedation (sedação), Thromboembolic prevention (Profilaxia de trombose 
venosa), Head of bed elevated (decúbito elevado), stress Ulcer prophylaxis (profilaxia de úlcera de 
stress) e Glucose control (controle glicêmico).  Este trabalho tem como objetivo avaliar se houve a 
observação dos itens propostos pelo checklist FAST HUG para o cuidado de pacientes críticos em 
uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de grande porte situado no Oeste 
Paulista. Trata-se de uma pesquisa descritiva e transversal, de caráter retrospectivo exploratório 
quantitativo, aprovado pelo pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob número 3343. Serão 
analisados os prontuários dos pacientes admitidos na Unidade de terapia Intensiva de um hospital 
de grande porte situado no Oeste Paulista, no período de 01/01/2016 a 30/06/2016. A Unidade 
dispõe de 20 leitos ao total, atendendo pacientes clínicos e cirúrgicos, sendo a média de 
internação mensal de 90 pacientes. Será utilizado instrumento próprio para coleta de dados, que 
contém as variáveis relacionadas as características do paciente, tempo de internação, diagnósticos 
associados e os itens propostos pelo checklist FAST HUG. Esperamos como resultados identificar 
no checklist FAST HUG, que houve a observação dos itens propostos para o cuidado de pacientes 
críticos em uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de grande porte situado no Oeste 
Paulista.            
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PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE SOBRE O ATENDIMENTO AO PACIENTE COM TRANSTORNO 
MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 

 
ALINE APARECIDA BURIOLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAIO KOITI MURAMATSU - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCIELLE DAS DORES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HELEN MONTEMEZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELA ROBERTA AMORIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Transtornos mentais estão entre as causas mais relevantes de morte e diminuição da expectativa 
de vida no mundo, contemporaneamente, a saúde mental esta inserida em um contexto de 
inclusão nos serviços de saúde que a população em geral recebe. A Estratégia da Saúde da Família 
constitui o serviço que possui maior vinculo com a população, é a primeira via de acesso ao 
atendimento, onde deveriam ser efetivamente resolvidos ao menos 80% das demandas em saúde 
mental, porém esses profissionais enfrentam algumas dificuldades no atendimento, como 
exemplo: ausência de capacidade na criação do vínculo entre profissional e usuário e ausência de 
desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo perante as necessidades do usuário.  Mediante a 
estas dificuldades o reconhecimento e o enfrentamento é o primeiro passo para avançar em busca 
por resolutividade e da crescente inclusão desses pacientes na sociedade, esses profissionais 
precisam estar tecnicamente e emocionalmente preparados para acolher e proporcionar o melhor 
atendimento e tratamento a esses portadores e suas famílias. Com isso o serviço torna-se ainda 
mais eficaz e resolutivo, além de proporcionarem atendimentos com integralidade e 
universalidade, seguindo o novo modo assistencial na atenção primária. A pesquisa tem como 
objetivo, identificar as potenciais fragilidades vivenciadas pela equipe de saúde no cuidado em 
saúde mental, ofertado na atenção primária. Desse modo, será realizado um estudo 
descritivo/exploratório, com abordagem qualitativa. Os dados serão coletados por acadêmicos de 
Enfermagem e Medicina, em 17 Estratégias de Saúde da Família de um município no interior 
paulista. Enfermeiros e Médicos serão os profissionais-alvo entrevistados, utilizando como 
instrumento um roteiro semi - estruturado, contendo questões norteadoras. Sendo assim, as falas 
dos entrevistados serão registradas em um gravador digital, e serão elaborado um diário de 
campo, no qual anotaremos as percepções e as reações dos participantes durante a entrevista, 
com intuito de subsidiar a análise dos dados. Os dados serão analisados por meio da análise 
temática de conteúdo de Bardin. Espera-se que a pesquisa colabore de forma assertiva no 
reconhecimento dos motivos que levam enfermeiros e médicos a revelarem dificuldades e 
inseguranças, perante esse cenário. Em vista disso, será possível evidenciar a relevância de 
estabelecer um plano que vise sanar tais deficiências, indicando possíveis medidas a serem 
tomadas.        Financiamento próprio     
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PERFIL DE MORBIMORTALIDADE E O CURRÍCULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A REALIDADE ESCOLAR 
 

LUIZ ROGÉRIO ROMERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 
YASMIN CAROLINI DOS SANTOS PRADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
ISADORA NEIRO OLIVEIRA - FCT UNESP 

JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: O panorama educacional e de abordagem da saúde na escola 
encaminhado neste projeto parte da realidade da disciplina Educação Física. Esta área do 
conhecimento tem sido relacionada à saúde desde o período colonial. A pesquisa pretende 
estudar a Proposta Curricular do Estado de São Paulo quanto sua abordagem do tema saúde e 
correlacionar com os indicadores de morbimortalidade, com base nos indicadores de saúde entre 
idade escolar do município. OBJETIVOS: Comparar os temas de saúde abordados na Proposta 
Curricular do Estado de São Paulo e o perfil de morbimortalidade em idade escolar de diferentes 
municípios/regiões de saúde. MATERIAIS E MÉTODO: Será utilizado o modelo de pesquisa tipo 
documental da Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Destaca-se a utilização de dados 
secundários a partir da identificação de prevalência de morbimortalidades dos municípios 
investigados. Como ponto de partida foi feito um levantamento de informações referente a saúde, 
na Proposta Curricular do Estado de São Paulo da disciplina Educação Física do Ensino Médio, e 
verificou-se que a abordagem saúde é contemplado no eixo temático Corpo, Saúde e Beleza, que 
concentra-se seus conteúdos em doenças relacionadas ao sedentarismo.       PROPe - UNESP PIBIC 
- CNPq     
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PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA: UM DIÁLOGO A PARTIR DA SEGURANÇA EM ATIVIDADES 
AQUÁTICAS 

 
YASMIN CAROLINI DOS SANTOS PRADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
JÉSSICA NAOMI DOS SANTOS FERREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
LUIZ ROGÉRIO ROMERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 

JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
 

A prática de natação e outas atividades aquáticas tem se destacado atualmente e elevado o 
número de participantes. Seus benefícios são reconhecidos no âmbito social e científico. As 
contribuições podem ser identificadas nos aspectos do crescimento e fortalecimento da massa 
óssea, equilíbrio no desenvolvimento muscular, diminuição da gordura corporal, elevação da 
capacidade cardiorrespiratória, melhora na eficiência cardiocirculatória e no consumo de oxigênio, 
ampliação do limiar anaeróbio e da capacidade anaeróbia. Por outro lado, o número de incidentes 
graves envolvendo ambientes aquáticos tem sido elevado nas ultimas décadas. O uso de praias, 
balneários, represas e piscinas de modo inseguro contribuem significativamente para o aumento 
deste problema de morbimortalidade. Desse modo, torna-se fundamental o ensino de prevenção 
de acidentes na água. OBJETIVO: Atender a comunidade local no oferecimento de conhecimentos 
sobre participação em atividades aquáticas de modo seguro e que possam contribuir para o 
crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes de escolas públicas de Ensino 
Fundamental e Médio. METODOLOGIA: O projeto será desenvolvido junto às escolas públicas de 
Presidente Prudente, São Paulo. Contará com a participação do Subprojeto PIBID Educação Física, 
UNESP-FCT e do Projeto de extensão - Multiplicando saberes: ludicidade e qualidade de vida na 
infância (PROEX/UNESP). Será realizado na própria escola e contará com aproximadamente quatro 
encontros. Ao final, todos os participantes participarão dos procedimentos de avaliação do projeto 
e identificação de limitações e contribuições. Espera-se como resultados a auxílio na multiplicação 
de conhecimentos sobre os benefícios que as atividades aquáticas em segurança podem promover 
nas crianças. Também favorecer a reflexão sobre a melhoria da qualidade de vida e o 
fortalecimento do potencial de saúde das crianças na perspectiva da ludicidade. Outro aspecto se 
refere à capacitação de profissionais das escolas a ampliação dos conhecimentos sobre a 
importância das atividades aquáticas, orientações necessárias para sua prática e ludicidade como 
elemento imprescindível para a prática da atividade física, saúde e qualidade de vida das 
crianças.       PROEX - UNESP     
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A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE EM INTENSIVISMO E SUAS CONCEPÇÕES 
 

ANA CAROLINA DE FACCIO AZEVEDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA FLÁVIA SORIANO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELLA ASSIS MOTTA ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAYNARA ZANONI D'ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

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

A Residência Multiprofissional em Saúde - RMS trata-se de uma modalidade de especialização lato 
sensu, criada a partir da promulgação da lei 11.129 de 2005 e abrange diversas profissões 
relacionadas ao cuidado em saúde. Os programas de residência são orientados pelos princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e tem como finalidade a inserção qualificada dos 
profissionais da área da saúde no mercado de trabalho e devem estar alocadas nas áreas e redes 
de atenção a saúde prioritárias, definidas em comum acordo com os gestores do SUS a partir das 
necessidades locais e regionais identificadas. São voltadas para a formação em serviço e este 
modo de integrar as ações multiprofissionais visa à formação coletiva inserida no mesmo campo 
de trabalho sem deixar de respeitar os núcleos específicos de saberes de cada profissão. Tal 
trabalho se justifica devido a importância de troca de experiências de profissionais da área da 
saúde na busca de realizar um cuidado integrado e de qualidade ao paciente. Relatar a experiência 
da residência multiprofissional em Intensivismo e discorrer sobre as habilidades adquiridas pelos 
residentes    A partir da experiência adquirida o residente desenvolve habilidades de comunicação 
e senso crítico em conformidade com princípios norteadores do SUS, desenvolvendo ainda a 
capacidade de diagnosticar os problemas de saúde dos indivíduos assistidos, utilizando 
instrumentos da clínica e da epidemiologia, solicitando a interpretando exames laboratoriais e 
buscando a resolutividade adequada. O trabalho multiprofissional permite além da integração, 
que os profissionais reflitam a sua prática e elaborem um plano de cuidado efetivo ao paciente, 
reconhecendo e encaminhando os casos que ultrapassem o alcance da atuação da equipe. A 
atuação dos residentes também traz benefícios ao campo de atuação, desafogando o serviço 
oferecendo uma mão de obra especializada.    Os autores. O programa da residência tem duração 
de dois anos, possui um cronograma com rodízio mensal entre cenários de prática de diversos 
níveis de complexidade, com o intuito de conhecer o cuidado desde os casos mais simples até o 
paciente crítico. Conta com uma carga horária de 60 horas semanais dívidas em atividades 
práticas, teóricas e teórico práticas.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
828 

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

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Saúde Coletiva    

 
 

A VISÃO DO ESTUDANTE DE MEDICINA FRENTE À INSTAURAÇÃO DE VÍNCULOS COM O PACIENTE 
NO PÓS-ALTA HOSPITALAR. 

 
LARISSA PELEGRIM HERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA APOLÔNIO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LAIANE NAJARA OLIVEIRA CAIRES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MAYARA SILVA LOURENCETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIEL JOSÉ PIMENTEL BONFIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Medicina instruem para a 
formação de um médico generalista, que seja comprometido não apenas com a cura das 
enfermidades, mas, com a promoção da saúde e prevenção de doenças, que mantenha acima de 
tudo um olhar ético e que esteja atento às necessidades da população no território atuante, visto 
que hoje no Brasil, a atenção à saúde, tem investido na formulação, implementação e 
concretização de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. O trabalho tem por 
objetivo mostrar a eficiência da instituição do vínculo entre os acadêmicos com o usuário SUS no 
pós-alta e sua relevância para a ininterrupção do tratamento. Trata-se de um relato de 
experiência, acerca da vivência promovida pela disciplina do GPS (grupo de promoção à saúde), 
dos alunos do curso de Medicina de uma Universidade do Estado de São Paulo.    Concluímos que 
a visita domiciliar no pós-alta é um fator importante na elaboração do vínculo de respeito e 
confiança dos estudantes com os pacientes SUS, e auxilia na identificação das necessidades de 
saúde do usuário, empoderando-o de informações com ampliação de sua autonomia prevenindo 
reinternações e interferindo na economia de recursos para o setor da saúde.     O cronograma foi a 
princípio apresentado pelo preceptor, bem como os objetivos da matéria, sequencialmente, 
realizaram-se seminários, discussão de planilhas e estudo de alta da visita selecionada, o que 
promovia um melhor conhecimento da enfermidade do paciente. Cada usuário era previamente 
avisado por telefone, acerca de a visita domiciliar. Foram utilizadas mídias interativas e 
orientações digitais. As visitas viabilizaram a proximidade dos graduandos em Medicina com as 
necessidades de saúde dos pacientes SUS. Foi possível colaborar com a criação de ambientes 
saudáveis ao organizarmos horários, via de administração, armazenamento e validade das 
medicações; prevenção de acidentes domésticos; orientações digitais com adequação das 
informações ao nível intelectual dos pacientes. As pessoas relataram se sentirem valorizadas ao 
participarem das videoconferências, demonstrando a relação de respeito e confiança entre 
discentes e usuários. A inclusão dos familiares nas orientações integrou a relação de cuidado. 
Técnicas de reasseguramento foram feitas visando o esclarecimento das informações 
transmitidas.     
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A VISITA DOMICILIAR COLABORANDO NA IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE NO PÓS-
ALTA. UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DO CURSO MÉDICO 

 
GUILHERME DALE VEDOVE ROSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

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

ISABELLA DE NADAI ZAMARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TIAGO NESSO BARROS DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA BUENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETÍCIA FERNANDES BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO BOBATO DE CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELE LIMA CUNHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

YASMIN RAJAB - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Grupo de Promoção a Saúde (GPS) é uma disciplina do 7º termo da Graduação do Curso de 
Medicina que tem a finalidade de prestar assistência aos pacientes após a alta hospitalar, por meio 
de visitas domiciliares. A visita domiciliar (VD) possibilita, a partir do conhecimento da realidade da 
pessoa e de sua família, fortalecer os vínculos de respeito e confiança da equipe de saúde com o 
paciente, atuando na promoção à saúde, prevenção, tratamento e reabilitação de doenças e 
agravos. A VD favorece a prestação da assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
a identificação das Necessidades de Saúde das pessoas. Estas ações não se restringem às 
demandas biológicas, devendo estar articuladas às necessidades sociais.  Descrever a realização de 
uma (VD) e como esta atividade prática ajudou na identificação das Necessidades de Saúde e na 
orientação ao paciente após a alta hospitalar.     A (VD) é uma importante ferramenta para a 
formação do acadêmico do Curso de Medicina, auxiliando-o na construção de planos de ação que 
colaboram para a criação de ambientes saudáveis nos domicílios dos usuários do SUS pós alta 
hospitalar.     Foi feita uma revisão do prontuário do usuário do SUS antes da realização da VD. O 
prontuário foi fornecido pelo o serviço de saúde do hospital, afim de que a (VD) fosse direcionada 
e buscasse identificar as suas Necessidades de Saúde. A paciente visitada, com 93 anos de idade, 
era hipertensa e havia sido hospitalizada com quadro de pneumonia. Foram feitas orientações, 
por meios digitais, sobre prevenção de quedas de idosos, orientação nutricional para o paciente 
hipertenso, além de serem realizadas análises dos receituários e dos medicamentos utilizados pela 
paciente. As orientações foram adaptadas à linguagem e à escolaridade da paciente e dos seus 
familiares. A fim de reforçar as orientações apresentadas foi executada uma vídeo conferência 
coordenada pelo facilitador da disciplina. E Constatamos que, dentre as Necessidades de Saúde 
identificadas, a saber: "Condições de Vida, Acesso às Tecnologias que prolongam a Vida, Vínculo 
entre Equipe de Saúde e Usuário do SUS e Autonomia", o último item foi o mais frágil identificado 
pelos estudantes.     
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APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO INTERIOR 
DO OESTE PAULISTA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
CAMILA PROTA SANNINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELENICE MORINI DUARTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDA LELI DILLIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETÍCIA DE BARROS DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUIZ HENRIQUE DOMINGUEZ JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARINA ARAÚJO MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

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

SULAMITA GANDIA GREGORY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede 
pública de ensino através da integração e articulação permanente da educação e da saúde, 
proporcionando melhoria da qualidade de vida dos educandos. Os principais objetivos do 
programa são: promoção e prevenção de agravos à saúde; contribuição para a formação integral 
de educandos; promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde e fortalecer a 
participação comunitária nas políticas de Educação Básica e saúde.  Avaliar a saúde dos estudantes 
visando contribuir para sua formação por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à 
saúde.    Considerando a tendência atual dos escolares ao sobrepeso e obesidade e a associação 
destes com fatores de risco e complicações cardiovasculares, intervenções visando reduzir o peso 
corporal são de extrema importância para a prevenção e um melhor prognóstico dessa população. 
Quanto à acuidade visual e às alterações do exame físico, a ação contribui para evitar o 
diagnóstico tardio e errôneo, que acaba por comprometer a capacidade de aprendizado e 
desenvolvimento intelectual do aluno.     A atividade foi realizada com crianças de 6 a 13 anos de 
idade, no período entre março e maio de 2016, em uma escola de ensino público no interior do 
Oeste Paulista. Os estudantes foram avaliados em uma sala de aula através de um circuito 
contendo: preenchimento de dados pessoais; avaliação antropométrica; acuidade visual e exame 
físico com ênfase em ausculta cardiopulmonar, inspeção de pele, mucosa, cavidade oral, arcada 
dentária e pesquisa de pediculose. Após análise dos dados coletados, informações como 
sobrepeso, obesidade, diminuição da acuidade visual e alterações no exame físico foram 
conduzidas para a direção escolar visando o posterior encaminhamento aos profissionais de 
saúde.    
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APROXIMAÇÕES DOS ESTUDANTES DE MEDICINA A PROJETOS SOCIAIS, VIA ESF 
 

LUCAS PILLA GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDRÉ FERRO SCARDOVELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANILO DE SOUZA DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA CAROLINA CAVALCANTE ROCHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WESLEY AMÉRICO BERGAMIN GRANADO DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

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

 
Frentes às realidades vigentes um dos desafios da disciplina Programa de Aproximação Progressiva 
a Prática, ministrada no curso de medicina na Universidade do Oeste Paulista, é inserir o 
estudante de medicina às práticas da ESF, transformando-o em agente crítico reflexivo da saúde 
pública no Brasil. Contudo essa aproximação é insuficiente, visto que a ESF é integrada a uma 
comunidade e, portanto, tem o compromisso da promoção, prevenção e educação em saúde com 
todas as instâncias sociais da área atendida, como escolas, centros sociais urbanos e projetos 
sociais. A disciplina PAPP V propôs a expansão do campo de atuação da ESF, trabalhando gestão e 
comunidade, objetivando conhecer projetos sociais e entidades inseridas na área de atuação da 
ESF para realização das atividades.    Por fim, observamos que a disciplina PAPP deve expandir a 
proposta de inserção e aproximação dos alunos de medicina à ESF, pois não devemos restringir 
nosso conhecimento apenas a clínica médica, mas sim ter um conhecimento profundo da 
estratégia e da área atendida. Ademais, tais aproximações englobam de maneira mais efetiva os 
princípios que regem o SUS como a integralidade, equidade e universalidade, transformando os 
discentes de medicina em futuros profissionais humanizados e comprometidos com as politicas 
públicas de saúde no Brasil.     Inseridos à ESF do Jardim Regina, no município de Presidente 
Prudente, fomos informados da existência da entidade filantrópica denominada Núcleo TTERE, 
fundada por um grupo de voluntários da sociedade civil. O núcleo atende pessoas de variadas 
idades com deficiência física, mental, visual, auditiva e cognitiva. A aproximação se iniciou através 
do diálogo com os atendidos, diretores e educadores vinculados ao projeto, o que possibilitou a 
identificação de atendidos portadores da síndrome do X frágil, cisto aracnóide, TDHA, Down, TOD, 
dentre outros. Entendemos que a aproximação se fez necessário para o desenvolvimento de 
propostas para prevenção, promoção e educação em saúde, visto o contexto e realidade de vida 
dos atendidos. Averiguamos deficiência nas questões de propriocepção, déficit de cuidados com a 
saúde, além de evidentes dificuldades em práticas de vida cotidianas, como a questão da higiene 
pessoal. Após o conhecimento da realidade, propusemos um acompanhamento semanal, onde 
foram abordados temas de necessidade imediata apontados pela psicopedagoga que coordena o 
projeto.    
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ATUAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM AULA PRÁTICA SIMULADA: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA. 

 
LUCIENE APARECIDA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCELA DE ANDRADE BERNAL FAGIANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Ensino baseado em simulação tem sido utilizado como uma metodologia que se caracteriza pelo 
aprendizado ativo em ambiente livre de risco, no qual se pode construir o conhecimento, a 
habilidade técnica, a comunicação, a liderança e o trabalho em equipe através de um processo 
educativo que substitui o encontro com o paciente real por modelos artificiais, atores ou pacientes 
virtuais. A Simulação Realística faz parte de uma possibilidade de ensino que engloba não somente 
as habilidades técnicas, mas o gerenciamento de crises, liderança, trabalho em equipe, raciocínio 
clínico em situações críticas ou que possam provocar prejuízos ao paciente real, tornando-se uma 
ferramenta poderosa de aprendizado, onde o estudante desenvolve a habilidade de reconhecer as 
próprias limitações e lacunas em seu processo de aprendizagem sem colocar o paciente em 
risco. Relatar a importância das aulas apresentadas em forma de Simulação Realística para uma 
equipe multiprofissional.    Conclui-se que as aulas simuladas contribuem para uma aproximação 
da realidade, facilitando assim a atuação da equipe multiprofissional diante de uma situação real, 
onde essa pode ser desde uma técnica assistencial onde a destreza manual é colocada em 
avaliação ou uma anamnese onde a postura do aluno é observada.     Aula pratica simulada onde o 
estudante participa como ator juntamente com pacientes/atores estandarizados e/ou 
padronizados, onde vivenciam uma situação problema. Ao final da cena o professor, que atua na 
aula como mediador, conduz esclarecendo e revivendo de forma pontual momentos cruciais do 
atendimento oferecido ao paciente. Levantamos questões que nos orientam a buscas 
referenciadas, no momento de fechamento de ciclo, discutimos buscas e referências e 
apresentamos ações propostas para resolução do problema apresentado.     
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BENEFÍCIOS DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE NO LEITO EM PACIENTES INTERNADOS EM AMBIENTE 
HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
ANA CAROLINA DE FACCIO AZEVEDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAYNARA ZANONI D'ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA MARIA S. CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Um dos agravos mais frequentes em pacientes internados é a imobilidade no leito, ocorrendo em 
30 a 60% das internações, acarretando no aparecimento de fraqueza muscular respiratória e 
motora, aumentando o tempo de internação hospitalar e interferindo na vida do paciente durante 
anos após sua alta. O emprego da terapia de mobilização precoce traz benefícios físicos e 
psicológicos, diminuindo o tempo de hospitalização e o risco de complicações secundárias a 
imobilização, além de ser uma oportunidade de interação do paciente com o ambiente e uma 
importante fonte de estímulos sensoriais e motores. Pode ser realizada de várias formas, como 
posicionamento adequado no leito, exercícios motores no leito, sedestação a beira do leito, 
transferência para cadeira, ortostatismo e deambulação.  Descrever a percepção das residentes 
em enfermagem e fisioterapia sobre os efeitos benéficos da mobilização precoce no leito nos 
pacientes internados em ambiente hospitalar.     Adiar o início dessas atividades terapêuticas 
apenas prejudica o déficit funcional dos pacientes, portanto, a intervenção precoce é mais do que 
recomendada, é fundamental.    Os autores. Em nossa prática profissional como residentes em 
uma equipe multiprofissional tivemos a possibilidade de atuar em diversos cenários no ambiente 
hospitalar e com pacientes que necessitavam dos mais diversos tipos de cuidados. 
Compreendemos na prática que a realização da mobilização precoce no leito traz inúmeros 
benefícios aos pacientes, como a diminuição do risco de acometimento de úlceras por pressão e, 
consequentemente, infecções; melhora da força muscular resultando na independência e 
autocuidado; diminuição da dependência do leito propiciando a deambulação e o banho de 
aspersão. A mobilização precoce produz efeitos significativos nos prognósticos clínicos, pois auxilia 
na diminuição do tempo de ventilação mecânica, melhora o estado funcional do organismo 
adoecido, além de ser um grande redutor de mortalidade hospitalar. Esta prática utilizada pela 
fisioterapia em conjunto da equipe de enfermagem tem se mostrado satisfatória, corroborando a 
evolução clínica do paciente, pois além de ser um cuidado em saúde, nutre o vínculo entre o 
profissional e o paciente, aumentando a satisfação, o estímulo a independência e a qualidade de 
vida.     
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COMBATE AO CÂNCER DE MAMA: UMA ESTRATÉGIA QUE SE INICIA NA ATENÇÃO BÁSICA. 
 

DÉBORAH CRISTINA ANDRADE NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CASSIA APARECIDA DE SANTANA GASQUEZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

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

O câncer de mama possui grande impacto na saúde, visto que é o mais comum entre as mulheres 
no mundo e no Brasil, com estimativa de 57.960 novos casos para 2016, e 14.388 mortes 
registradas em 2013, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), e com o Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM), respectivamente. Dentro deste contexto, surgiu o 
movimento Outubro Rosa, que visa ações direcionadas à conscientização sobre a prevenção do 
câncer de mama através do diagnóstico precoce, ações estas que podem também ser realizadas a 
nível de atenção primária em uma Estratégia da Saúde da Família (ESF).  Relatar as experiências de 
uma ação de educação em saúde realizada pelas acadêmicas de medicina na sala de espera da ESF 
São Pedro de Presidente-Prudente no ano de 2015.     A prática de prevenção em saúde na 
atenção básica promove a redução de riscos, como a morbimortalidade e tratamentos agressivos, 
através da detecção precoce e a desmistificação da doença.     Aproveitando-se do período de 
conscientização da campanha Outubro Rosa, foi realizado um esclarecimento sobre o câncer de 
mama, abordando os principais aspectos envolvidos na doença. O enfoque foi elucidar a maneira 
correta de se realizar o auto-exame das mamas, indicando também os principais fatores de risco e 
de proteção, os sinais e sintomas e a importância do diagnóstico precoce para uma maior chance 
de cura. Para melhor ilustrar o tema abordado, foi feito um cartaz explicativo com imagens e os 
principais tópicos da palestra.     
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA SALA DE ESPERA PARA GESTANTES EM UMA ESTRATEGIA DE SÁUDE DA 
FAMÍLIA, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
JÚLIA FERNANDES TIRITAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAFAELA ALIAS HORTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA GABRIELA TAMANINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA FERNANDA MINZONI MALATRASI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MURILO FERNANDES ANADÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANE AVANSINI MARSICANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSANA LEAL DO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Ministério da Saúde (MS), segundo a Portaria Nº2.488/2011, destaca a realização de ações de 
educação em saúde para a promoção e prevenção da mesma, a população adstrita, através da 
disseminação de conhecimento, tendo como foco principal a Atenção Básica. Uma das formas de 
transmissão da informação é por meio da conversa em sala de espera entre o paciente e algum 
profissional da área ou acadêmico, contribuindo, também, para criação de vínculo entre ambos. 
Das propostas viabilizadas na Estratégia Saúde da Família (ESF) para educação em saúde, 
destacam-se o aleitamento materno e o Planejamento Familiar. É direito do cidadão ter 
autonomia sobre o planejamento familiar, porém o Estado deve garantir a informação necessária 
para isso e disponibilizar os métodos contraceptivos, a fim de minimizar problemas futuros. Sobre 
o aleitamento materno, deve-se reforçar e incentivar tal proposta nos primeiros anos de vida do 
bebê, já que os benefícios são inúmeros. A educação em saúde é a maneira correta para alcançar 
os objetivos esperados pelo SUS.  Relatar as experiências de educação em saúde em sala de espera 
de ESF na formação médica.     A construção da sala de espera revelou-se como um espaço que 
propicia a aproximação da gestante com o serviço de saúde, por meio do compartilhamento de 
experiências, questionamentos, afetos e socialização entre acadêmicos e usuários.     Trata-se de 
um relato de experiência vivenciado durante o curso de Medicina da Universidade do Oeste 
Paulista - UNOESTE, em uma unidade de ESF de um município do interior paulista. A proposta 
baseava-se em realizar palestras voltadas às gestantes da unidade, com os temas referentes a 
amamentação e planejamento familiar. Para a preparação das atividades, foram feitas buscas na 
literatura sobre os assuntos escolhidos nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde - BVS e 
Ministério da Saúde. A ação sobre amamentação, teve ênfase na premissa de que amamentar é 
muito mais do que nutrir a criança, é um processo de interação profunda entre mãe e filho. A 
proposta para a palestra de planejamento familiar era conversar a respeito dos métodos de 
contracepção no período do pós-parto.     
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ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO CONTRA HANSENÍASE, A NÍVEL INDIVIDUAL, PARA APLICAÇÃO 
EM UNIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
LUCAS PILLA GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

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

UNOESTE 
MATHEUS ZANELATO CAVALLERI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO FERREIRA VANZELI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDRÉ FERRO SCARDOVELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Brasil está entre os países de maior prevalência de casos de hanseníase no mundo. Por ser 
objeto de problema em saúde pública, o Ministério da Saúde, em conjunto com a OMS, propôs 
planos de ações para eliminação da doença. Segundo o DATASUS, há 93 casos cadastrados de 
hanseníase no município de Presidente Prudente, com incidência de 10-15 casos/ano. Assim, 
debates sobre possíveis colaborações dos estudantes de medicina sobre o tema foram 
suscitados. Elaborar planos de ação, a nível individual, no combate à hanseníase para a aplicação, 
através das atividades discentes da FAMEPP, nas ESF`s do município de Presidente Prudente.    Por 
fim, o plano de ação consiste na veiculação de informações e materiais de conscientização e 
rastreio nas mídias e nas ESF`S, visualizando as áreas de risco. Além disso, deve-se criar grupos de 
conscientização e apoio ao doente. Os profissionais das ESF´s devem ser treinados para o manejo 
e acompanhamento desses pacientes, fornecendo todo subsidio de tratamento e prevenção 
necessários. Ou seja, é de suma importância enxergar o paciente integralmente, com atenção 
efetiva em suas necessidades, sendo o SUS o veículo dessa proposta fundamental, com olhar 
humanístico, centrado na importância da saúde coletiva.     Como parte do processo ensino-
aprendizagem, discentes do curso de Medicina da FAMEPP elaboraram estratégias de ação a partir 
de pesquisas em gestão em saúde, visitas as ESF´s, entrevistas com população e debates com 
equipes de saúde, com o intuito de alcançar a integralidade da atenção básica e os pontos 
deficientes no cuidado com o hansênico. Em conjunto com a equipe de saúde das ESF´s, foram 
elencadas as necessidades de saúde sobre a doença para definição de ações específicas. Dessa 
forma, a prevenção de incapacidades e o acompanhamento de reações hansênicas configuram-se 
como foco na qualidade de vida do paciente e prevenção de agravos. A primeira será realizada 
através de técnicas como massagens e disponibilização de materiais didáticos, evitando agravos 
físicos e emocionais. A segunda, busca conscientizar e orientar pacientes e profissionais de saúde 
para as possibilidades de ocorrência e ações relacionadas durante todo acompanhamento do 
tratamento.    
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ESTÁGIO PRÁTICO EM ATENÇÃO BÁSICA: ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DO 
PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NUMA ESF 

 
VANESSA FASSINA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WINSTON CARLOS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas 
articuladas, para um sujeito individual ou coletivo. Por ser a porta de entrada das demandas em 
saúde por parte da população, a atenção básica tem como uma das funções previstas em lei a sua 
realização como forma de garantir a resolutividade sem que haja a necessidade de 
encaminhamento para níveis mais complexos de atenção em saúde. Apesar da obrigatoriedade da 
elaboração do PTS, não há um roteiro sistematizado disponível para sua aplicação prática. Tal 
situação despertou o interesse da equipe da Estratégia da Saúde da Família do Jardim Regina em 
Presidente Prudente - SP, durante o estágio complementar de um acadêmico de medicina do 9º 
termo, o que culminou na elaboração de uma proposta de diretrizes para sua aplicação no 
município. Elaborar diretrizes para a aplicação do Projeto Terapêutico Singular (PTS) na atenção 
primária no município de Presidente Prudente - SP.    O Ministério da Saúde preconiza a realização 
do PTS e o Estado Brasileiro requer sua realização através de lei, porém não há uma compilação 
com as diretrizes para sua aplicação. A criação de um protocolo teria efeito contrário do 
pretendido com sua proposta, pois a liberdade na elaboração das condutas é uma prerrogativa da 
equipe que irá conduzir o caso em negociação com o usuário objeto do PTS. Partindo de tal 
pressuposto foi elaborado um conjunto de diretrizes que visam dar forma a sua aplicação formal, 
porém sem retirar a autonomia dos atores envolvidos. Tais diretrizes facilitaram a aplicação do 
PTS no cotidiano da ESF local que podem ser verificada através da resolução de todos os casos em 
que houve a elaboração das propostas.     Tendo em vista a individualidade de cada caso e a 
necessidade de atuação multiprofissional, o Ministério da Saúde preconiza a realização de um PTS 
nas situações que requerem um cuidado especial de um sujeito individual ou coletivo, como na 
recuperação de drogaditos, vulnerabilidade social, desestruturação familiar, não adesão a 
tratamento, doenças crônicas de difícil controle, etc. As situações que serão contempladas por um 
conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas podem ser propostas por qualquer 
membro da unidade e devem passar pelo crivo da equipe durante suas reuniões internas. Durante 
um estágio na ESF Jardim Regina, por um acadêmico de medicina, foram elaboradas diretrizes 
para aplicação prática do PTS no município.     
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FARMÁCIA CLÍNICA X SEGURANÇA DO PACIENTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

CARISSA VERONESE CORBETA - HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
LUCIENE APARECIDA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Atenção farmacêutica é uma prática profissional na qual o farmacêutico toma para si a 
responsabilidade de gerenciar a farmacoterapia de seus pacientes, ofertando serviços 
farmacêuticos, organizando a equipe prescritor-farmacêutico-paciente e colaborando na busca da 
melhoria da qualidade de vida do paciente. No ambiente hospitalar, para que um erro não ocorra, 
ou caso ocorra, não alcance o paciente, é necessário que haja atuação efetiva de diferentes 
elementos. A equipe multiprofissional deve atuar de forma integrada nas etapas de seleção, 
gestão, prescrição, dispensação e administração de medicamentos. No âmbito da assistência de 
enfermagem, os erros mais frequentes a ela relacionados ocorrem na administração de 
medicamentos, no entanto, as situações que predispõem ao risco de eventos adversos incluem 
avanço tecnológico com deficiente aperfeiçoamento dos recursos humanos, desmotivação, falha 
na aplicação da sistematização da assistência de enfermagem (SAE), delegação de cuidados sem 
supervisão adequada e sobrecarga de serviço.  Relatar a importância da interação do farmacêutico 
com o enfermeiro para a segurança do paciente.     Diante do número de atendimentos e das 
intervenções realizadas, constatamos a importância da interação do farmacêutico com o 
enfermeiro para colocar em prática todos os critérios de segurança necessários para manter a 
integridade do paciente.     Relato de vivência realizado em um hospital do oeste paulista no 
período de julho à outubro de 2015. no período correspondente ao relato, chegamos ao total de 
165 intervenções realizadas, sendo dessas 09 intervenções realizadas no mês de Julho, 32 
intervenções no mês de Agosto, 100 intervenções no mês de Setembro e 24 intervenções no mês 
de Outubro. As intervenções foram divididas por critérios, e destes chegamos a 22,42% de 
intervenções relacionadas a inconsistência na dose prescrita, 72,72% relacionadas ao intervalo de 
administração (posologia) e 4,84% de intervenções relacionadas a via de administração da 
medicação.     
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA: FATORES DE RISCO E A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR EM IDOSOS 

 
DAIANE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PAULA FURINI BRISOLLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA LIMA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA TIEMI FIDELIS TANAKA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GIOVANA GOMES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELE DOS SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A incontinência urinária em idosos é uma síndrome clínica definida pela perda involuntária de 
urina, e tende a tornar-se cada vez mais freqüente com o envelhecimento populacional. Isso 
acarreta preocupações em virtude dos problemas gerados por suas complicações médicas, pelos 
imensos gastos do sistema de saúde e, acima de tudo, pelos problemas sociais dela decorrentes 
destacando-se a depressão, o isolamento social e o fato da incontinência urinária ser um dos 
principais fatores de risco para institucionalização. As principais causas são: alterações teciduais da 
senilidade que comprometem o trato urinário inferior e o assoalho pélvico, do sistema nervoso 
central e periférico, menopausa, número de gestações e partos, alterações psicológicas, 
hiperplasia prostática benigna, doenças concomitantes e efeitos colaterais de 
medicamentos.  Relatar a experiência de residentes do Programa de Residência em Saúde do 
Idoso, na reavaliação de idosas que participaram do Projeto de Extensão "Promoção Integral à 
Saúde do Idoso: a interdisciplinaridade como meta" (protocolo número 4246/2016).    Este contato 
nos proporcionou amplo desenvolvimento interdisciplinar e olhar holístico do indivíduo, 
demonstrando a necessidade da atuação e acompanhamento da equipe multiprofissional para a 
melhora da qualidade da saúde física, psíquica e social dessas idosas, para minimizar o risco de 
institucionalização.      Foram convidadas para uma avaliação específica, 74 mulheres que se 
queixaram de incontinência urinária durante a avaliação Global do Idoso em um Centro de 
Referência de Idoso. Destas, apenas 32 compareceram, na qual foi identificado como fatores de 
risco idade avançada (±73 anos), mais da metade tiveram pelo menos três gravidez (sendo 70% 
partos normais). Notou-se também, que dois terços dessas idosas possuem alterações hormonais 
há mais de 20 anos, porém um pouco menos da metade fizeram reposição hormonal. Além disso, 
foi identificado elevado uso de medicamentos anti-hipertensivos, relaxantes musculares, sedativos 
e hipnóticos os quais predispõem e/ ou acentuam o quadro de incontinência urinária. Mediante 
estas, foram realizadas intervenções interdisciplinares como palestras educativas sobre o tema e 
criação de grupo para fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico e musculatura 
acessória.    
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MÍDIAS INTERATIVAS E ACESSO ÀS TECNOLOGIAS QUE PROLONGAM A VIDA: OLHAR DO 
ESTUDANTE DE MEDICINA. 

 
LUCIANA MARIA LEÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

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

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

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

 
O acesso às tecnologias faz parte do acompanhamento do mundo atual, e o uso desses meios na 
Medicina garante com que um maior número de pessoas tenha acesso às informações. Segundo 
Cecílio, as necessidades de saúde extrapolam as questões relativas a problemas de doenças e 
demanda de serviços médicos, abarcando as vulnerabilidades que "expressam modos de vida e 
identidades". A partir da introdução das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014, o estudante de 
Medicina tem como objetivo, ter a sua formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
capacitados a atuar pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus 
diferentes níveis de atenção. Assim, a disciplina do Grupo de Promoção à Saúde do curso de 
Medicina da Universidade do Oeste Paulista, vem para garantir que esse acesso às tecnologias ao 
usuário de saúde seja facilitado.  Este relato de experiência tem o objetivo de promover o papel 
das mídias interativas como auxiliares na educação em saúde para o usuário SUS.     Em suma, os 
estudos dirigidos e preparação de orientações com o auxílio das mídias interativas permitiu a 
sedimentação do conhecimento e ampliou o "knowhow" para educação em saúde realizada pelos 
acadêmicos.      Utilizando-se do estágio intitulado como Grupo de Promoção à Saúde (GPS), os 
acadêmicos de Medicina são encarregados de acompanhar o processo de recuperação do paciente 
após a alta hospitalar fazendo uso de mídias interativas como ferramenta fundamental para o 
desenvolvimento de orientações de promoção à saúde. Realizam visitas domiciliares a pacientes 
que, porém, antes deste encontro ocorrer, estudos dirigidos são realizados com o resumo de alta 
hospitalar do paciente. Assim, orientações são preparadas com o objetivo de explicar ao paciente 
sua patologia e formas de tratamento através do uso de uma linguagem que se adapte as suas 
necessidades educacionais. Na visita, os alunos fazem a apresentação de suas orientações digitais 
e a seguir, realiza-se uma Web chamada, onde os acadêmicos e pacientes irão conversar com o 
professor para expor quais são as fragilidades identificadas e desta forma esclarecimentos devem 
ser dados para que este usuário se adapte a hábitos de vida que melhorem suas condições de 
saúde.     
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O MANEJO PREVENTIVO DAS ARBOVIROSES TRANSMITIDAS PELO AEDES AEGYPTI, ATRAVÉS DA 
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE. 

 
CASSIA APARECIDA DE SANTANA GASQUEZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DÉBORAH CRISTINA ANDRADE NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

INTRODUÇÃO: Dengue, chikungunya e zika são arboviroses transmitidas pelo vetor Aedes aegypti 
e têm causado grande impacto na saúde do Brasil, principalmente após a associação entre o zika 
vírus e os casos de Síndrome de Guillain Barré e microcefalia. Essas doenças possuem 
apresentação clínica semelhante como febre, cefaleia, artralgia, enjoo, dor retroorbital e 
exantema, porém há alguns sintomas que diferem as enfermidades. Ressalta-se ainda a 
importância da conscientização da população sobre as formas de prevenção em todos os níveis: 
primário, através do controle do vetor, promoção à saúde e proteção específica; secundário, por 
meio do diagnóstico e tratamento precoces; e terciário, através da redução das 
incapacidades. Relatar a experiência sobre a abordagem do tema "Dengue, Zika e Chikungunya", 
com os usuários na sala de espera da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Primavera no município 
de Presidente-Prudente.     Ações de educação em saúde trazem para comunidade conhecimentos 
que tendem a mudar os hábitos de vida, e fazem com que os indivíduos tornem-se atores de seus 
próprios cuidados e, dessa forma, tenham responsabilidade social e ambiental, tendo a população 
ganhos positivos como a queda e o controle de doenças como a dengue, zika e chikungunya.      O 
trabalho se constituiu em uma explanação oral para os usuários, na qual foram esclarecidas as 
formas de cuidar tanto do ambiente de sua residência como de seu entorno, para então diminuir a 
ovoposição e proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, zika e 
chikungunya e outros, e assim controlar a incidência destas doenças. Para combater as doenças 
transmitidas pelo mosquito, foi comentado sobre estratégias ambientais preventivas, como por 
exemplo, não se acumular água parada em vasos de plantas, caixas d' água, pneus e garrafas. 
Também foi palestrado sobre o autocuidado, autonomia para compreender a importância da 
utilização sempre que possível de repelentes, principalmente em grávidas, devido ao vírus Zika. 
Para finalizar a atividade, foi elucidado sobre os sinais e sintomas da dengue, e que suspeitando 
destes, foi recomendado nunca se automedicar, devido às reações adversas que alguns 
medicamentos poderão trazer ao paciente, como levar a quadros hemorrágicos.    
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O PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NA CONSTRUÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AO PACIENTE: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
ANA CAROLINA DE FACCIO AZEVEDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA FLÁVIA SORIANO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELLA ASSIS MOTTA ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAYNARA ZANONI D'ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

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

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma das estratégias de humanização do Sistema Único de 
Saúde e visa colocar o paciente no centro da atenção por meio da elaboração de propostas 
articulas em discussões de equipes interdisciplinares e, resolvendo principalmente, as situações 
mais complexas. Considera-se o PTS como uma nova estratégia que amplia o trabalho, aprimora 
técnicas e gera uma melhor relação entre gestão, trabalhador e usuário. Além disso, busca a 
singularidade como a parte central de toda a articulação. Relatar a experiência das residentes 
multiprofissionais em terapia intensiva sobre a realização do PTS, seus benefícios para o paciente 
e para a melhora do trabalho multiprofissional.    O PTS é uma estratégia inovadora e que se insere 
no contexto interdisciplinar para a terapêutica de enfermidades, ampliando o olhar para o usuário, 
articulando saberes e troca de conhecimentos, possibilitando autonomia e tornando-o sujeito 
ativo na construção do processo de saúde.    Os autores. Como uma das propostas da residência 
multiprofissional, o PTS é realizado com o paciente que necessita de maiores cuidados a partir da 
avaliação das residentes em sua unidade de internação. Após a escolha, colhemos algumas 
informações com a família, o prontuário e o próprio paciente, como dados pessoais, condições de 
vida e moradia, antecedentes familiares e pessoais, a queixa principal, o motivo da internação, a 
história da moléstia atual e a partir daí toda a evolução clínica do paciente até o seu desfecho. 
Elaboramos avaliações específicas de cada especialidade, de modo a implementarmos metas e 
intervenções a curto, médio e longo prazo ao paciente. Ao final, elencamos nossas dificuldades e 
percepções sobre a realização do PTS. A realização do PTS proporcionou uma nova visão sobre a 
importância do trabalho multiprofissional para o atendimento ao cliente, pois o trabalho coletivo 
proporciona uma visão mais abrangente do problema e demonstra que diversas opiniões são 
essenciais para ajudar, entender e avaliar as condições do paciente, e na elaboração de condutas e 
propostas de ações. Esta estratégia de cuidado inclui a atuação da família, pois ela assume 
juntamente com a equipe a responsabilidade do cuidado com o usuário, além de se comprometer 
a promover a autonomia, ajudando-o a se encontrar novamente na sociedade, considerando 
sempre suas necessidades, seu modo de vida e suas singularidades.    
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OCORRÊNCIA DE POLIFARMÁCIA EM IDOSOS ATENDIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
DE UMA CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CRISTOFFER DA SILVA SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PAULA FURINI BRISOLLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDNA AMARI SHIRATSU TAKAHASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELIANE VINHA TOLDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A polifarmácia, definida como o uso de cinco ou mais medicamentos, aumentou de modo 
importante nos últimos anos, devido ao envelhecimento da população. Com o aumento da 
expectativa de vida, observa-se a maior incidência e prevalência de condições crônicas de saúde, o 
que predispõe ao consumo de múltiplos medicamentos, podendo ocasionar impacto clínico, 
econômico e para a segurança do paciente. Portanto, a intervenção farmacoterapêutica é de 
grande importância. Além disso, a lista de Beers-Fick, que contempla medicamentos inapropriados 
para idosos, auxilia na hora da avaliação da prescrição medicamentosa, e é a mais utilizada 
atualmente. Relatar a experiência do processo de observação da ocorrência de polifarmácia em 
idosos atendidos em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) em uma cidade do interior do 
estado de São Paulo, as classes de medicamentos mais prescritos e quantificar os presentes na 
lista de Beers-Fick.    Este momento nos proporcionou uma grande carga de aprendizado, pois 
ampliou o conhecimento sobre o uso de medicamentos da população idosa atendida no local. 
Observamos que os medicamentos utilizados por esses pacientes refletem o perfil das doenças 
crônicas mais prevalentes, e que um elevado número de idosos utilizam pelo menos um 
medicamento inapropriado, segundo a lista de Beers-Fick. Isto pode estar relacionado ao fato de 
que os medicamentos inclusos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) têm o 
propósito de atender todas as faixas etárias, não tendo também um direcionamento específico 
para os idosos.     Foram analisadas prescrições de medicamentos de indivíduos acima de 60 anos 
de idade atendidos na farmácia de uma ESF por um período de trinta dias. Observaram-se 
resultados previamente esperados, como a ocorrência de polifarmácia, presente em pouco mais 
de um terço das prescrições dos idosos, sendo os anti-hipertensivos, hipoglicemiantes orais e 
benzodiazepínicos, as classes de medicamentos mais prescritos. Além disso, notou-se que quase a 
metade dos medicamentos prescritos são considerados inapropriados para idosos segundo a lista 
de Beers-Fick.    
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OS CUIDADOS COM A DENGUE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

FLAVIO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRIELLY REGINA DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEXANDRE MATIVE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRIZ TAVARES HIGASHIBARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDCARLOS DOS SANTOS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

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

EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A dengue se tornou um problema de saúde publica devido ao grande número de casos da doença 
no Brasil. Por ser um país tropical, com períodos de alta temperatura e umidade devido às chuvas, 
somado ao acúmulo de água parada em recipientes e no lixo, à falta de investimento em políticas 
públicas e colaboração da população, favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti. As 
salas de espera são espaços propícios à educação em saúde por reunir número considerável de 
pessoas em determinado período de tempo. O desenvolvimento de um projeto de divulgação e 
prevenção da dengue nesse tipo de ambiente é bastante significativo, uma vez que nele é possível 
concentrar a atenção do público que ser quer atingir de forma eficaz. Sensibilizar a população 
sobre os cuidados com a Dengue.    Através da avaliação supracitada na descrição, a população foi 
sensibilizada sobre os cuidados que devemos ter em relação à dengue, uma vez que o retorno da 
atividade foi 100% satisfatória.     Por meio de orientações, foram apontados os possíveis locais e 
situações propícios à proliferação do mosquito e a importância de se evitar o acúmulo de água 
parada, bem como a formas de proteção individual e reconhecimento de sinais/sintomas. Foram 
distribuídos folders explicativos, fixados cartazes ilustrativos no local e aplicadas atividades 
(cruzadinhas) de interação com o assunto, no intuito de chamar e prender a atenção das pessoas 
aumentando assim as possibilidades de sensibilização. As atividades realizadas pelo público alvo 
foram posteriormente analisadas e o resultado foi satisfatório, tendo em vista a total 
compreensão e assimilação dos cuidados necessários à prevenção da dengue pelos participantes.    
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PERCEPÇÃO DA FISIOTERAPIA E DA ENFERMAGEM NA REABILITAÇÃO CARDÍACA APÓS CIRURGIA 
CARDÍACA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

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

ANA CAROLINA RIÇALDO BONI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Reabilitação Cardíaca é um conjunto de atividades necessárias para garantir ao paciente 
cardiopata uma melhor condição física, mental e social, garantindo assim, uma vida produtiva em 
sociedade. Garantir a volta às atividades habituais é necessário para que o paciente tenha 
qualidade de vida após realizar um procedimento cirúrgico cardíaco. Para isso ações educacionais 
voltadas para a mudança no estilo de vida são desenvolvidas desde o pós operatório imediato até 
após a alta hospitalar.  Este relato de experiência tem por objetivo descrever a experiência vivida 
pela enfermeira e fisioterapeuta, residentes do programa multiprofissional em terapia intensiva, 
no período de 01 a 29 de fevereiro de 2016, na Unidade de Terapia Intensiva Coronariana de um 
Hospital do Oeste Paulista, no cuidado a pacientes durante a reabilitação cardíaca. Neste período, 
aproximadamente 20 pacientes foram submetidos a cirurgia cardíaca, sendo necessária a 
abordagem multiprofissional para realização da reabilitação cardíaca.    Concluímos que a 
reabilitação cardíaca e o trabalho multiprofissional associados são importantes para o paciente, 
fazendo com que este, permaneça menor tempo em ventilação mecânica, prevenindo perca 
funcional muscular e tudo com total segurança.      Os pacientes submetidos a reabilitação 
cardíaca, seguem um protocolo de mobilização e para que essa mobilização seja feita, a 
enfermagem e a fisioterapia se unem para a avaliação hemodinâmica desse paciente antes que o 
protocolo seja aberto. Temos como primeiro dia de protocolo a mobilização precoce no leito, 
exercícios de alongamentos, mobilização ativo assistido, exercícios respiratórios e ventilação 
mecânica não invasiva. Como segundo dia de protocolo temos exercícios ativo assistidos, 
alongamentos, sedestação a beira leito, banho de aspersão, ortostatismo e posicionamento em 
poltrona, juntamente com exercícios respiratórios e o uso da ventilação mecânica não invasiva. E 
como terceiro dia do protocolo são todos os exercícios anteriores juntamente com a deambulação 
desse paciente com alta para a enfermaria. Durante a realização da reabilitação cardíaca, os 
pacientes continuaram monitorizados, e alterações importantes em débito cardíaco, oxigenação, 
pressão arterial e até mesmo problemas relatados pelos pacientes levariam ao interrupção do 
protocolo.     
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PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

ALEXANDRE MATIVE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PÂMELLA CACCIARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDCARLOS DOS SANTOS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLAVIO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRIELLY REGINA DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRIZ TAVARES HIGASHIBARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

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

Atualmente, as neoplasias são responsáveis por cerca de dois terços do total de óbitos com causas 
conhecidas no Brasil. No ano de 2012 houve 14,1 milhões de casos novos de câncer e um total de 
8,2 milhões de mortes por câncer, em todo o mundo. Para minimizar o impacto do câncer na 
população, é necessário que se reduza, primeiramente, a prevalência dos fatores 
comportamentais e ambientais que aumentam seu risco. Para tal, propõe-se a avaliação dos 
conhecimentos, atitudes e práticas das pessoas em relação às neoplasias, considerando que a 
prevenção e a detecção precoce são estratégias básicas para o controle dessa doença. A Sala de 
Espera (SE) no contexto da Estratégia de Saúde da Família (ESF) proporciona um momento para 
realizar atividades em saúde, fora do cuidado em si, onde surge a oportunidade de trabalhar a 
promoção de saúde e prevenção de doenças, buscando melhorar os hábitos de vida e costumes da 
população, a fim de diminuir a incidência de câncer entre os usuários da ESF.  Relatar a experiência 
de uma ação educativa realizada em uma ESF sobre a prevenção do câncer.     A SE foi bem aceita 
pela população, sendo desenvolvida como o esperado e proporcionou uma troca de informações. 
Pôde ser transmitida à população a importância desses fatores de riscos, que são modificáveis em 
nossas vidas. Para os acadêmicos essa atividade de educação em saúde permitiu um contato 
maior com a população, fortalecendo o vínculo e fazendo com que os mesmos adquiram 
experiência por meio de atividades realizadas com a população.     As ações foram realizadas pelos 
acadêmicos de enfermagem do estágio curricular supervisionado do sétimo termo. Foram fixados 
nas paredes cartazes com os tipos de prevenção e os usuários foram abordados individualmente 
enquanto aguardavam na recepção. Ao final das orientações individuais, foram distribuídos folders 
contendo informação sobre hábitos de vida saudável e fatores de risco de risco para o câncer.     
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PROMOÇÃO DA SAÚDE NUTRICIONAL EM CRIANÇAS DO ENSINO BÁSICO: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA. 

 
MARIA FERNANDA MINZONI MALATRASI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA GABRIELA TAMANINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAFAELA ALIAS HORTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÚLIA FERNANDES TIRITAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MURILO FERNANDES ANADÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANE AVANSINI MARSICANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSANA LEAL DO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O programa saúde na escola (PSE), preconizado pelo ministério da saúde desde 2007, tem como 
uma das áreas de abrangência a saúde nutricional da criança e adolescente. A avaliação 
nutricional se faz importante devido ao crescente número de casos de obesidade e sobrepeso em 
crianças cada vez mais jovens. Os hábitos inadequados, que levam aos distúrbios alimentícios, têm 
origem multifatorial sendo influenciados pelo perfil alimentar familiar e o meio social, como a 
exemplo a escola. Para a melhoraria dos hábitos, o estímulo à práticas saudáveis e a 
conscientização da importância de se alimentar de forma saudável e da prática de exercícios por 
palestras e conversas se torna essencial. Devido ao fato de que uma das principais refeições dos 
alunos ser realizada na escola, esta deve também contemplar as mudanças, oferecendo alimentos 
saudáveis, nutritivos e balanceados. Relatar a experiência vivenciada por alunos da faculdade de 
Medicina de Presidente Prudente ao realizarem uma série de palestras e atividades junto dos 
alunos de uma escola municipal de ensino básico com o tema "Alimentação saudável".    A 
experiência extremamente rica para os alunos envolvidos pois foi um exemplo concreto da 
importância da promoção à saúde sendo papel do médico ser promotor da saúde na comunidade 
em que está inserido.     Optou-se pelo tema "Alimentação saudável" pelo crescente índice de 
obesidade infantil e a constante necessidade de promover a saúde da população através do 
conhecimento, junto do relato da diretora da escola de que havia a suspeita de casos de bulimia 
entre as pré-adolescentes. Foram realizadas palestras e a antropometria das crianças e ainda uma 
conversa individual com alguns casos peculiares anteriormente evidenciados pela coversa com 
professores, diretora, amigos e valores obtidos na pesquisa.     
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PROMOÇÃO DE SAÚDE NUTRIÇAO E ATIVIDADE FISICA. 
 

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

RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRIZ TAVARES HIGASHIBARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEXANDRE MATIVE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRIELLY REGINA DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLAVIO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAQUEL CRISTINA DE JESUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A morbidade e a mortalidade esta relacionadas ao excesso de peso e particularmente, ao excesso 
de gordura corporal que pode predispor o indivíduo a morbidades como as dislipidemias, doenças 
biliares, osteoartrite e apneia do sono. A exposição a hábitos alimentares saudáveis na 
adolescência pode ser consolidada durante a vida adulta, dessa forma, uma alimentação 
equilibrada durante esse período de vida é importante na prevenção de diversos problemas de 
saúde. As ações voltadas para a promoção da saúde dos idosos, a realização de atividades 
interativas, a formação de grupos comunitários, os eventos recreativos, os projetos sociais e a 
busca de parcerias para inserção social, além de diversão, entretenimento, desenvolvimento 
físico, psicológico e novas habilidades para os idosos, mantendo-os ativos e participantes. 
Justificativa: A importância de se discutir estes temas com a população, torna-se imprescindível a 
educação em saúde, utilizando o ambiente da Sala de Espera para tal atividade, acreditando que 
possa construir num ambiente de acolhimento e vínculo, aproximando cada vez mais a 
comunidade e os serviços de saúde, estimulando os pacientes a responsabilidade do autocuidado, 
gerando a interpretação de que muitas situações são preveníeis.  Relatar a experiência da 
realização de educação em saúde sobre a importância de uma alimentação saudável, juntamente 
com a prática de alguma atividade física nas unidades de ESF.    Aproximadamente 40 pessoas 
relataram que já praticam algum tipo de atividade como, caminhadas, alongamentos e o uso da 
academia da melhor idade. Porém, uma pequena quantidade de pessoas não mostrou interesse 
em fazer atividade ou em fazer uma reeducação alimentar, alegando que não têm tempo ou 
recursos para isso. Desta forma, considera-se como muito importante a continuidade das ações 
direcionadas à nutrição e atividade física, por parte dos profissionais da ESF.     Foi feito uma 
palestra para conscientização aos pacientes durante o momento na sala de espera pelos 
acadêmicos de enfermagem do 7º termo no primeiro semestre de 2016. Foi utilizado um cartaz 
contendo fotos ilustrativas e orientações sobre, como fazer uma alimentação saudável e também 
a importância da prática de uma atividade física, para redução e prevenção no agravo de doenças 
crônicas, como diabetes e hipertensão arterial. A ação foi realizada nos dias 28/03 a 31/03/16, 
durante o período do estágio, das 13h às 15h (horário de maior número de usuários na sala de 
espera da ESF).    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: INCENTIVANDO A POPULAÇÃO À DOAÇÃO DE SANGUE. 
 

PAULO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ADRIELLY REGINA DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEXANDRE MATIVE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRIZ TAVARES HIGASHIBARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLAVIO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDCARLOS DOS SANTOS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os postos de captação sanguínea (Hemocentros) encontram dificuldades tanto para conseguir 
doadores, como em manter o estoque de sangue para suprir suas necessidades. A abordagem 
sobre a doação de sangue tem como principal objetivo conscientizar a população, sobre sua 
importância, visto que a transfusão de sangue muitas vezes é utilizada em situação de risco de 
morte. Assim, a doação de sangue deve ser difundida, não apenas para ter um numero apropriado 
de doadores, mas também para aprimorar o perfil de doadores novos que vêm a fazer a doação 
sanguínea. No mundo, os números mostram que alguns países sofrem com o número de doadores 
de sangue. O Brasil é um deles, que não acompanha o numero de doações que a OMS preconiza - 
de 3 á 5%, tendo apenas 1,7% do total da população que pratica a doação sanguínea. A Sala de 
Espera nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma importante ferramenta para a 
realização de educação em saúde. Considerando a importância de se estimular a doação de 
sangue, a partir do esclarecimento de dúvidas, a Sala de Espera é um importante espaço para que 
o tema seja discutido com a população, pois ali pode ser um momento de oportunidade de 
atenção dos pacientes. Relatar a experiência vivenciada na Sala de Espera das ESFs sobre a doação 
de sangue e sua importância.    Percebe-se que a população não tem informações suficientes 
sobre o assunto.Conseguimos incentivar algumas pessoas da população a realizar a doação ou, 
pelo menos, ir conhecer o hemocentro da cidade. Esta atividade educativa foi de muita 
importância para nós alunos, pois tínhamos algumas dúvidas sobre o tema. Assim, com a busca 
para a escrita do projeto de Sala de Espera obtivemos maiores conhecimentos sobre doação de 
sangue. Também, sentimo-nos muito gratificados em oferecer este conhecimento à população da 
ESF. Por fim, percebemos que também foi muito importante para a equipe da ESF, pois a 
população esperou pelos atendimentos de maneira muito mais calma e paciente pois estavam 
entretidos com informações importantes para sua vida.     A atividade foi realizada na sala de 
espera das ESFs pelos alunos de enfermagem do 7º termo da Universidade do Oeste Paulista, que 
estavam cursando o Estágio Curricular Supervisionado. Cada aluno deveria escrever um projeto de 
educação em saúde, sobre um determinado tema. No caso do tema "doação de sangue" foi 
utilizada a abordagem individual ou em pequenos grupos sobre a grande necessidade de doadores 
de sangue, além folders explicativos.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA. 
 

ALEXANDRE MATIVE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRIZ TAVARES HIGASHIBARA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PAULO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ADRIELLY REGINA DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLAVIO HENRIQUE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDCARLOS DOS SANTOS RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os cânceres de mama têm grande importância tanto em nível nacional quanto em nível mundial, 
pois é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres, considerando que se descoberto e tratado 
precocemente, esse tipo de neoplasia é de bom prognóstico. No Brasil no ano de 2014 e 2015, 
estima que ocorreram 57.120 casos novos de câncer, com uma média significativa de 56,09/ 100 
mil mulheres. O câncer do colo do útero é causado por infecções persistentes de alguns tipos do 
Papilomavírus Humano. Para o ano de 2016, estima-se que ocorram cerca de 16.340 casos novos, 
sendo o terceiro tipo de tumor mais incidente na população feminina, podendo ser facilmente 
descoberto através de exame preventivo. Portanto, a realização periódica deste exame é 
importante. Ao considerar as necessidades das mulheres que frequentam a atenção primária em 
saúde, a Sala de Espera torna-se um ambiente propício para alertá-las sobre a importância dos 
exames de prevenção para o câncer de mama e colo do útero. Também, a sala de espera 
proporciona um cuidado humanizado, visto que, por meio dela surge a oportunidade de realizar 
atividades fora do cuidado em si, como a educação em saúde, auxiliando na prevenção de doenças 
e na promoção de saúde. Relatar a experiência de uma ação educativa realizada em uma 
Estratégia de Saúde da Família sobre os cânceres de mama e de colo do útero.    Com a realização 
da sala de espera foi possível perceber que a atividade foi bem aceita pela população, 
conseguindo aumentar o conhecimento da mesma em ralação à temática, assim como sanar 
dúvidas e realizar orientações. Para os acadêmicos, a realização desta atividade na sala de espera 
proporcionou interação com os usuários da ESF, fazendo com que o grau de confiança entre 
acadêmicos/comunidade crescesse.     Cada estudante escreveu um projeto de Sala de Espera 
sobre um determinado tema e a cada semana, um dos temas era abordado em cada Estratégia de 
Saúde da Família. A prevenção aos cânceres de mama e colo do útero foi desenvolvida na mesma 
semana em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres - 8 de março. A abordagem 
utilizada foi a conversa particular e um cartaz exposto numa parede da Sala de Espera, para que os 
usuários do serviço de saúde pudessem observar a devastação que o câncer causa fisicamente, 
mostrando-lhes o quão importante é realizar cuidados, que consequentemente irão diminuir o 
risco de câncer, tanto de mama quanto de colo de útero.     
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A residência multiprofissional, segundo a portaria interministerial 45, de 12 de janeiro de 2007, é 
um programa que visa a cooperação intersetorial para a inserção qualificada de profissionais da 
saúde no mercado de trabalho, capacitando-os a atender as demandas do SUS de acordo com a 
Política Nacional de Humanização. A unidade de Semi-intensiva é um dos cenários onde os 
residentes passam um mês aprendendo e desenvolvendo habilidades no atendimento a pacientes 
graves. Relatar a experiência de residentes multiprofissionais no atendimento a pacientes graves 
em uma unidade de Semi-intensiva no pronto socorro de um hospital universitário do interior de 
São Paulo. Método: Trata-se de um estudo descritivo de relato de experiência.    Para a equipe 
multiprofissional foi uma experiência nova e satisfatória, com o crescimento profissional individual 
e coletivamente. Assim como a melhora na evolução clínica dos pacientes atendidos pela 
equipe.     Durante a Residência Multiprofissional de Urgência e Trauma, são propostos diversos 
cenários no âmbito intra e extra hospitalar. Vários desses cenários encontram-se no pronto 
socorro, e um deles é a Semi-Intensiva. Durante o mês de junho de 2016 vivenciamos a 
experiência na unida de Semi-Intensiva nos proporcionando novas experiências tais como: contato 
com pacientes críticos porem estáveis, maior aproximação com os outros profissionais do setor, 
evolução do paciente -tanto para a melhora, quanto para instabilização- utilização de 
conhecimentos e habilitações prévias, maior atuação profissional de forma individual e 
multiprofissional durante visitas medicas, realização de um Projeto Terapêutico Singular (PTS), etc. 
Resultado: Mesmo com o objetivo de interdisciplinaridade da residência multiprofissional, cada 
setor de trabalho proporciona experiências diferentes para os profissionais. Para o enfermeiro a 
unidade de Semi-intensiva se mostrou um campo para explorar habilidades técnicas, de 
comunicação e de relação interpessoal na melhora do cuidar, além disso, permitiu a construção 
pessoal e coletiva de conhecimento, visto a participação de profissionais de outras áreas do saber 
que fazem o multiprofissional acontecer. Para a farmacêutica, foi apresentada uma nova realidade 
profissional, a de conviver com os pacientes e observar o seu tratamento bem de perto, 
acompanhando reações e interações, e agindo de forma ativa para a melhora da qualidade de vida 
do paciente ali presente.    
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ANA MARIA S. CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Unidade de Pronto Atendimento - UPA faz parte da Política Nacional de Urgência e Emergência e 
foi lançada pelo Ministério da Saúde, em 2003, com objetivo de estruturar, organizar e integrar a 
rede de urgência e emergência no país. A Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva apoia 
a rede de saúde em Presidente Prudente e contando com isso foi convidada a fornecer 
treinamento básico ao colaboradores recém contratados para trabalhar na UPA.  O objetivo deste 
relato é compartilhar a experiência vivida pelas residentes durante este treinamento 
demonstrando qual impacto tal experiência teve no crescimento profissional e 
pessoal.    Enquanto residentes, e em constante processo de aprendizado, esta experiência foi 
muito válida, pois proporcionou a nós um grande crescimento profissional, por que antes de cada 
treinamento houve discussão e pesquisa sobre o tema para que o conteúdo a ser transmitido 
estivesse de acordo com as normas e diretrizes mais recente contribuindo para aumento do nosso 
conhecimento. Quanto ao crescimento pessoal, o contato com profissionais vindos de diversas 
realidades e a participação no início de um novo serviço é muito valioso, pois podemos auxiliar na 
implantação de métodos de trabalho e trocar muitas experiências, tornando o processo muito 
produtivo para ambos lados.      Os treinamento ocorreu no período de 2 a 6 de Maio de 2016, 
tendo como temas: suporte básico e avançado de vida, noções básicas sobre ventilação mecânica, 
emergência hipertensiva, hipoglicemia, crise convulsiva, noções básicas de eletrocardiograma e 
principais drogas utilizadas na emergência. O público alvo foram enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem recém contratos. Havia uma programação para cada dia da semana de 
treinamentos, sendo composta de atividades teóricas e quando necessário eram realizadas 
atividades práticas para o desenvolvimento das técnicas.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
853 

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

 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Saúde Coletiva    

 
 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA POPULAÇÃO LEIGA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil ocorrem mais de 300 mil mortes por ano 
decorrentes de doenças cardiovasculares (DCV), sendo estas as que mais crescem entre a 
população nos dias atuais. Uma das causas de morte nestes pacientes é a parada 
cardiorrespiratória (PCR). A falta de conhecimento da PCR pela população impacta na qualidade 
do socorro especializado, pela demora no seu acionamento, levando a um grande número de 
mortes no ambiente extra-hospitalar. Diante do exposto, podemos observar a importância de 
realizar a educação em saúde para pessoas leigas, na qual se deve abordar a PCR juntamente com 
as manobras de salvamento, sendo que esta medida aumenta a sobrevida do paciente e diminui 
as sequelas.  O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de uma capacitação ministrada 
pelos residentes da equipe multiprofissional do programa de Urgência e Trauma para alunos do 
curso superior de Psicologia de uma universidade do interior do estado de São Paulo para o 
atendimento de uma PCR.    Todos os participantes demonstraram grande interesse durante o 
curso, realizando a parte prática e sanando dúvidas. Consideramos de grande importância a 
abordagem da educação em saúde de forma periódica para as populações a fim de aumentar as 
chances de sobrevida em pessoas que venham a sofrer uma parada cardiorrespiratória no 
ambiente extra-hospitalar.     Relato de experiência para educação em saúde promovida para 
quinze acadêmicos do curso de Psicologia de uma universidade do interior do estado de São Paulo, 
abordando temas como parada cardiorrespiratória, ressuscitação cardiopulmonar e desobstrução 
de vias aéreas, com aula teórica e prática.     
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       A água para consumo humano deve apresentar características sanitárias e toxicológicas 
adequadas. Dentre os poluidores das águas, as altas concentrações de nitrato apresentam um 
grande risco para a saúde pública e animal. Este estudo objetivou avaliar a qualidade água quanto 
à concentração de íon nitrato em nitrogênio em amostras da rede pública de abastecimento e em 
poços particulares, através do método de espectrofotometria na região do ultravioleta, no período 
de março a junho de 2016. Foram analisadas 1026 amostras de Água de abastecimento e 17 
amostras de poços. Dentre as amostras analisadas da rede de abastecimento, todas estavam 
dentro do valor permitido pela legislação, já as amostras de poços particulares, 5 estavam acima 
do limite aceitável. Concluiu-se que mesmo as amostras de abastecimento público estarem dentro 
do aceitável, o monitoramento é sempre importante. Nas amostras de poços se faz necessária a 
conscientização de cada explorador sobre a qualidade da água.  Instituto Adolfo Lutz 
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       A poluição atmosférica urbana vem sendo um dos maiores problemas que assolam a 
sociedade. Com o aumento das emissões atmosféricas nas últimas décadas, são notáveis os 
impactos causados pela poluição atmosférica nas comunidades e no meio ambiente, que são 
afetados negativamente de modo constante pelos níveis elevados de poluição do ar. 

 


