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O Sobrepeso pode ser justificado por interferências a fatores sociais, comportamentais, 
ambientais, culturais, psicológicos, metabólicos e genéticos. É caracterizado pelo acúmulo 
excessivo de gordura corporal, ou seja, tecido adiposo que resulta em um desequilíbrio energético 
prolongado, podendo ser causado por excesso de consumo de calorias e inatividade física, 
comprometendo a saúde dos indivíduos. O objetivo deste presente trabalho foi a composição 
corporal e os níveis de colesterol sanguíneo antes e após as sessões de SONOFOCUS em mulheres 
com sobrepeso. Constituído por 4 voluntárias, do sexo feminino, com faixa etária entre 18 a 35 
anos, as quais apresentaram um acúmulo de gordura abdominal de ao menos 1,5 cm de prega 
cutânea supra ilíaca, sobre o uso de contraceptivo oral e sedentárias, de acordo com o 
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). O delineamento deste estudo constituiu em 
12 visitas ao centro de estética, nas quais foram realizadas as sessões de aplicação da terapia de 
ultrassom focalizado de alta potência - SONOFOCUS®. Essas intervenções foram acompanhadas 
pelas medidas do colesterol realizado por meio da punção da polpa digital. Após realizada as 
normalidades dos dados, a análise dos efeitos sobre a composição corporal realizei a aplicação dos 
testes de T Student ou teste Wilcoxon, e para a comparação entre as variáveis do colesterol 
encontrados nos momentos pré e pós-intervenção foi feito por meio do teste T-student e 
estabelecido p < 0,05.  Houve aumentos dos níveis de colesterol devido à aplicação da terapia 
proposta após a primeira e a décima sessão (p=0.2314). Valores significantes foram encontrados 
quando comparados os valores dos momentos após as terapias (p= 0.0169).  O rompimento da 
membrana celular dos adipócitos promoveu libração de ácidos graxos no sangue, os quais 
influenciaram nos aumentos dos valores de colesterol total mensurados ao longo das 10 sessões A 
terapia com ultrassom focado SONOFOCUS® provocou aumento nos níveis de colesterol total ao 
longo das 10 sessões de tratamento.     PEIC-UNOESTE (4329)     
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O estilo de vida sedentário e o consumo de dieta rica em gordura (DH) contribuem para o 
aumento da prevalência de distúrbios metabólicos como obesidade. A DH é um fator de risco para 
obesidade e é uma das causas de danos prostáticos. Os receptores de glicocorticoide (GR) e 
andrógenos (AR) regulam até 50% dos genes alvos em lesões teciduais prostáticas. O AR promove 
a proliferação celular, enquanto o GR é descrito como anti-inflamatório, possibilitando a inibição 
da expressão de AR, sendo o GR possivelmente relacionado a apoptose celular. A apoptose é um 
processo-chave de morte para manutenção e renovação celular, através da família de Bcl-2, como 
proteínas Bcl-2 e Bax, anti e pró apoptóticas. O treinamento físico estimula o aumento dos níveis 
de testosterona e glicocorticoides anabólicos, regulando a expressão das proteínas do ciclo 
celular. O objetivo do estudo foi verificar a modulação dos receptores hormonais e do ciclo celular 
na próstata de ratos Wistar submetidos a dieta hiperlipídica e ao protocolo de treinamento físico 
resistido. 80 ratos machos Wistar foram utilizados, divididos em 8 grupos (n=10): controle (CT), 
treinamento físico (TR), dieta (HF), dieta + treinamento físico (HFT), 8 e 12 semanas. A dieta foi 
composta por 59% de lipídeos, 28% de carboidratos e 13% de proteínas. O protocolo de 
treinamento físico foi 3 séries, 12 repetições, 3x/semana. Aos 120 e 150 dias os animais foram 
eutanasiados, a próstata ventral foi coletada, pesada e processada para análises 
histoquímicas. TR12 apresentou mais AR (64,77±3,50) que TR8 (52,77±3,97), HFT8 (70,11±6,72) 
maior marcação quando comparado a TR8 (52,77±3,97) e HF12 mais expresso (73,83±2,53) que 
HF8 (62,89±3,87). A marcação de GR no grupo HF12 (68,93±2,43) foi maior que CT12 (55,97±6,98) 
e HFT12 (66,95±6,25). A expressão de Bcl-2 no grupo HF12 foi menor (0,91 ± 0,21) comparado a 
HFT12 (3,18 ± 0,30) e HF8 (2,96 ± 0,52). O TR8 apresentou menor marcação de Bcl-2 (1,10 ± 0,33) 
comparado HFT8 (3,47 ± 0,48). HF8 possui mais Bcl-2 (2,96 ± 0,52) do que HF12 (0,91 ± 0,21). A 
expressão de Bax no grupo HFT8 (12,97 ± 0,35) foi maior que HFT12 (10,38 ± 1,08), HF8 (7,98 ± 
0,34), CT8 (6,47 ± 0,37). TR12 apresentou maior marcação de Bax (13,12 ± 1,10) comparado ao 
grupo HFT12 (10,38 ± 1,08).  O TF contribuiu amenizando os efeitos da DH. A DH potencializou 
proliferação celular, alterou os receptores hormonais, o TF aumentou a apoptose e reduziu as 
lesões prostáticas causadas pela DH.    FAPESP 2016/11324-0     
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A bexiga é um órgão muscular oco responsável por armazenar a urina temporariamente. Formada 
por tecido epitelial, tecido conjuntivo e muscular liso. A próstata é uma glândula do sistema 
genital masculino constituída por ácinos envolta por tecido conjuntivo e músculo liso, auxiliando 
na secreção do produto prostático. Doenças no trato geniturinário afetam indivíduos acima de 50 
anos, além complicações como hiperplasia prostática benigna (HPB) e câncer de próstata. O 
glicocorticóide faz parte da classe de hormônios esteróides que atuam como fatores de 
transcrição, alterando a expressão de genes em resposta de sinais hormonais. Todavia, já está 
descrito que o exercício físico anaeróbio pode promover benefícios contra inflamações 
prostáticas, reduzindo os riscos de HPB, e exercício físico aeróbio auxilia na manutenção do peso 
corporal e capacidade cardiovascular, mediada por efeitos benéficos dos exercícios de força, 
utilizado por melhora a força muscular, aumento da massa magra e no perfil lipídico e hormonal 
na próstata.  O objetivo deste estudo foi avaliar a expressão de receptor de glicocorticóide na 
bexiga e próstata de ratos Wistar submetidos aos protocolos de treinamento. Foram utilizados 35 
ratos Wistar, divididos em 5 grupos (N:7): controle (CT), nado forçado aeróbio (AFS), treinamento 
de resistência aquático (ART), treinamento de esteira aeróbio (ATT) e treinamento de resistência 
em escalada (RTC). O Protocolo de exercício físico anaeróbio foi composto por treinamento de 
escalda em escada e salto em meio aquático, 4 series de12 repetições, 3x por semana. Já o 
protocolo de treinamento físico aeróbio foi composto por natação e esteira ergométrica 30 
minutos 3x por semana, todos os protocolos tiveram duração de 4 semanas. Aos 70 dias de idade 
os animais foram submetidos a eutanásia, a próstata ventral e a bexiga urinária foram coletadas, 
pesadas e processadas para análises imuno-histoquímicas (CEUA 03/2014). A expressão de 
glicocorticoide (GR) foi maior na bexiga do grupo AFS (64,68±5,20 comparado ao grupo CT 
(49,06±5,69), ART (46,27±6,01), ATT (48,74±3,11) e RTC (41,30±5,18). A próstata houve maior 
expressão de GR no grupo RTC (106,72±16,71) comparado aos animais do grupo ATT 
(77,58±16,75) e AFS (66,94±14,56). O exercício físico provoca alterações benéficas quando 
praticado de forma regular. O treinamento físico de natação induziu maior ativação de GR, 
beneficiando o tecido urinário e na próstata o GR mais expresso pode reduzir lesões.         
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Atualmente o curso de Odontologia da Unoeste tem apoiado as ligas acadêmicas que passam a ser 
cadastradas e vinculadas aos projetos de extensão do curso. O trabalho tem por objetivo relatar a 
experiência e importância das ligas acadêmicas no curso de Odontologia para formação dos 
futuros profissionais.     Sendo assim, as Ligas acadêmicas em geral, funcionam muito bem como 
um complemento a formação, permitindo que alunos do primeiro ao ultimo período desfrutem de 
novos conteúdos e compartilhem suas experiências, tirando dúvidas e criando novas questões que 
servem de base para temas de aulas futuras.      A Liga visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa e 
extensão, de forma integrada, congregar acadêmicos da área de Odontologia e interessados no 
aprofundamento técnico-científico de atividades relacionadas à disciplina, cumprindo objetivos de 
ensino, pesquisa e extensão, de forma integrada, participativa e humanizada. Antecipa e 
complementa a vivência teórico-prática dos alunos da graduação, estimula a discussão e 
apresentação de relatos de casos clínicos e seminários. Promove palestras ministradas por 
profissionais da área, professores, pesquisadores ou membros da liga. Organiza e participa de 
cursos, palestras, jornadas, congressos, simpósios e outras atividades informativas relacionadas 
com as áreas de atuação da Liga, estimula o pensamento clínico em atuações que favorecem aos 
estudantes, profissionais da área e à população da comunidade local. Funciona em horário 
extracurricular e as horas são atribuídas aos alunos na forma de horas complementares. Podem 
participar alunos de todos os termos do curso, desde que demonstrem interesse nos assuntos. Aos 
alunos membros da comissão organizadora, compete toda a elaboração do calendário e atividades 
a serem desenvolvidas no semestre, assim refletindo diretamente em sua formação, liderança, 
trabalho em equipe, responsabilidade e sentimento de pertencimento ao curso.     
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A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem tem como objetivo promover linhas de 
cuidado que asseguram a integralidade da atenção na saúde do homem. Essa política realiza 
suporte para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que convivem com patologias como, 
portadores do Vírus da Imunodeficiencia Humana (HIV) e câncer de laringe. Os portadores do vírus 
HIV podem apresentar uma Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), na qual ocorrem 
infecções oportunistas e neoplasias. Os pacientes que apresentem o câncer de laringe realizam um 
tratamento invasivo de quimioterapia e radioterapia, o que contribui para um conjunto 
sintomatológico da doença. Relatar o envolvimento dos estudantes do Curso Médico da UNOESTE 
com a aplicação da Política Pública de Atenção Integral à Saúde do Homem, no território de saúde 
adscrito a uma ESF no interior paulista, por meio da descrição do atendimento de um 
caso.    CONCLUSÃO: Nessa experiência foi possível observar o suporte que a Politica Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem da no tratamento, tanto medicamentoso quanto psicológico, 
para o paciente com sorologia positiva para HIV e câncer de laringe, melhorando a qualidade de 
vida dessa pessoa. O Princípio do HumanizaSUS denominado Protagonismo do Usuário SUS foi 
aplicado na Visita ao usuário do SUS. As acadêmicas do quinto termo do curso de Medicina da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) promoveram uma visita domiciliar a um morador 
soropositivo para HIV no município de Álvares Machado. A.G.S, masculino, 49 anos, 1,72m, 48kg, 
solteiro, natural e residente em Álvares Machado, aposentado, católico, sem filhos, homossexual, 
tabagista há mais de dez anos. Paciente assintomático descobriu aproximadamente há 25 anos ser 
portador de HIV, após submeter-se voluntariamente a um exame de sangue oferecido pela 
empresa em que trabalhava. Mudou-se para São Paulo, residindo por 10 anos permanecendo sem 
tratamento, evoluiu com piora do quadro retornando para Álvares Machado, dando início ao 
tratamento de sua doença. Há um ano, queixou-se de cansaço intenso e foi submetido a exame de 
tomografia cujo diagnóstico foi câncer de laringe. Atualmente paciente apresenta carga viral 
controlada e segue em tratamento para ambas as doenças.    
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A Política Nacional de Promoção à Saúde (PNPS) é um conjunto de estratégias que visam produzir 
saúde, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial da Estratégia Saúde da 
Família (ESF), interligando suas ações com as demais redes de proteção social. Em 2004, o 
Ministério da Saúde (MS) apresentou princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher. Depois, houve reelaboração desta política com diretrizes e objetivos 
gerais e específicos, para promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres 
brasileiras, reduzir a morbimortalidade feminina no brasil, especialmente por causas evitáveis, 
ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde. 
Assim, surge o Programa Saúde da Mulher, no qual são realizadas ações educativas, preventivas, 
diagnóstico, tratamento e recuperação, assistência à mulher no pré-natal, parto, puerpério, 
planejamento familiar, DST, câncer de útero e de mama.  O trabalho visa, então, relatar a 
experiência vivenciada por Acadêmicos de Medicina quanto a realidade do público feminino sob o 
ponto de vista do Programa Saúde da Mulher de uma ESF, na cidade de Presidente Prudente - 
SP.    Entre todas as entrevistadas, o grupo de maior participação na unidade de saúde foi o grupo 
4, faixa etária dos 50 a 59 anos, representando um valor de 28% dos participantes. Já grupos de 
mulheres mais jovens, dos 20 aos 39 anos, apresentaram menor frequência. Além disso, à analise 
de porcentagens de realização de exame preventivo e auto-exame de mama, foi observado que o 
grupo 1 (20 a 29 anos) teve menor adesão a ambos os exames, enquanto os demais tem 
porcentagem de adesão igual a 100% para o preventivo e taxas variadas para auto-exame das 
mamas. Pode-se inferir que o trabalho de prevenção realizado na ESF tem grande abrangência e 
participação entre as mulheres da comunidade, e mulheres mais jovens tem menor assertividade 
às atividades propostas.      Durante o curso do Programa de Atenção a Prevenção Primária (PAPP), 
foram elaborados e aplicados questionários constituídos de 15 questões sobre sexualidade, 
exames preventivos e frequência na ESF a 50 mulheres com o objetivo de analisar a adesão e 
reconhecimento da prevenção a doenças inerentes ao sexo feminino.    
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A monitoria em anatomia é uma atividade complementar que possibilita ao acadêmico obter 
maiores conhecimentos na área, bem como desenvolver habilidades referentes à docência e 
participar ativamente do processo ensino-aprendizagem dos alunos monitorados. O monitor 
adquire maior competência em explanar os assuntos conforme o curso avança, além de fixar mais 
facilmente os conteúdos, elevando seu nível de proficiência. O presente trabalho objetiva relatar a 
experiência vivenciada na monitoria de Anatomia Topográfica nos cursos de Enfermagem e 
Biomedicina, na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE).     Por fim, a atividade mostrou-se 
extremamente produtiva para professores, monitores e alunos monitorados. Aos professores, 
permitiu trazer maior dinamicidade às aulas, aos monitores, proporcionou excelente 
aproveitamento acadêmico, com muita aprendizagem e conhecimento, e aos alunos monitorados, 
trouxe possibilidade de sanar possíveis dúvidas face a face e de fixar mais facilmente os assuntos 
ensinados.      O programa de monitoria teve duração de um semestre, com aula de estudos 
seguida de monitoria uma vez por semana, para cada curso. O roteiro de conteúdos era elaborado 
pelas professoras e transmitido aos monitores, que montavam todas as peças priorizando o 
entendimento topográfico. Após a montagem, os monitores ficavam a disposição para explicação 
dos itens e esclarecer quaisquer dúvidas, além disso aplicavam capacitações internas, revisavam 
com os alunos a matéria das provas teórico-práticas, realizavam testes práticos para melhor 
fixação do matéria dos monitorados, e auxiliavam os professores na realização das avaliações 
práticas.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA- PRÁTICA EM SEMIOLOGIA  
 

LARISSA RODRIGUES PEREIRA  
 

Um relato de experiência consiste na descrição precisa de uma dada experiência que possa 
contribuir na formação acadêmica. A disciplina de Semiologia, por sua vez, tem por finalidade 
proporcionar a evolução do aprendizado do acadêmico de Enfermagem, utilizando- se de 
metodologias práticas e teóricas, expondo o aluno à realidade que enfrentará no ambiente 
profissional. Provocar reflexão acerca da importância das aulas práticas da disciplina de Semiologia 
como forma de contribuição para a experiência profissional na carreira do Acadêmico de 
Enfermagem.    A prática inicial demonstrou que o nervosismo do profissional em formação deve 
ser dominado de forma paulatina às situações do cotidiano. No decorrer dos dias, o estudante 
deve ser capaz de dominar o medo de errar e para isso conta com o relacionamento interpessoal 
com os próprios pacientes. A atividade foi fundamental para demonstrar que, ao realizar as ações 
de saúde, que atitudes humanizadas contribuem para que o estudante supere as dificuldades 
próprias de um iniciante durante o protocolo de atendimento. Nesse sentido, é possível afirmar 
que o quanto antes o aprendiz começar a ter contato com pacientes em situações reais, melhor 
será sua apropriação de ações promotoras de saúde na prática.    Próprio Pesquisador O presente 
trabalho consiste em um relato de uma experiência realizada durante um mês na disciplina de 
Semiologia, a qual contou com a orientação do professor da Disciplina de Semiologia. Foi feita 
uma atividade de aproximação entre profissionais de Enfermagem em formação e pacientes de 
uma unidade de saúde pública localizada na cidade de Presidente Prudente. A atividade consistia 
em realizar uma triagem, por meio da verificação de pressão arterial, temperatura e frequências 
cardíaca e respiratória. Em seguida, era realizado o exame físico completo do paciente e, por meio 
deste, elaborava-se um relatório de enfermagem, contendo as informações adquiridas por meio 
do exame físico. Após este processo, o paciente era encaminhado a banho no leito ou banho de 
aspersão, dependendo de suas capacidades motoras naquele momento. Ao mesmo tempo em 
que era realizada a higienização do paciente, também fazia- se a limpeza do leito, mesa de 
cabeceira, tal como troca de lençóis, entre outros fatores relacionados à higiene. Por último, eram 
aplicados os medicamentos prescritos ao paciente, de acordo com a prescrição médica e, se 
necessário, realizava- se algum curativo, de acordo com as técnicas assépticas de Enfermagem.    
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LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  

 
O projeto sobre a saúde dos olhos é realizado na rede municipal de ensino de Presidente Prudente 
- SP em alunos do Ensino Fundamental II, e consiste em dois testes: teste de acuidade visual e de 
daltonismo. Esse programa tem a intenção de identificar problemas visuais, para assim melhorar o 
rendimento escolar dos estudantes. Ele é interinstitucional, e conta com a parceria do Lions Clube, 
UNOESTE e o Banco de Olhos Maria Sesti Barbosa, da Santa Casa. Alunos que apresentam 
dificuldades em realizar os testes, são encaminhados para o SUS para que se realizem exames 
clínicos que identificarão necessidade ou não, do uso de óculos e, tratamento cirúrgico. Se 
identificadas alterações os parceiros do projeto auxiliam no custeio do tratamento.  Descrever a 
ação dos estudantes de medicina no Projeto de Acuidade Visual.    A realização do projeto é 
importante, pois inúmeras vezes os alunos apresentam baixo rendimento no colégio por 
possuírem problemas visuais que não são detectados. Isso ocorre, principalmente, na rede 
municipal de ensino, na qual a maioria possui baixa renda e não tem tanta informação ou 
paciência de esperar por uma consulta e por um tratamento pela rede pública de saúde, pois há 
filas para conseguir cirurgia e burocracia para conseguir óculos gratuitamente. Este projeto 
contribui evitando a sobrecarga do sistema em relação à fila de espera. Para nós foi muito 
importante a participação nesse projeto, através da realização dos testes, pela experiência e por 
estar em contato com as crianças -ajudando, ensinado e aprendendo também-. E para elas é 
importante ter alguém que preza pelo seu bem estar e pela melhoria do seu rendimento 
escolar.     No primeiro semestre de 2018, os estudantes do segundo termo do Programa de 
Aproximação Progressiva a Prática (PAPP) juntamente com suas professoras realizaram os testes 
em dois colégios de Presidente Prudente - SP. O teste de acuidade visual consiste em colocar a 
Escala Optométrica de Snellen a 1,5m de altura e 5m de distância, para o aluno analisar a posição 
das figuras, para assim identificar variações na visão. O teste de daltonismo consiste em um livro 
onde o aluno observa figuras que mostrarão se é ou não daltônico.    
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MARINA TRONDOLI  

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
 

O Ministério da Saúde define "primeiros socorros" como os cuidados imediatos prestados a uma 
vítima de acidentes ou mal súbito, cujo estado físico põe em perigo sua vida, com a finalidade de 
manter suas funções vitais e evitar agravamentos em sua saúde até a chegada de assistência 
qualificada, podendo ser realizados por qualquer pessoa com conhecimento prévio ou com 
instruções durante a realização. Essas situações de emergência têm, cada vez mais, aumentado no 
mundo devido a fatores como o aumento da população e da violência, a constante utilização de 
automóveis desde sua invenção, a crescente quantidade de produtos químicos, os riscos gerados 
em ambiente de trabalho, acidentes em geral, entre outros. O conhecimento da população no 
quesito de primeiros socorros tem uma importante participação na redução de danos e aumento 
da sobrevida em tais casos, influenciados principalmente pela correta realização dos 
procedimentos, sendo então diretamente proporcional à eficácia durante o atendimento ao 
mesmo.  Demonstrar, por meio de um relato, a eficácia do ensinamento de primeiros socorros à 
população com ênfase no ambiente escolar visto o grande grau de dependência dos alunos para 
com os professores de forma que se tenha um aumento de sobrevida em casos 
emergenciais.     Notou-se pela atividade alto interesse por parte do público a respeito do tema 
abordado, compreendendo a importância do conhecimento em primeiros socorros e absorvendo 
ao máximo o conhecimento passado. A inserção de exemplos de situações reais na palestra 
demonstrou-se fundamental para atrair ainda mais a atenção dos professores, que relataram e 
comprovaram de forma prática que estariam aptos a prestar ajuda em situações de 
emergência.  Foi realizada uma palestra sobre ''Primeiros Socorros'' por 4 universitários do curso 
de Medicina da Universidade do Oeste Paulista em uma escola pública no município de Álvares 
Machado - SP com o público composto por 9 professores do Ensino Médio. O conteúdo lecionado 
tratou-se das manobras de ressuscitação cardiopulmonar e desengasgamento, ambos com as 
técnicas para adultos e crianças. 2 palestrantes foram responsáveis pela porção teórica com 
apresentação oral enquanto os outros demonstravam a prática das técnicas em manequins 
próprios para melhor compreensão. O conteúdo exposto foi baseado em manuais e artigos 
científicos de Primeiros Socorros, sendo toda a atividade supervisionada e revisada por um 
professor do curso de Medicina.     

 


