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O câncer é considerado uma doença de denominação dada a um determinado composto, sendo 
ele por mais de 100 doenças que tem por sua característica e semelhança o crescimento 
desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outros locais 
dos organismos. A religiosidade e a espiritualidade aparecem como importantes aliadas gerando 
impactos para as pessoas que se encontram enfermos com alguma doença grave. Identificar 
através de uma revisão integrativa de literatura a importância da religiosidade e espiritualidade 
em pacientes submetidos a tratamentos oncológicos. Trata-se de uma revisão integrativa de 
literatura, onde foram analisados 8 artigos que abordam sobre tema, e que foram publicados 
entre os anos de 2010 a 2018. No presente estudo, houve uma diversidade de artigos que 
apresentaram uma série de relevância onde a religiosidade e a espiritualidade passou a tomar 
uma posição superior, questões envolvendo, fé, esperança e reencarnação, foram considerados 
aspectos de apego pelos pacientes nos estudos. Dentre os estudos, 4 foram estudos qualitativos, 1 
revisão sistemática da literatura e 4 estudos quantitativo, onde abordaram a qualidade de vida de 
pacientes oncológicos e suas crenças. Estudos apontam que pacientes que enfrentam doenças 
como o câncer apresentam altos níveis religiosidade e espiritualidade de vida, tendo como base a 
crença como o processo natural de sua qualidade de vida, fornecendo assim evidências sobre a 
possibilidade de que a fé possa influênciar positivamente em sua saúde, mostrando que a 
religiosidade e espiritualidade servem como uma estratégia motivacional de enfrentamento frente 
ao câncer.  Neste contexto a cura pode acontecer através da dimensão espiritual. A religiosidade e 
espiritualidade configurou-se como uma estratégia utilizada pelos pacientes oncológicos durante 
todo o processo de enfrentamento da doença, onde os mesmo se fortalecem através destes 
valores e crenças, durantes estes estudos é percebido, o apego em suas crenças os fortalecem 
durante todo o processo de tratamento. No entanto, se faz necessário a realização de mais 
estudos,para que possa trazer subsídios e realçar a importância da religiosidade e espiritualidade 
no processo de enfrentamento da doença em todo o seus aspectos.         
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A tartrazina, de coloração amarela, é atualmente um dos corantes mais utilizados para colorar 
alimentos e medicamentos. Estudos, no entanto, mostram sua relação com malefícios à saúde 
humana: urticária, asma, bronquite, eczema, rinite, broncoespasmos e cefaleia. Há relatos que 
indicam que a ingestão prolongada da tartrazina está associada com alterações metabólicas, 
dentre elas, de lipídios. Identificar a possível relação entre a ingestão de tartrazina e as alterações 
do perfil lipídico em ratos Wistar. No estudo foram utilizados 40 ratos Wistar, divididos em: grupo-
teste e grupo-controle cada um com 10 fêmeas e 10 machos. O Grupo-teste, foi subdividido em: 
grupo A (recebeu 7,5 mg/kg de tartrazina) e grupo B (15 mg/kg de tartrazina) durante 10 meses. O 
Grupo-controle recebeu água potável. No experimento foram realizadas análises bioquímicas dos 
perfis lipídicos: colesterol total (CT), triglicerídeos (TG), HDL e LDL. Neste vigente resumo, foram 
utilizados dados parciais, resultantes da metade do tamanho amostral (20 ratos). Os dados estão 
sumarizados na forma de mediana dos resultados do perfil lipídico (em mg/dL), respectivamente, 
de cada grupo: grupo controle, grupo teste A e grupo teste B. Macho: TG (40,25; 66,95; 143,65), 
CT (116,75; 128,25; 210), HDL (82,9; 94,8; 120,85), LDL (29,0; 23,4; 46). Fêmea: TG (72,75; 38,1; 
55,8), CT (75,45; 76,65; 79,1), HDL (58,5; 60,65; 58,45), LDL (5,2; 5,6; 4,65). Houve um aumento 
gradativo do CT, em machos e fêmeas em relação ao grupo controle, deste modo o grupo B, 
exposto à uma maior concentração de tartrazina, apresentou maior valor de CT. Na dosagem de 
TG, os machos apresentaram aumento gradativo, enquanto que às fêmeas apresentaram 
resultados controversos: os grupos testes A e B apresentaram valores inferiores ao controle. Os 
valores do HDL dos machos apontam aumento gradativo, o que não era o esperado, e no grupo 
das fêmeas não ocorreu uma alteração esperada de acordo com a dose administrada do corante. 
Não houve aumento gradativo dos valores de LDL nos machos: somente o grupo teste B 
apresentou aumento em relação ao controle; do mesmo modo, as fêmeas não apresentaram 
aumento gradativo: apenas o grupo teste A apresentou aumento em relação ao 
controle. Concluímos com o presente estudo que embora os valores de CT e TG (nos machos) 
corresponderam com a expectativa do estudo, os dados referentes às outras frações do perfil 
lipídico se mostraram inconclusivos quanto a relação causa-efeito.         
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Os corantes alimentares artificiais são muito utilizados na atualidade, no entanto, estudos que 
apontem a segurança e o potencial de toxicidade dos mesmos ainda possuem resultados 
inconclusivos. É importante ressaltar que o corante artificial amarelo tartrazina é um dos mais 
relacionados à reações adversas, estando possivelmente, associado ao desenvolvimento de TDAH. 
Diversos pesquisas apontam que indivíduos com TDAH apresentam uma disfunção no eixo HHA, o 
que resultaria em alterações nos níveis séricos de cortisol. Dessa forma, este estudo tem como 
finalidade verificar se a hiperatividade relacionada uso de tartrazina estaria associada a alterações 
nos níveis séricos de cortisol.  Avaliar alterações nos níveis séricos de cortisol de ratos Wistar, 
expostos e não expostos ao corante amarelo tartrazina. Foram coletadas amostras de sangue de 
ratos Wistar expostos (grupo teste) e não expostos (controle) à tartrazina. Depois avaliou-se o 
conteúdo de Cortisol sérico das amostras através do método de Quimioluminescência.Para 
avaliação comparativa dos resultados (grupo-teste vs grupo-controle) foram utilizados testes 
estatísticos. Apenas 23 amostras de sangue foram viáveis (57,5%), havendo uma perda de 17 
amostras (42,5%), as quais apresentaram quantidade ou integridade de material biológico 
insuficiente. No total de 20 ratos macho ocorreu uma perda de 7 amostras (35%) e no total de 20 
ratas a perda foi de 10 amostras (50%). A média dos níveis de cortisol do grupo controle e grupo 
intervenção é 2,103 mcg/dl. Entre os machos a média geral é 1,3338 mcg/dl e entre as fêmeas é 
3,104 mcg/dl; uma diferença de 1,7702 mcg/dl em valores absolutos, ou seja, 2,33 vezes maior 
que os machos.No grupo controle a média geral é 2,356 mcg/dl. Entre os machos controle a média 
é 1,548 mcg/dl e entre as fêmeas controle é 3,165 mcg/dl. No grupo intervenção a média geral é 
1,827 mcg/dl. Entre os machos intervenção a média é 1,15 mcg/dl e entre as fêmeas intervenção a 
média é 3,0125 mcg/dl. Estratificando os valores do cortisol das amostras viáveis, 3 ratos (13,04%) 
encontravam-se entre 0 - 1,0 mcg/dl, 9 ratos (39,13% entre 1,0 - 2,0 mcg/dl, 5 ratos (21,73%) 
entre 2,0 - 3,0 mcg/dl, por fim 6 ratos (26,08%) entre 3,0 - 4,0 mcg/dl.  Notamos que os valores 
médios dos níveis de cortisol no grupo intervenção mostram-se discretamente menores que os do 
grupo controle. Além disso, percebemos que os níveis nas ratas fêmeas são mais elevados 
comparados aos machos.         
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O câncer (CA) é uma das principais causas de morte no mundo. No Brasil, a estimativa 2014-2015 
indicava que ocorreriam mais de 500 mil novos casos. O diagnóstico precoce possibilita a detecção 
em estado inicial proporcionando melhores respostas terapêuticas e aumento da sobrevida. A 
avaliação do prognóstico depende das características tumorais, acometimento de linfonodos 
regionais e tamanho do tumor. A sobrevida avalia os resultados dos avanços diagnósticos e 
terapêuticos. Na literatura indica relação inversa entre tamanho do tumor e sobrevida, e a 
presença de linfonodos comprometidos está associada à recorrência da doença na primeira 
década após o tratamento. Avaliar e comparar o número de óbitos por CA de mama segundo a 
faixa etária no estado de São Paulo e na cidade de Presidente Prudente-SP no período de 2012 a 
2016. Levantamento de dados no site do Portal DATASUS pelos links: Informações de Saúde 
(TABNET) e Estatísticas Vitais na opção Mortalidade - 1996 a 2016, pela CID-10, no período 
compreendido entre 2012 e 2016, no estado de São Paulo e município de Presidente Prudente-
SP. Óbitos por CA de mama na população do estado de São Paulo no período de 2012 a 2016: 
3655 em 2012, sendo a faixa etária mais afetada (FEA) de 50 a 59 anos com 873 óbitos; 3733 em 
2013, FEA de 50 a 59 anos com 902 óbitos; 3645 em 2014, FEA de 50 a 59 anos com 895 óbitos; 
3955 em 2015, FEA de 50 a 59 anos com 925 óbitos e 4149 em 2016, FEA de 60 a 69 anos com 954 
óbitos. Em Presidente Prudente - SP, no mesmo período encontrou-se os seguintes números de 
óbitos por CA de mama: 14 em 2012, sendo as faixas etárias de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 60 a 69 
anos afetadas igualmente com 3 óbitos cada; 19 em 2013, FEA de 60 a 69 anos com 6 óbitos; 24 
em 2014, FEA de 50 a 59 anos com 6 óbitos; 21 em 2015, FEA de 60 a 69 anos com 6 óbitos e 19 
em 2016, FEA de 50 a 59 anos 6 óbitos. A partir dos dados coletados é possível observar que os 
casos de óbitos no estado de São Paulo aumentaram nos últimos anos enquanto no município de 
Presidente Prudente reduziu-se, ambos tiveram maior mortalidade na faixa etária de 50 a 59 anos 
seguida da de 60 a 69 anos. Os dados sofrem interferência das características relativas à biologia 
tumoral, aspectos sociodemográficos e referentes ao cuidado de saúde que influenciam direta ou 
indiretamente a sobrevida pela doença justificando os valores encontrados com aumento de 
óbitos no estado de São Paulo e diminuição em Presidente Prudente-SP.         
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A violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica e pode ocorrer no 
âmbito da família, unidade doméstica, na comunidade, e perpetrada ou tolerada pelo Estado ou 
seus agentes. Os dados no Brasil são alarmantes e estão diretamente relacionados com a violência 
estrutural, com as desigualdades social, regional e racial, impactando negativamente na saúde da 
mulher. Avaliar os dados de morbidade feminina no Estado de São Paulo durante os anos de 2012 
a 2016, levando em consideração as faixas etárias e etnias mais atingidas pela violência. E por 
meio desses dados, verificar a necessidade de implantação de políticas públicas voltadas para a 
prevenção das violências e promoção da saúde da mulher. Trata-se de um estudo ecológico da 
morbidade gerada por agressão em mulheres e do levantamento de informações dos bancos de 
dados do Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). Os dados 
encontrados são: agressões por residência e etnia/raça e a relação das agressões com a idade das 
vítimas segundo grupo do CID-10.  O SIH/SUS aponta que as maiores notificações de agressões são 
da população feminina branca, seguidas das populações parda, negra e amarela. Ademais, mostra 
que as mulheres adultas entre 20 e 59 anos são as que mais sofrem agressões em São Paulo. Nas 
faixas etárias abaixo de 19 anos, o principal agressor é o próprio pai ou padrasto. Já nas faixas 
etárias a partir de 60 anos, a violência é gerada por cuidadores de idosos. Tais dados representam 
as notificações pelos serviços de saúde, o que pode mascarar a real situação de violência do 
estado por não representar aquelas mulheres que sofreram o abuso e não procuraram ajuda. A 
produção de informações fidedignas sobre morbidade de mulheres é um grande desafio, uma vez 
que os sistemas de informação não documentam a relação entre a vítima e o agressor, ou os 
motivos da violência. Esses dados são baseados apenas nas notificações dos serviços de saúde, e é 
provável se tratar de estimativas conservadoras devido à falta de qualificação da informação. A 
violência e as mortes por causas violentas em mulheres notificadas evidenciam a fragilidade da 
rede de atenção e proteção àquelas em situação de violência que procuram os serviços de saúde. 
Portanto, torna-se imprescindível a adoção de políticas públicas voltadas para a prevenção das 
violências e promoção da saúde da mulher, bem como para a atenção no âmbito médico-
hospitalar para identificar tais situações.         
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A Taxa de mortalidade infantil é obtida pelo número de crianças de determinando local, que 
morrem antes de completar 1 ano, a cada mil nascidas vivas, sendo um aspecto para avaliar a 
qualidade de vida, pois é possível obter informações sobre a eficiência dos serviços públicos. 
Enquanto o número de nascidos vivos reflete a frequência anual de nascimentos, sendo igual à 
taxa bruta de natalidade e sofre influência da estrutura da população, quanto à idade e 
sexo. Analisar o número de óbitos infantis segundo o Capítulo CID-10 e o número de nascidos 
vivos, por idade materna e pelo local de ocorrência, no estado de São Paulo (SP). Estudo ecológico 
com levantamento a partir de resultados coletados nas Informações de Saúde (TABNET), na opção 
Estatísticas vitais. Os grupos escolhidos foram Mortalidade pela CID-10 e Nascidos Vivos. A 
unidade federativa é o estado de São Paulo no período de 2016. A revisão de literaturas ocorreu 
através das bases de dados dos portais PubMed e SciELO.  O maior número de óbitos infantis 
ocorre com mulheres de 20 a 24 anos devido a infecções perinatais adquiridas no período 
periperto e até três semanas pós-natais. A transmissão pode se dar durante o trabalho de parto, 
por transfusão materno-fetal, e há grande número de mortes na mesma idade materna por 
malformações congênitas e anormalidades cromossômicas, que são anomalias funcionais ou 
estruturais do desenvolvimento fetal decorrente de fator originado antes do nascimento. O 
número de nascidos vivos é maior em mulheres entre 25 a 29 anos de idade e isso gera dados que 
subsidiem processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas relativas à atenção 
materno-infantil. Há alta taxa de mortalidade infantil e um grande número de nascimentos das 
gestantes entre 20 a 29, sendo que entre 20 a 24 a maior parte das mortes são por afecções no 
período perinatal, que indicam a necessidade de orientações sobre como prevenir complicações 
na gestação e entre 25 a 29 ocorre alto índice de nascimento, sendo necessário avaliar o grau de 
instrução materna para que sejam feitas campanhas de conscientização sobre o uso de métodos 
anticoncepcionais. A taxa de mortalidade infantil e o número de nascidos vivos são importantes 
indicadores de saúde da população para que sejam elaboradas politicas públicas que melhorem a 
qualidade de vida.          
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Entre as mulheres, o câncer da mama é o mais incidente (excluindo tumores de pele) e assume, a 
partir do final da década de setenta, a posição de principal causa de morte no sexo feminino no 
Brasil (15,5%). Padrão equivalente é observado no estado do Rio de Janeiro (19,2%). O diagnóstico 
precoce é de extrema importância, uma vez que as mulheres diagnosticadas após os 50 anos 
apresentam uma diminuição importante da sobrevida quando comparada às mais jovens. O 
estado foi dividido em nove Regiões de Saúde pela CIR- Comissão Intergestores Regionais-com o 
objetivo de melhorar a gestão em saúde e melhor desenvolver o planejamento regional, o que 
contribuiria para a diminuição da mortalidade por câncer de mama. Este estudo tem como 
objetivo analisar a distribuição do número de óbitos por câncer de mama em mulheres nas regiões 
de saúde do estado do Rio de Janeiro de 2010 a 2016. Este é um estudo ecológico no qual foi 
utilizado como referência a base de dados SIM (Sistema de Informação de Mortalidade). Retirou-
se dados sobre o número total de óbitos no período e estado analisado; sobre a faixa etária que 
sofreu maior mortalidade e sobre o número de óbitos nas Regiões de Saúde do estado.  O SIM 
registrou no Rio de Janeiro, entre o período de 2010 a 2016, 13.645 óbitos por câncer de mama, 
eles concentram-se na região metropolitana I (9.010 óbitos) e em quantidade inferior na Região 
metropolitana II (1.690 óbitos). Além disso, a taxa de óbitos teve um aumento significativo de 
17,2% no período analisado: em 2010 o número era de 1.825 óbitos e em 2016 era de 2.139. 
Porém, a taxa de mortalidade não foi constante ao longo do período. As taxas mais elevadas de 
óbito se mantiveram nas mulheres entre 50 e 59 anos (3.238 óbitos). A maior parte da população 
concentra-se na Região Metropolitana, esta apresentou os maiores números de óbitos por câncer 
de mama, isso pode estar relacionado à detecção tardia do tumor maligno e a falta de serviços de 
saúde na periferia desta região, uma vez que eles estão concentrados no centro.  Concluindo-se, 
no Rio de Janeiro, as taxas de mortalidade por câncer de mama permanecem em patamares ainda 
muito elevados, parte da manutenção das taxas pode estar relacionada à dificuldade de acesso da 
população feminina aos serviços de saúde, a baixa cobertura populacional, ao baixo percentual do 
rastreamento da população feminina na faixa etária preconizada e a disponibilidade do serviço de 
saúde, fatores que influenciam o comportamento preventivo feminino.         
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A distribuição dos diferentes tipos de câncer variam de acordo com as características de cada 
região, isso gera a necessidade de um estudo das variações geográficas nos padrões desta doença, 
para que seja possível a realização de projetos de prevenção, de monitoramento e de controle. No 
estado de São Paulo, a segunda causa de óbitos no sexo feminino de 2010 a 2016 foram as 
neoplasias. Entre elas, a neoplasia maligna de mama é a principal ( exceto os casos de câncer de 
pele não melanoma). O aumento de sua incidência e mortalidade têm causado preocupações em 
nível nacional. Este trabalho tem como objetivo analisar a mortalidade em mulheres por câncer de 
mama no estado de São Paulo de 2010 a 2016. Este é um estudo ecológico no qual foi utilizado 
como referência a base de dados SIM (Sistema de Informação de Mortalidade). Retirou-se dados 
sobre o número total de óbitos no período analisado; sobre a faixa etária e sobre a cor/raça do 
sexo feminino que apresentaram os maiores números de mortalidade.  O SIM registrou 26.203 
óbitos no período de 2010 a 2016 por câncer de mama no sexo feminino. Em 2010 foram 
registrados 3.463 óbitos e em 2016 o número subiu para 4.119 óbitos, um aumento de 18,95 %. 
Mulheres de 50 a 59 anos foram as principais vítimas, com 6.199 óbitos no período analisado. Em 
seguida estão as mulheres de 60 a 69 anos, com 5.817 óbitos registrados. O SIM mostrou que as 
mulheres que mais morreram no período analisado foram as brancas ( 19.615 óbitos). Apesar dos 
avanços tecnológicos de diagnóstico e tratamento da doença, a adoção de medidas de prevenção 
é essencial, pois contribui para o diagnóstico precoce, aumentando, assim, a sobrevida das 
mulheres. Campanhas como o Outubro Rosa, que enfocam a importância da realização do 
autoexame para detectar possivéis alterações nas mamas são de extrema importância. As 
campanhas também enfatizam que o SUS ( Sistema Único de Sáude) oferece gratuitamente o 
exame de mamografia para mulheres brasileiras em todas as faixas etárias, e também mostram a 
importância da mamografia de rastreamento ( realização do exame a cada dois anos para 
mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos). O conhecimento dos sinais e sintomas dos estágios 
iniciais do câncer de mama pelas mulheres pode diminuir a mortalidade desta doença. Os serviços 
de saúde tem o papel de oferecer informações ligadas a prevenção para as mulheres, além de 
promover o acolhimento com uma equipe multidisciplinar para as mulheres com o diagnóstico de 
câncer de mama.         
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A osteomielite é uma inflamação, geralmente de origem infecciosa que invade o osso e seus 
espaços medulares, podendo estender-se até a cortical e o periósteo. A idade é um fator 
importante na determinação da etiologia, sendo nas crianças comumente relacionada à infecção 
hematogênica e, entre os adultos mais velhos, à maior frequência de distúrbios que levam à 
infecção, como cirurgias ortopédicas e diabetes mellitus. O estudo tem como objetivo avaliar o 
perfil de internações por osteomielite no estado de São Paulo (SP), no período de 2012 a 2017, 
levando em consideração o gênero e a idade. O levantamento de dados ocorreu a partir do site do 
Portal DATASUS, através dos dados de Morbidade Hospitalar do SUS (SIH-SUS), selecionando como 
conteúdo as internações. Os dados obtidos mostraram que, entre 2012 e 2017, foram 17.595 
internações decorrentes por osteomielite, sendo que do total 12.419 eram homens enquanto 
5.176 eram mulheres, representando uma porcentagem de aproximadamente 70,58 e 29,42, 
respectivamente. No período, a faixa etária (FE) mais acometida foi de 50 a 59 anos, contando 
com 3.141 internações, seguida da FE de 40 a 49 anos (3.041), 30 a 39 (2.636), 60 a 69 (2.565), 20 
a 29 (2.229), 70 a 79 (1.516), 80 anos e mais (693), 15 a 19 (619), 10 a 14 (556), 5 a 9 (353), 1 a 4 
(194), e menor de 1 ano (52). Em todos os anos pesquisados, o número de internações sempre foi 
maior na FE de 50 a 59 anos e, menor na FE de menor de 1 ano. Conforme a literatura, a 
osteomielite é predominantemente relatada entre os homens, o que confere com os resultados 
adquiridos na pesquisa. No período do estudo, as cinco FE mais afetadas, que se encontram entre 
20 a 69 anos, somam 13.612 internações, refletindo 77,36% do total, e, as cinco menos afetadas, 
entre menor de 1 ano a 19 anos (1.774), representam 10,08%, divergindo do que se observou na 
literatura. Já foi relatado que cerca de 85% dos casos de osteomielite atingem pacientes com 
menos de 17 anos de idade, no entanto, com o presente estudo pode-se identificar que há uma 
predominância de FE mais avançadas. A contradição do perfil encontrado e a literatura, pode estar 
vinculada a um aumento da prevalência de fatores de risco para a osteomielite nos adultos e 
idosos. Assim, uma análise aprofundada sobre as etiologias mais prevalentes relacionadas à 
osteomielite, na população do estado de SP, seria relevante para o desenvolvimento de 
estratégias de prevenção primária com o fim de reduzir a incidência da doença.         
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A febre amarela é uma doença febril aguda de curta duração com gravidade variável. O agente 
etiológico é o vírus amarílico, do gênero flavivírus, e devido à transmissão por artrópode (Aedes 
aegypti) é considerada uma arbovirose. A doença apresenta dois ciclos: silvestre (transmissão em 
área rural/floresta, e os macacos são os principais hospedeiros) e urbano (o homem é o principal 
hospedeiro), e é de suma importância em áreas onde há grande número de Aedes Aegypti, tendo 
um grande potencial de disseminação. O período de incubação vai de 3 a 6 dias, e os sintomas 
iniciais incluem febre súbita, calafrios, cefaleia, náuseas, vômito, fadiga e fraqueza. A maioria dos 
pacientes melhora após estes sintomas, porém uma minoria começa a apresentar a forma grave 
da doença, com manifestações como insuficiência hepática (icterícia), febre alta e hemorragia. 
Não existe um tratamento antiviral para a doença. O paciente deve ser internado permanecendo 
em repouso, com reposição líquida se indicado. O paciente com forma grave da doença deve ser 
atendido em uma Unidade de Terapia Intensiva. Devido ao grande número de casos de febre 
amarela ocorridos recentemente no Estado de São Paulo, é importante fazer uma análise do perfil 
dos pacientes para que possa ser dado enfoque tanto em prevenção, quanto em tratamento para 
estes grupos.  Analisar as internações por febre amarela no estado de São Paulo entre janeiro de 
2016 e maio de 2018 de acordo com faixa etária, sexo, raça e município.  Estudo ecológico com 
dados coletados no (SIH/SUS) - Sistema de informação hospitalar do SUS com a base de dados 
TABNET - DATASUS. Não foram feitas entrevistas e acessados prontuários. A faixa etária mais 
atingida é dos 40 a 49 anos (60 casos), seguido de 30 a 39 anos (58 casos). Os casos masculinos 
prevalecem sobre os femininos (236:46). A raça branca é a mais acometida (164 casos). O 
município com maior número de internações foi Mairiporã (53 casos), seguido de São Paulo (52 
casos). Os casos masculinos prevalecem devido às atividades ocupacionais deste sexo (muitos 
indivíduos trabalham em áreas rurais, podendo adentrar o ciclo silvestre, transmitindo o 
protozoário para mosquitos de regiões urbanas, e disseminando a doença). A área de Mairiporã (a 
mais afetada pela febre amarela) possui fatores que favorecem a criação de Aedes Aegypti, como 
clima subtropical, além da presença de rio e mata, e por ser uma área urbana, não há muitos 
predadores deste artrópode, causando seu aumento.         
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O transtorno neurótico é um quadro psiquiátrico que se caracteriza por dificuldades de adaptação 
por parte do indivíduo, embora este seja capaz de trabalhar, estudar, envolver-se 
emocionalmente e estar bem entrosado com a realidade. Segundo pesquisa feita pelo 
"International Stress Management Association" (Isma - Brasil) os brasileiros ocupam o segundo 
lugar em relação às pessoas com alto nível de estresse. O País ficou atrás apenas do Japão, sendo a 
pesquisa realizada em nove países do mundo, fazendo entrevistas e considerando dados 
estatísticos de cada um deles. Descrever o número de internações por transtornos neuróticos, 
transtornos relacionados com o "stress" e transtornos somatoformes por faixa etária no período 
de 2013 a 2017 e comparar, segundo o sexo, a faixa etária mais prevalente. Levantamento de 
dados no site do Portal DATASUS pelos links: Informações de Saúde (TABNET) e Epidemiológicas e 
Morbidade na opção Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS) a partir de 2008, pelo CID-10, no 
período compreendido de 2013 a 2017, no estado de São Paulo. Internações por transtornos 
neuróticos na população do estado de São Paulo, no período de 2013 a 2017: 3406, distribuídos de 
tal maneira nas seguintes faixas etárias: 5 a 9 anos, 74 internações; 10 a 14 anos,125; 15 a 19 
anos, 265; 20 a 29 anos, 672; 30 a 39 anos, 796; 40 a 49 anos, 753; 50 a 59 anos, 42; 60 a 69 anos, 
207; 70 a 79 anos, 94. Considerando-se a faixa etária mais prevalente a de 30 a 39 anos, durante o 
mesmo período de tempo, segregando, agora, os sexos, encontra-se: em 2013, 51 internações 
masculinas (M) e 114 internações femininas (F); 2014, 44 internações (M) e 104 internações (F); 
2015, 64 internações (M) e 103 internações (F); 2016, 58 internações (M) e 93 internações (F); 
2017, 55 internações (M) e 102 internações (F). É possível notar, a partir dos dados, uma maior 
prevalência de internação por transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o "stress" e 
transtornos somatoformes na faixa etária de 30 a 39 anos, seguida da de 40 a 49 anos e uma 
proporção cerca de duas vezes maior no sexo feminino. Houve um aumento do número de 
internações causadas pelo 'stress', principalmente na população feminina em idade produtiva. 
Entre os fatores que podem justificar esse cenário encontram-se questões hormonais e fatores 
genéticos.         
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ANÁLISE DO PERFIL DE PACIENTES INTERNADOS POR DOENÇA DE ALZHEIMER POR FAIXA ETÁRIA, 
SEXO E RAÇA NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 A MAIO DE 2018  

 
MARIA BEATRIZ MACHADO DE OLIVEIRA  

 
A doença de Alzheimer representa mais de 50% das demências. É uma doença cuja principal 
característica é a perda de memória progressiva, e que atinge indivíduos a partir da faixa dos 70 a 
80 anos, tendo uma média de sobrevida de 8 a 10 anos. Essa patologia também prejudica vários 
aspectos da vida diária do indivíduo. O diagnóstico é feito através de exame clínico, e deve ser 
documentado pelo mini mental state. Para que seja dado o diagnóstico, deve haver déficit de duas 
ou mais áreas cognitivas - a área cognitiva mais acometida é a memória - e deve haver ausência de 
doença sistêmica ou cerebral que possa causar a demência. Não existe nenhum biomarcador 
plasmático exclusivo para diagnóstico, mas podem ser pedidos marcadores neuropatológicos 
sugestivos para auxilio no diagnóstico como: placas senis de proteína B amiloide, e filamentos 
intracelulares de proteína tau. É importante que o perfil dos pacientes acometidos pela doença 
seja avaliado para que assim os programas já existentes voltados para a doença podem ser 
aprimorados, e os pacientes possam receber um cuidado mais elaborado e exclusivo.  Verificar 
qual a faixa etária mais acometida pela doença de Alzheimer, para que assim o cuidado destes 
pacientes no sistema de saúde público estadual possa ser aprimorado. Estudo ecológico cujos 
dados foram coletados no (SIH/SUS) - Sistema de informação hospitalar do SUS, no estado de São 
Paulo no período de janeiro de 2017 a maio de 2018. Não foram realizadas entrevistas com 
pacientes, e não houve acesso a prontuários. A faixa etária mais acometida pela doença é de 80 
anos e mais, com 489 pacientes, seguida pela faixa de 70 a 79 anos com 148 casos, e de 60 a 69 
anos com 62 casos. O número de pacientes acometidos com idade abaixo de 60 anos é muito 
baixo, tendo ocorrência de 20 casos. Indo de acordo com dados da literatura, a faixa etária mais 
acometida pela doença é realmente acima dos 60 anos, visto que os casos abaixo desta faixa 
somados não superam o número de casos senis.  É preciso voltar os cuidados para os pacientes de 
60 anos e mais, pois a partir desta faixa etária o número de casos cresce progressivamente. Devem 
ser criados programas no sistema de saúde pública que estimulem as atividades diárias e que 
estimulem as funções cognitivas, principalmente a memória, pois é a primeira função acometida, e 
a mais deteriorada. Deve ainda ser estimulada a convivência social, porque esses pacientes 
tendem ao isolamento, levando ao prejuízo emocional.          
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ANÁLISE DO PERFIL DOS MANDADOS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ENCAMINHADOS AO 
DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO DA REDE PÚBLICA  

 
FABIO MOLINA FERNANDES SILVA  

ALEXANDRE DUARTE GIGANTE  
RAFAEL OBERG RIBEIRO  

ISABELA ZAMPIERI  
 

As internações compulsórias, retratadas no artigo 9º, são aquelas ordenadas pelos juízes. Deve ser 
feita com o aval de um parecer técnico, por um médico, atestando que a pessoa não tem domínio 
sobre sua condição psicológica e física. Está prevista na lei para aplicação naquelas situações em 
que há necessidade de intervenção estatal. Tanto o Ministério Público quanto o setor próprio da 
área de saúde pública podem formular ao judiciário o pedido de internação compulsória do 
paciente. Este estudo retrata o perfil do paciente encaminhado ao serviço de psiquiatria de um 
hospital terciário da rede pública Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesuisa da 
Instituição proponente CAAE nº 52960216.0.0000.5515. Foi feita a análise descritiva dos 
prontuários dos pacientes que buscaram o atendimento mediante mandado judicial para 
internação compulsória no serviço de psiquiatria de hospital terciário da rede pública nos anos de 
2014 e 2015. Foram analisados os seguintes aspectos: se o transtorno foi decorrente de 
dependência química; a presença ou não de laudo médico; prevalência nas entre as faixas etárias 
até 20 anos completos, entre 21 e 60 anos completos e acima de 60 anos; sexo, critério para alta 
hospitalar; se foi direto à instituição ou mediante DRS (Departamento Regional de Saúde) e a 
comarca de origem. Observaram-se as informações referentes a uma amostra constituída por 110 
pacientes. As medianas desta amostra foram de 27,2 anos de idade e 4,0 dias de 
internação. Através da aferição da média e mediana referente à idade do paciente no momento 
da internação, notou-se que a faixa etária mais atingida foi a de adultos jovens. Dado interessante, 
esperando-se que os mesmos sejam pessoas plenas de suas faculdades mentais, motivando-se 
questionar sobre a necessidade de ordens judiciais para o tratamento. Uma justificativa pode ser 
dada pelo fato de 70% dos mandados analisados serem de pacientes com transtornos decorrentes 
do uso de substâncias. A maioria dos pacientes envolvidos com a dependência química não possui 
crítica de sua condição e não buscam tratamento voluntariamente. Com relação aos dias de 
internação encontrados, percebeu-se um coeficiente de variação alto. Através deste estudo, 
observou-se que o perfil dos pacientes submetidos aos tratamentos compulsórios relaciona-se, na 
maioria das vezes, com transtornos que envolvem uso de substâncias psicoativas, na faixa etária 
mais jovem da população, dados estes corroborados pela literatura.    Nao houve     
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR DESCOLAMENTO E DEFEITOS 
DE RETINA EM MARINGÁ-PR  

 
BEATRIZ KAWANO DE OLIVEIRA  

ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR  
FELIPE FAMELLI DE CAMPOS  

BRUNO MATHEUS DE MORAES  
 

O descolamento de retina é desencadeado pelo afastamento do vítreo posterior, que pode causar 
ruptura da retina e até mesmo cegueira, caso não seja tratado precocemente. É mais comum em 
pessoas míopes, por inflamação, trauma ocular, pelo envelhecimento ou história familiar 
positiva. O objetivo do atual estudo é analisar os dados sobre descolamento e defeitos de retina 
na cidade de Maringá, comparando-os com a morbidade hospitalar desta patologia no estado do 
Paraná. Realizou-se uma pesquisa no Departamento de Informática do SUS (DATASUS), o qual 
utilizou as informações sobre a morbidade hospitalar do SUS por local de residência. Por 
conseguinte, foi analisado o número de pacientes com descolamentos e defeitos na retina no 
estado do Paraná e na cidade de Maringá. Na cidade de Maringá, o número de morbidade 
hospitalar no SUS por doenças do olho e anexos, no período de 2008 a 2016, foi de 1.630, sendo 
que 65,28% foram registrados por descolamentos e defeitos na retina, o qual 56,30% eram 
homens e 43,70%, mulheres. Já no estado do Paraná, em 33,83% a causa era retiniana, com 
57,32% do sexo masculino e 42,68%, do feminino. Em relação à faixa etária, percebe-se um 
aumento da prevalência com o avançar da idade, seguido de um declínio do número de casos após 
a sétima década de vida. Observou-se também que, desses números, os atendimentos eletivos 
foram registrados em 92,25% e 85% dos casos, no Paraná e em Maringá, 
respectivamente. Maringá possui uma população de aproximadamente 350.000 habitantes, sendo 
52% de mulheres e 48%, homens, entretanto, ao analisar a proporção de registros nas internações 
hospitalares por descolamento e defeitos na retina, observou-se um grande predomínio de 
homens sobre mulheres. Esse predomínio masculino também foi observado no estado do Paraná, 
contudo, com valores menos discrepantes entre os sexos. Apesar de ser considerada uma urgência 
oftalmológica, observou-se que tanto na cidade de Maringá, quanto no Paraná, a internação foi 
registrada como eletiva na grande maioria dos casos. Constatou-se que tanto no estado de Paraná 
quanto na cidade de Maringá, a morbidade hospitalar por descolamento e defeitos da retina 
ocupa a maior prevalência das internações oftalmológicas. Conclui-se também que as ações 
oftalmológicas devem ser intensificadas na população mais idosa e do sexo masculino, já que 
foram os grupos populacionais com maiores proporções em ambas as regiões do estudo.         
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE QUEIMADURAS ATENDIDAS EM UM 
HOSPITAL DO OESTE PAULISTA NO PERÍODO DE 2011  

 
THIAGO CALDEIRA  

EMANUELE MORAES MELLO  
 

As queimaduras são grande causa de morbimortalidade. As crianças representam a parcela da 
população mais afetada, sendo que cerca de pelo menos 40.000 procuram atendimento hospitalar 
todo ano. A maior parte dos acidentes ocorrem no ambiente doméstico ou de trabalho. Há poucos 
estudos que apontem sua incidência e as causas predominantes. Analisar o perfil epidemiológico 
de crianças vítimas de queimaduras atendidas no Hospital Regional de Presidente Prudente no 
período de 2011. Trata-se de um estudo transversal retrospectivo aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da UNOESTE (4356), com número CAAE: 82276118.9.0000.5515. A amostra foi composta 
por crianças de 0 a 15 anos. Foram analisadas o total de internações por mês; incidência por sexo 
e por idade; agente da queimadura; classificação quanto à extensão e taxa de mortalidade. Em 
2011 ocorreram 17 internações. O mês de junho foi o de maior ocorrência (35,29%); seguido por 
abril (17,64%), janeiro, maio e novembro (11,76% cada); setembro e outubro (5,88% cada). Em 
relação ao sexo, observou-se um predomínio feminino (58,82%). A idade com maior 
acometimento foi de 1 ano (23,52%), seguido de 15 anos (17,64%), de 0 e 9 anos (11,76% cada). 
As demais idades abordadas representaram 5,88% cada. O agente etiológico mais prevalente foi o 
líquido aquecido, com 52,94% dos casos. A maioria dos pacientes (58,82%) tiveram menos que 
10% de superfície corpórea atingida e não houve registro de óbito por causa direta das 
queimaduras. No presente trabalho, encontrou-se que a maioria dos pacientes eram do sexo 
feminino (58,82%), resultado que diverge da literatura. A idade mais prevalente foi de 1 ano 
(23,52%), que corrobora com a literatura. Nessa idade a maioria dos acidentes é doméstico, com a 
cozinha o principal local das ocorrências, o que condiz com a maior causa encontrada nesse 
trabalho, os líquidos aquecidos (52,94%), sendo o leite e a água aquecida os mais evidenciados. O 
fato de não ter ocorrido óbito no período está de acordo com à extensão das queimaduras, onde a 
maioria dos pacientes (58,82%) tiveram menos que 10% de superfície corpórea atingida. Pode-se 
concluir que os acidentes por queimadura ocorreram devido a líquidos aquecidos, predominaram 
em meninas, com até 1 ano de idade, nos meses de junho, acarretaram comprometimentos mais 
amenos e não houve óbitos.         
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ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DO EPITÉLIO RENAL EM CAMUNDONGOS EXPOSTOS AO HERBICIDA 
ÁCIDO 2,4 DICLOROFENOXIACÉTICO  

 
MARIA FERNANDA MINZONI MALATRASI  

MARIA GABRIELA TAMANINI  
RENATA CALCIOLARI ROSSI  

 
Os agrotóxicos, regulamentados pela legislação brasileira, têm como principal forma de aplicação 
a pulverização aérea. Tal metodologia pode contaminar não só as plantas e não se limitam ao local 
de sua aplicação trazendo consequências, sendo que estas são condicionadas à diversos fatores. 
Um dos produtos mais usados no Brasil é o Ácido 2,4 Diclorofenoxiacético (2,4-D) cuja excreção é 
em grande parte renal, podendo acarretar danos a esse sistema.  O objetivo do presente estudo é 
avaliar as possíveis alterações histopatólogicas em rins de camundongos SWISS causadas pela 
exposição aguda ao Ácido 2,4-diclorofenoxiacético. Este estudo foi aprovado pelo Comitê Assessor 
De Pesquisa Institucional (CAPI) e Comissão De Ética e Uso De Animais (CEUA) da Universidade do 
Oeste Paulista (UNOESTE) sob protocolo 4091. Foram utilizados 80 camundongos swiss adultos 
machos, que foram divididos em 4 grupos (salina, baixa, média e alta concentração), cada grupo 
foi exposto ao herbicida através de nebulização. Cada grupo foi subdividido em outros 4 grupos 
pelo domínio tempo (24, 48 e 72 horas, e 8 dias). Após a eutanásia, onde foram retirados os rins, 
que foram preparados e corados com hematoxilina-eosina . A análise foi feita após cegamento das 
lâminas, medindo a espessura da parede e luz tubular. Foi feita análise estatística para averiguar 
espessamentos utilizando-se a análise de variância ANOVA. Foram considerados significativos os 
valores de p menores que 5%. Foram analisados 80 camundongos expostos ao 2,4D em diferentes 
concentrações. Observa-se uma redução do epitélio renal dos animais expostos no tempo de 24 e 
48 horas (p=0,000). Nos animais expostos a alta concentração foi verificado um aumento do 
epitélio após 8 dias de exposição (p=0,000). Com relação à luz tubular renal foi verificada 
diminuição da luz no grupo alta concentração em 24 e 72 horas (p=0,000). Rins, por fazerem parte 
da via de excreção do herbicida, ao entrarem em contato com este podem sofrer alterações. A 
análise evidenciou alteração do tamanho da luz e da espessura do epitélio tubular, sendo uma 
redução como resposta à exposição imediata, e um espessamento em resposta à exposição tardia. 
Outro estudo experimental semelhante (Hassanein K M A. 2012) também demonstra alterações 
como edema glomerular, espessamento de membrana e proliferação do epitélio tubular. A 
utilização de herbicidas agrícolas pode causar alterações morfológicas renais.         
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ANÁLISE PARCIAL DA PREVALÊNCIA DOS TUMORES DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL EM 
PACIENTES PEDIÁTRICOS DE UM HOSPITAL REFERÊNCIA DO OESTE PAULISTA  

 
BRUNA PEREIRA BONFIM  

FELIPE FRANCO PINHEIRO GAIA  
ANA CAROLINA PAGANELLI ALVES  

ADIB SARATY MALVEIRA  
 

Os tumores primários do SNC (Sistema Nervoso Central)constituem um grupo extremamente 
heterogêneo, alguns deles com comportamento indolente e outros mais agressivos. É o segundo 
tipo de câncer mais freqüente na faixa etária pediátrica, superado somente pelas neoplasias 
hematológicas (alterações das células do sangue). Se considerarmos apenas os tumores sólidos, os 
tumores de SNC são os mais freqüentes nesta faixa etária. O objetivo do trabalho é descrever as 
características clinico-epidemiológicas dos pacientes portadores de tumores de Sistema Nervoso 
Central na infância atendidos pelo serviço de Neurocirurgia e Pediatria do Hospital Regional de 
Presidente Prudente no período de janeiro de 2012 a março de 2017 e auxiliar no diagnóstico 
precoce para a redução da mortalidade e das possíveis sequelas neurológicas. Trata-se de um 
estudo observacional, transversal, descritivo, quantitativo, onde foi realizado o levantamento de 
dados de 70 prontuários de pacientes pediátricos na faixa etária de 0 a 18 anos diagnosticados 
com tumor do Sistema Nervoso Central atendidos no serviço de Neurocirurgia do Hospital 
Regional de Presidente Prudente no período de janeiro de 2012 a março de 2017. Os prontuários 
foram revisados a fim de buscar dados como sexo, idade, etnia, diagnóstico, sintomas 
apresentados e tipo de tratamento. Aprovado pelo CAPI sob o número 4235 e CEP da 
Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, CAAE 80476417.7.0000.5515. De acordo com a 
classificação de 2007 da WHO, observa-se que o tipo de tumor mais frequente na população 
estudada foi o Astrocitoma.Em relação à idade, nota-se uma incidência maior de tumores de SNC 
na primeira década de vida.Nota-se maior incidência de neoplasias de encéfalo entre os meninos 
quando comparados as meninas. Quanto ao tratamento, optou-se por cirurgia em 77,27% dos 
casos. De acordo com estudo realizado pelo INCA (Instituto Nacional do Câncer), em 2016, para 
crianças de zero a 14 anos de idade, a média de incidência de tumores do SNC foi de 18,58/milhão 
para meninas e 21,49/milhão para meninos, o que pode indicar uma fragilidade constitucional do 
gênero masculino. Utilizando a classificação tumoral da OMS (Organização Mundial de 
Saúde)baseada no anatomopatológico das lesões avaliadas, foi encontrado uma maior incidência 
dos astrocitomas. Em revisões atuais esse percentual pode chegar até 40%. Conclui que o tipo 
mais frequente de tumor do SNC na faixa pediátrica foi o Astrocitoma, com predominância no 
sexo masculino.    UNOESTE     
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ANÁLISE QUANTITATIVA PARA A AGLUTINAÇÃO DE DIFERENTES OLIGOSSACARÍDEOS DE MANANA 
EM CEPAS PATOGÊNICAS DE ESCHERICHIA COLI  

 
NADIELE TAISE MASSARANDUBA  

VIVIANE FERREIRA PAIANO  
PAULA MARIOTO PEREZ  

ROGERIO GIUFFRIDA  
ROGERIA KELLER  

HERMANN BREMER NETO  
 

Os prebióticos, na maioria carboidratos, são ingredientes alimentares não digeríveis e que podem 
beneficiar o hospedeiro no sentido de estimular, seletivamente, o crescimento e/ou a atividade de 
uma ou um número limitado de espécies bacterianas no cólon. Uma das características benéficas 
dos prebióticos é de se ligar a patógenos entéricos.  O objetivo desse estudo foi validar uma 
metodologia in vitro para quantificar o potencial de ligação de diferentes prebióticos, 
mananoligossacarídeos (MOS), contra cepas selvagens de Escherichia coli patogênica. Três 
diferentes MOS foram testadas frente a cepas de E. coli, através de ensaios de aglutinação de 
oligossacarídeos, sendo subsequentemente filtrados através de um microfiltro. As bactérias não-
MOS aglutinadas foram diluídas para contagem superficial de E. coli pelo método de 
espalhamento em ágar cromogênico. Para avaliação microscópica da capacidade de ligante de E. 
coli ao MOS as amostras foram submetidas a testes de aglutinação em lâmina. Para estimar a 
contagem bacteriana total (TBC) por 0,1 mL de fluido filtrado, as contagens das três placas juntas 
foram calculadas em média e o valor multiplicado pelo recíproco da diluição correspondente. Os 
valores médios dos TBCs foram submetidos à transformação log base 10 para normalização dos 
dados. Suposições de homogeneidade de variâncias e normalidade dos dados foram validadas, 
respectivamente, pelos testes de Levene e Shapiro-Wilk. As variáveis homoscedásticas foram 
comparadas por análise unidirecional de variância (one-way ANOVA), com contrastes pelo método 
de Tukey. Variáveis heteroscedásticas foram comparadas com ANOVA de uma via com aplicação 
da correção de contrastes de Welch pelo procedimento de Games-Howell. As correlações entre 
TBC, títulos de hemaglutinação, áreas e perímetros dos glóbulos foram avaliadas pelo teste de 
correlação de Pearson. Todas as análises foram realizadas no software R, considerando a 
probabilidade de um erro tipo 1 < 5%. Os resultados sugerem que todas as diferentes marcas de 
MOS conferidas aqui apresentaram uma ação efetiva sobre a aglutinação bacteriana. O grau de 
aglutinação pode variar de acordo com a composição dos diferentes MOS. Foi observada uma 
correlação significativa (P < 0,05) e negativa entre a hemaglutinação sensível à manose e a 
aglutinação MOS.  A técnica de filtração demonstrou poder ser utilizada na rotina laboratorial para 
avaliar diferentes graus de aglutinação de produtos à base de MOS.    Universidade do Oeste 
Paulista     
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO MUNICÍPIO DE TEODORO 
SAMPAIO  

 
KARINA BRIGUENTI DE SOUZA  

REGIANE SOARES SANTANA  
LUIZ EURIBEL PRESTES CARNEIRO  

 
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença de grande importância para a saúde pública. Suspeita-
se que esteja se espalhando de maneira rápida no oeste paulista. O município de Teodoro 
Sampaio, capital do Pontal do Paranapanema, apresenta fatores socioeconômicos e ambientais, 
como a presença de vetores da Leishmaniose Tegumentar Americana, quantidade significativa de 
cães infectados com Leishmaniose Visceral Canina (LVC), clima tropical, solo arenoso e vegetação 
de cerrado, que o tornam vulnerável a expansão da LV. Avaliar alguns aspectos epidemiológicos 
que podem favorecer a expansão da LV na área urbana de Teodoro Sampaio. Foi aplicado um 
questionário, para maiores de 18 anos com perguntas relacionadas a fatores de risco e 
conhecimentos prévios sobre LV. Os achados epidemiológicos foram estimados em 95% de 
intervalo de confiança. O teste do qui-quadrado foi usado para analisar os dados e valores de p < 
0,05 foram considerados estatisticamente significativos.  Foram entrevistadas 159 pessoas, com 
um número maior de mulheres (115), quando comparado ao número de homens (44) (*p < 0.005). 
A média de idade e o desvio padrão da média foram de 43,50±16,83 anos (Coeficiente de 
Incidência 95%: 40,87-46.14), variando entre 18-89 anos. O número médio de anos em que os 
entrevistados residiam na cidade foi de 23,86±15,27 anos (CI 95%: 21,46-26,25). Apenas 18 
(11.3%), sabiam dos principais sintomas e sinais apresentados por cães portadores de LVC, 45 
(28,3%), possuíam árvores frutíferas como mangueiras em suas residências; 111 (69,8%) possuíam 
cães e 25 (15,7%) possuíam gatos em seus domicílios. Houve 2,6 vezes mais mulheres 
entrevistadas, residindo a bastante tempo na cidade e poucos tinham conhecimento dos sinais e 
sintomas apresentados por cães portadores de LVC crônica. Há uma associação entre presença de 
árvores frutíferas e proliferação de vetores da LV e em nosso estudo, cerca de 1/3 dos 
entrevistados referiu sua presença em domicilio o que pode ser um fator importante de 
proliferação de vetores. É necessário ações de educação continuada para conscientização da 
população sobre o ciclo biológico da doença, considerando todos os elos da cadeia. O parasita, o 
cão como principal reservatório doméstico, flebotomíneo como vetor, homem como hospedeiro 
definitivo e o meio ambiente, quando em desequilíbrio, capaz de favorecer a dispersão da 
doença.    Unoeste     
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ASSOCIAÇÃO ENTRE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E OCORRÊNCIA DE COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS 
EM PACIENTES DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS  

 
FABIO MOLINA FERNANDES SILVA  

ALEXANDRE DUARTE GIGANTE  
AMANDA VANTINI BARREIRO  

BRUNA MARINELLI RODRIGUES  
 

Pacientes portadores de dependências químicas e alcoólicas apresentam elevada prevalência 
entre as comorbidades psiquiátricas. Assim, a importância dessa pesquisa advém da gama de 
doenças psíquicas presente na sociedade, desenvolvidas por vícios. Avaliar a presença de 
comorbidades psiquiátricas em pacientes portadores de dependência de álcool e múltiplas drogas 
e suas características sociodemográficas. A amostra foi constituída por 70 pacientes do sexo 
masculino, sendo 19 com histórico de consumo de álcool, e 51 de múltiplas drogas, internados em 
comunidade terapêutica. Foram aplicados questionário sóciodemográfico, Teste de Triagem do 
Envolvimento com Álcool, Tabaco e outras Substâncias (ASSIST 2.0) e escala de avaliação de 
diagnóstico psiquiátrico (Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional - MINI). Para análise estatística 
foram utilizados ANOVA, teste de igualdade de duas proporções, correlação de Pearson, teste de 
correlação, sendo considerado significante um p < 0,05. A idade média foi de 38 anos, a maioria 
com baixa escolaridade e desempregados. Os transtornos psiquiátricos corresponderam 72,8% da 
amostra. Os transtornos fóbicos/ansiosos foram os mais frequentes: Agorafobia acometeu 32% 
dos alcoolistas e 20% dos usuários de drogas, enquanto a fobia social esteve presente em 11% e 
22%, respectivamente. O transtorno de ansiedade generalizada recaiu sobre 21% e 22%, os 
transtornos de humor 16% e 14%, risco de suicídio 32% e 49%, psicose e 11% e 14%, e o 
transtorno de personalidade antissocial 11% e 27%. A pesquisa vem com intuito de avaliar a 
prevalência de comorbidades psíquicas entre usuários de álcool e de múltiplas drogas. O perfil 
sociodemográfico mostra que mesmo o inicio do uso iniciado na juventude, a busca por ajuda vem 
na idade adulta. As características da media dessas pessoas são: não mantém união estável, 
poucos persistem nos estudos e a maioria absoluta é de desempregados, gerando ainda um 
grande custo social. Dentre as comodidades psiquiátricas investigadas, somente o transtorno de 
pânico mostrou prevalência diferente entre os grupos, sendo mais relevante entre os alcoolistas, 
já que na literatura apresenta 28% de transtornos ansiosos em pacientes alcoolistas, mas também 
apontem alta prevalência de transtornos de humor.  Alcoolistas e usuários de múltiplas drogas 
apresentam elevada prevalência de comorbidades psiquiátricas, com maior prevalência de 
transtornos ansiosos.    Não houve     
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BRUNA MARINELLI RODRIGUES  

 
Pacientes portadores de dependências químicas e alcoólicas apresentam elevada prevalência 
entre as comorbidades psiquiátricas. Assim, a importância dessa pesquisa advém da gama de 
doenças psíquicas presentes na sociedade. Avaliar a presença de comorbidades psiquiátricas em 
pacientes portadores de dependência de álcool e múltiplas drogas e suas características 
sociodemográficas. A amostra foi constituída por 70 pacientes do sexo masculino, sendo 19 com 
histórico de consumo de álcool, e 51 de múltiplas drogas, internados em comunidade terapêutica. 
Foram aplicados questionário sóciodemográfico, Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, 
Tabaco e outras Substâncias (ASSIST 2.0) e escala de avaliação de diagnóstico psiquiátrico 
(Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional - MINI). Para análise estatística foram utilizados 
ANOVA, teste de igualdade de duas proporções, correlação de Pearson, teste de correlação, sendo 
considerado significante um p < 0,05. A idade média foi de 38 anos, a maioria com baixa 
escolaridade e desempregados. Os transtornos psiquiátricos corresponderam 72,8% da amostra. 
Os transtornos fóbicos/ansiosos foram os mais frequentes: Agorafobia acometeu 32% dos 
alcoolistas e 20% dos usuários de drogas, enquanto a fobia social esteve presente em 11% e 22%, 
respectivamente. O transtorno de ansiedade generalizada recaiu sobre 21% e 22%, os transtornos 
de humor 16% e 14%, risco de suicídio 32% e 49%, psicose e 11% e 14%, e o transtorno de 
personalidade antissocial 11% e 27%. A pesquisa vem com intuito de avaliar a prevalência de 
comorbidades psíquicas entre usuários de álcool e de múltiplas drogas. O perfil sociodemográfico 
mostra que mesmo o inicio do uso iniciado na juventude, a busca por ajuda vem na idade adulta. 
As características da media dessas pessoas são: não mantém união estável, poucos persistem nos 
estudos e a maioria absoluta é de desempregados, gerando ainda um grande custo social. Dentre 
as comodidades psiquiátricas investigadas, somente o transtorno de pânico mostrou prevalência 
diferente entre os grupos, sendo mais relevante entre os alcoolistas, já que na literatura apresenta 
28% de transtornos ansiosos em pacientes alcoolistas, mas também apontem alta prevalência de 
transtornos de humor. É preciso novos estudos para achar tratamentos. Alcoolistas e usuários de 
múltiplas drogas apresentam elevada prevalência de comorbidades psiquiátricas, com maior 
prevalência de transtornos ansiosos.    Trabalho Científico LUPS     
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AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE MUDANÇA COMPORTAMENTAL DO USUÁRIO E DA SATISFAÇÃO 
COM O SERVIÇO PELOS ACOMPANHANTES EM UM SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ÁLCOOL 

E DROGAS  
 

FABIO MOLINA FERNANDES SILVA  
GILMARA PEIXOTO RISTER  

GABRIELA GOUVEIA QUEIROZ  
MARIA FERNANDA DE ANDRADE BOSCOLI  

 
A participação da família e amigos no tratamento dos transtornos relacionados ao consumo de 
álcool e outras drogas é de suma importância. Porém, ainda que muito bem orientados quanto à 
necessidade desta participação, é frequente a observação da dificuldade dos acompanhantes em 
se manterem adeptos ao tratamento. Pode-se suspeitar que o obstáculo na permanência dos 
familiares de muitos pacientes, ao longo do acompanhamento médico de seus transtornos, advém 
da negação da existência do problema. Aos primeiros sinais de melhora ou em momentos de 
recaídas, os acompanhantes tendem a desistir de dar seu apoio para a continuidade do 
tratamento. Este trabalho teve como objetivo avaliar a percepção da mudança de comportamento 
dos usuários do Ambulatório Médico Especializado em Álcool e Drogas (AME-AD) por seus 
acompanhantes, bem como a satisfação destes com o serviço. Este estudo contou com o acesso 
aos prontuários dos pacientes atendidos no AME-AD, juntamente com Questionário 
Sociodemográfico , Escala de Avaliação da Satisfação dos Familiares com o Ambulatório e Escala 
de Mudança Percebida pelos Familiares (EMP-Familiares) que foram aplicados ao acompanhante 
junto com o paciente, durante o período de atendimento, que ocorre todos os dias da semana, 
das 19 às 22 horas. O grau de satisfação com o serviço e a percepção pelos familiares de melhora 
do paciente quando comparadas as medicações em uso.a correlação entre a escala de satisfação 
com o serviço-SATIS e a escala de melhora percebida EMP, apresentou resultados 
positivos,sempre girando em torno de 50% e a significância estatística desta correlação 
apresentou valores inferiores a 0,003. Durante os períodos de internação podemos garantir a 
adesão ao tratamento por parte do paciente, o que certamente aumenta as chances de resultados 
positivos. cultura hospitalista, ainda presente em nosso meio,também pode influenciar a 
percepção do acompanhante em relação a melhora dos pacientes que chegaram a ser 
institucionalizados.Melhora percebida e satisfação com o serviço, apresentaram correlação 
positiva na análise.Este dado, a princípio,aparenta ser óbvio e justo. A melhora percebida pelos 
acompanhantes dos usuários que passaram por internação psiquiátrica, bem como a maior 
satisfação com o serviço quando o paciente faz uso de benzodiazepínico podem indicar a 
necessidade de refinamento dos instrumentos terapêuticos, com a finalidade de superar antigos 
dogmas e percepções equivocadas no combate às drogas.    Nao houve     
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AVALIAÇÃO DAS INTERNAÇÕES POR TUBERCULOSE DO SISTEMA NERVOSO NO BRASIL NOS 
ÚLTIMOS 5 ANOS  

 
CAIO FELIPE THOMAZIN PANICIO  

BRUNA FUSO SILVESTRINI  
ANGELO LUÍS TONON SANTANA  

 
Febre, dor de cabeça, miningismo, confusão mental, distúrbios comportamentais dependentes do 
lugar afetado, perda de peso, fraqueza, podem vir a ser casos de Tuberculose Do Sistema Nervoso 
Central, sendo de extrema importância um diagnóstico precoce, devido a o grande risco de 
desenvolver sequelas. O interesse por esse estudo parte do reconhecimento da importância da 
atenção primária na prevenção de doenças como essa e na necessidade de um controle sobre a 
mesma. Analisar o perfil das internações por tuberculose do sistema nervoso no Brasil nos últimos 
5 anos, observar a relação com o sexo e a idade, e sua evolução ao longo dos anos. Estudo 
ecológico e descritivo. O levantamento de dados deste estudo ocorreu a partir de resultados 
obtidos através das Informações de Saúde (TABNET) e do Sistema de Informação Hospitalar do 
SUS (SIH/SUS) no período de 2013 a 2017. A revisão de literatura ocorreu através das bases de 
dados dos portais PubMed e SciELO. No Brasil foram registradas 1.212 internações por 
tuberculose do sistema nervoso, a maior concentração localizada na região Sudeste, com 460 
casos (37,95%), enquanto o menor registro foi no Centro-Oeste, com 65 casos (5,36%). A faixa 
etária mais acometida foi entre 30 a 39 anos, apresentando 278 casos (22,93%), já as pessoas com 
80 anos e mais, apresentaram menor índice, com 17 casos. Houve um predomínio pelo sexo 
masculino (64,60%). 2013 foi o ano com menos registros, com 199, enquanto 2017 foi o ano com 
mais internações, com 283, tendo um aumento de 42,21%. Das 1.212 internações, 9,48% foram a 
óbito, com maior incidência em 2017, com 29 óbitos. O perfil epidemiológico é representado por 
um homem entre 30 e 39 anos morador da região Sudeste. Muitas pessoas acreditam que 
tuberculose está restrita apenas aos pulmões, sendo que na realidade pode afetar diversos 
órgãos, incluindo o sistema nervoso, tratando-se de um caso grave, cujo diagnóstico precoce é de 
extrema importância para um tratamento adequado. A Tuberculose não está restrita aos pulmões 
e vem a acometer diversos órgãos, incluindo o sistema nervoso central, resultando em uma série 
de sintomas, tornando cada vez mais necessária uma melhoria nos setores de atendimentos para 
um bom diagnóstico precoce.         
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AVALIAÇÃO DE ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS E FAMILIARES DO AMBULATÓRIO DE 
PSIQUIATRIA INFANTIL EM UM HOSPITAL DO OESTE PAULISTA  

 
MARCELO SÁVIO PAIVA DO AMARAL  

ALEXANDRE DUARTE GIGANTE  
TACIANE NAVES SANTOS  

FABIO MOLINA FERNANDES SILVA  
ISABELA ZAMPIERI  

 
O atendimento infantil deve ocupar uma posição prioritária na oferta de serviços de saúde, uma 
vez que grande parte da morbidade psiquiátrica se estrutura, como verdadeiro início de doença, 
nessas faixas etárias orientar o setor do atendimento para uma instrumentação adaptada à 
demanda, adequando-se mais eficientemente ao tratamento da morbidade psiquiátrica infantil da 
região2, 16 Este estudo, contou com o acesso aos prontuários dos pacientes atendidos no 
ambulatório de psiquiatria infantil do Hospital Regional de Presidente Prudente, juntamente com 
Questionário Sociodemográfico, Escala de Avaliação da Satisfação dos Familiares com o 
Ambulatório (SATIS-BR Forma Abreviada) e Escala de Mudança Percebida pelos Familiares (EMP-
Familiares) . A maioria, com 92% ou 46 sujeitos, não têm nenhuma comorbidade clínica. Com um 
total de 12 transtornos mentais encontrados na nossa amostra de 50 pacientes, o mais prevalente 
com 32%, 16 sujeitos, foi a hipótese de Transtornos Hipercinéticos, seguidos de Distúrbios de 
conduta com 20%, 10 pacientes, posteriormente seguidos de 14%, 7 pacientes, com Retardo 
mental moderado/ Retardo mental grave, também com 14%, 7 pacientes, com a hipótese de 
Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física. A maioria das 
crianças atendidas vem de família cuja renda mensal não supera três salários mínimos. Dados 
interessantes ao serem questionados quanto a escolaridade, observamos que a grande maioria 
dos pacientes apesar dos problemas psiquiátricos, estão freqüentando regularmente as escolas, 
com uma pequena porcentagem necessitando de escolas especiais e uma porcentagem menor 
ainda estão fora da escola. A maioria dos pacientes são cuidados pela mãe. Quanto à escolaridade 
dos pais o que nos chama a atenção é que de toda a amostra apenas uma mãe possuía o ensino 
superior e uma mãe possuía ensino técnico e que esses dois níveis escolares foram inexistentes 
entre os pais. A satisfação dos familiares quanto ao serviço oferecido no ambulatório de 
psiquiatria infantil do Hospital Regional mostrou-se significativa tanto em relação aos resultados 
quanto ao acolhimento dispensado. Tal satisfação se manifesta mesmo entre pacientes que 
adentraram ao serviço recentemente. A mudança percebida com o tratamento, que se reflete na 
qualidade de vida dos pacientes e dos próprios familiares, também se mostrou elevada em todas 
as esferas avaliadas.         
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AVALIAÇÃO DE CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS CONFORME 
SEXO, FAIXA ETÁRIA E LOCAL DE OCORRÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE 

DURANTE O PERÍODO DE 2010 A 2014  
 

MARIA PAULA ZAMBELLI SOUZA RODRIGUES  
GABRIEL KAZUO ISHIBASHI TATIBANA  

CAROLINA BERTINI BONINI  
KARINE MAYUMI KIMURA  

LETHICIA MACHADO JACINTHO  
JÉSSICA SAAB  

ANA GANEF SLOBODTICOV  
GABRIELE CRISTINE IMAMURA  

 
Violência significa usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer 
algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico. Existem alguns tipos de 
violência: física, psicológica/moral, sexual, econômica/financeira. A violência doméstica é quando 
ocorre em um contexto familiar e engloba esses diferentes tipos de abusos.  Avaliar os casos de 
violência doméstica, sexual e/ou outras violências conforme sexo, faixa etária e local de ocorrência 
no município de Presidente Prudente entre o período de 2010 a 2014. Levantamento de dados por 
meio de coleta de resultados no site do Portal DATASUS, através dos dados de Doenças e Agravos 
de Notificação - De 2007 em diante (SINAN), em que foram avaliados os casos de violência na 
população residente em Presidente Prudente por período (entre 2010 a 2014), sexo, faixa etária e 
local de ocorrência.  Os dados obtidos mostraram que entre 2010 e 2014 houveram 1.328 casos de 
violência doméstica, sexual e/ou outras violências, sendo que do total 532 ocorreram no sexo 
masculino e 796 no sexo feminino. Nesse período, a faixa etária (FE) mais acometida foi de 20 a 29 
anos, contando com 297 casos, seguida da FE de 15 a 19 anos (258), 30 a 39 (247), 40 a 49 (169), 
10 a 14 (101), 50 a 59 (94), 60 anos e mais (66), 5 a 9 (46), 1 a 4 (37) e menor de 1 ano (13). Em 
todo o período pesquisado, o número de casos foi maior no ano de 2011, seguido dos anos 2012, 
2014, 2013 e 2010. Do número total de casos de violência, 667 foi física, 36 psicológica/moral, 113 
sexual e 1 econômica/financeira. Em relação ao local de ocorrência, o maior acontecimento foi em 
residência, totalizando 986 casos, seguida de vias públicas com 189.  Observa-se que durante o 
período da pesquisa, os casos de violência contra a mulher ocorrem em maior número, 
concordando com a literatura. A faixa etária mais acometida foi dos 20 aos 29 anos, confirmando 
o maior acometimento em jovens. O maior local de ocorrência foi em residência, comprovando a 
grande incidência de violência doméstica.  O setor saúde tem o papel de liderar ações específicas, 
intersetoriais e de militância cidadã, buscando promover qualidade de vida, ambiente saudável, 
incorporação de direitos e superação de processos de dominação, de exclusão e de violência física, 
moral e emocional. Dentro de ações específicas, tem que investir na prevenção de agravos e riscos 
e na atenção e recuperação das vítimas de violências e acidentes.         
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AVALIAÇÃO DO REGIME DE FÁRMACOS ANTIEPILEPTICOS UTILIZADOS DURANTE A GRAVIDEZ  
 

MARIA TERESA FERNANDES CASTILHO GARCIA  
ADRIANA LUCIA SCHEROLI  

AMANDA GASPAR SILVA  
AMANDA GERVASONI PAGANINI  

DÉBORA LETÍCIA CORREIA  
 

A epilepsia é uma desordem cerebral que ocorre devido a descargas elétricas excessivas e se 
manifesta a partir de crises epiléticas. Na gravidez o controle das crises pode se tornar mais difícil 
devido a alterações orgânicas que ocorrem nesse período. O regime de Fármacos 
Antiepiléticos(FAE) usado na gestação irá influenciar o desenvolvimento fetal, trazendo como 
consequência tanto deficiências ao nascer como alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor(DNPM).  Avaliar o regime de FAE utilizado durante a gravidez. Foram analisados 
prontuários e realizada a entrevista de 35 pacientes epilépticas que ficaram grávidas no período 
de 2005 a 2017. Foi feita a análise percentual dos dados obtidos. CAAE:69589017.7.0000.5515. As 
drogas foram utilizadas nos seguintes percentuais: Carbamazepina(CBZ) 52%, Fenobarbital(PBT) 
49%, Fenitoína(PHT) 16%,Valproato(VPT) 11%, Lamotrigina(LMT) 8%. Das pacientes, 56% fizeram 
uso de politerapia e 44% de monoterapia, sendo que 81% das que fazem uso de politerapia não 
estão com a epilepsia controlada, assim como 56% das que fazem monoterapia. CBZ, PHT, LMT e 
levotiracetam são considerados relativamente mais seguros para serem usados durante a gravidez 
em relação aos outros FAE. Já o PBT tem um risco mais elevado de causar malformações, junto ao 
VPT e o Topiramato. Apesar do comprovado risco teratogênico do VPT, ainda é utilizado na prática 
clínica. A epilepsia de difícil controle é conceituada como o não alcance do controle das crises após 
utilizar um FAE com níveis e doses máximas. Quando não há controle com o uso de monoterapia é 
introduzido mais medicamentos. A politerapia oferece maior risco de atraso do DNPM devido à 
exposição aos fármacos durante os três trimestres gestacionais, além de ser um marcador da 
frequência e gravidade dos ataques, pois revela uma epilepsia de difícil controle. A monoterapia é 
a preferência das prescrições para reduzir as malformações. Estudos mostram que a politerapia e 
o tratamento com VPT estão mais associados a efeitos adversos nos filhos de mães epilépticas a 
longo prazo. Foi concluído que muitas gestantes ainda utilizam drogas como o VPT e o PBT, e a 
politerapia, sem ter sucesso no tratamento. A politerapia e as medicações não seguras para a 
gravidez podem levar a malformações e atraso no DNPM. Com isso verificou-se a importância de 
uma avaliação com neurologista para melhor adequação dos FAE, preferencialmente pré-
concepção, e assim, obter o controle da epilepsia de forma menos prejudicial ao feto.         
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CARACTERIZAÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTES À METICILINA ISOLADOS DE 
UNIVERSITÁRIOS  

 
JOÃO LUCAS AGUIAR DE MORAES LIBERALINO  

VALERIA CATANELI PEREIRA  
 

S. aureus é uma bactéria oportunista comumente encontrada na mucosa nasal humana, que pode 
causar uma série de infecções. Um dos agravantes nas possíveis infecções causadas por S. aureus 
é a resistência desse microrganismo aos antimicrobianos, sendo Staphylococcus aureus resistentes 
à meticilina (MRSA) uma grande preocupação principalmente entre os pacientes hospitalizados, 
pois confere a resistência a todos beta-lactâmicos. Desta forma o presente estudo identificou S. 
aureus nas cavidades nasais de universitários e verificou a susceptibilidade aos antimicrobianos. A 
identificação de S. aureus foi realizada através do isolamento em ágar manitol, coloração de Gram 
e testes de catalase e coagulase. Para a determinação da susceptibilidade aos antimicrobianos foi 
realizado o teste de disco difusão com as seguintes drogas: oxacilina, cefoxitina, clindamicina, 
eritromicina, levofloxacina e linezolida. Foram coletadas amostras de 55 alunos e a identificação 
de S. aureus foi confirmada em (78,20%). A resistência à oxacilina foi detectada em (4,65%) S. 
aureus, à cefoxitina em (18,60%), à clindamicina em (4,65%), à eritromicina em (51,15%), à 
levofloxacina em (9,3%) e à linezolida em (2,3%). Os dados apontam a detecção de MRSA entre os 
isolados de S. aureus quando se verifica a resistência à oxacilina e cefoxitina, além da resistência 
ao outros antimicrobianos testados. Esses dados são preocupantes, pois confirmam a 
multirresistência de algumas bactérias que estão colonizando indivíduos saudáveis. O teste de 
susceptibilidade a antimicrobianos apontou a multirresistências aos antimicrobianos, restringindo 
o tratamento de possíveis infecções causadas por essas bactérias         
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CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E OBSTÉTRICA DE AMBULATÓRIO DE GESTAÇÕES DE ALTO 
RISCO  

 
CAMILA CAUANA MELLUZZI  

JOSSIMARA POLETTINI  
GLILCIANE MORCELI  

 
Gestações de alto risco são aquelas nas quais há aumento dos riscos de adversidades gestacionais 
com consequentes morbidades maternas e perinatais, e os principais fatores associados são 
antecedentes obstétricos desfavoráveis e doenças prévias e/ou gestacionais. O objetivo do estudo 
foi caracterizar aspectos sociodemográficos e obstétricos de gestações de Alto Risco atendidas em 
ambulatório específico. Estudo transversal prospectivo, que incluiu 74 gestantes atendidas em 
ambulatório de gestações de Alto Risco do Hospital Regional de Presidente Prudente, no período 
de agosto de 2017 a julho de 2018. Os dados pessoais, comportamentais, de antecedentes 
obstétricos e da gestação atual foram coletados durante a consulta obstétrica através de 
questionário próprio e análise dos prontuários médicos. Os resultados são apresentados de forma 
descritiva. A idade média das gestantes foi de 28,99 ± 7,0 anos. Etnia não-branca (pardas e negras) 
foi relatada por 30 (59,5%) gestantes, 56 (75,7%) vivem união estável, e 50 (67,6%) não exercem 
atividade remunerada. Hábito tabagista e etilista foi relatado por 2 (2,7%) e 8 (10,8%) gestantes, 
respectivamente, e nenhuma fazia uso de substâncias ilícitas durante a gestação. Metade das 
gestantes estudadas possuiam alguma doença prévia, com predomínio de hipertensão (n=15; 
40,5%) e diabetes melitus (n=9; 24,3%). Outras doenças reportadas incluem disfunções na 
tireóide, doenças autoimunes como lupus e trombofilia. Das 37 gestantes sem doença associada, 
19 (51,3%) desenvolveram alguma doença gestacional, também com predomínio de hipertensão 
(n=6; 16,2%) e diabetes melitus (n=4; 10,8%). Em relação às características obstétricas, observou-
se que 40 (54,0%) gestantes fizeram mais de 7 consultas pré-natal durante a gravidez, 62 (83,8%) 
eram multíparas e, destas, 30 (51,6%) tiveram aborto em gestações anteriores. Doenças prévias e 
desenvolvidas durante a gestação, assim como antecedentes obstétricos desfavoráveis como 
abortos anteriores são as condições mais frequentes das gestantes encaminhadas ao ambulatório 
de especialidades de Alto Risco. Por outro lado, há esclarecimento da maioria das pacientes em 
relação ao uso de álcool e tabaco, assim como o acompanhamento nas consultas 
periodicamente. Acompanhamento prévio das mulheres nas redes de saude poderia diminuir o 
número de casos encaminhados ao Ambulatório de Alto Risco do Hospital Regional e, 
consequentemente, diminuir o número de adversidades relacionadas às gestações de Alto 
Risco.          
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-LABORATORIAIS E EPIDEMIOLÓGICAS DOS PACIENTES COM 
CRIPTOCOCOSE, ATENDIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE  

 
MAIKIANE APARECIDA NASCIMENTO  

DANIELA VANESSA MORIS  
 

A Criptococose é uma infecção fúngica oportunística causada predominantemente por C. 
neoformans, que atinge principalmente pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), pacientes 
submetidos a transplante de órgão sólido, outras doenças com deficiência da imunidade celular, e 
aproximadamente 20% em pacientes aparentemente imunocompetentes. As formas clinicas mais 
comuns são a neurocriptococose e a pneumocriptococose. Os escasso dados da doença na região 
do oeste paulista justificam esse estudo. Avaliar o diagnóstico, formas clínicas e o tratamento da 
Criptococose, na região do Oeste Paulista. Foi realizado um estudo retrospectivo de 2006-2018, 
baseado nas informações contidas nos prontuários de 31 pacientes com o diagnóstico com 
Cripotococose, no Hospital Regional de Presidente Prudente. Dos 31 prontuários analisados, 
houve um predomínio de pacientes do sexo masculino em relação ao feminino na proporção de 
3:1. A média de idade foi de 41,5 anos. A neurocriptococose foi a principal manifestação da 
doença em 21 dos casos (64,5%). Os anos de maiores incidências foram 2007, 2008 e 2009. 
Quanto ao diagnostico a pesquisa direta em aspirado de punção de LCR foi realizado em 91,7% dos 
casos, tendo a prova PANDY positiva em 71,4% dos casos, a pesquisa de antígeno pelo latex foi 
realizado em 93,8% dos casos, já a cultura para fungo, considerada o padrão-ouro de diagnóstico 
foi realizada em apenas 39,1% dos casos. Em relação ao tratamento a anfotericina B foi o 
medicamento de escolha em 61,1% dos casos. Ocorreram em média 3 internações em decorrência 
da doença, e o período médio de tratamento foi de 4 anos. Houve um numero total de 6 óbitos 
(19%). As PVHA corresponderam a 29,0% (9) dos casos da doença e destes apenas 1 foi a óbito em 
decorrência da doença (11%), contra uma taxa de letalidade de 19% em pacientes não-PVHA. De 
acordo com o Consenso sobre Criptococose o exame micológico direto do LCR com tinta da china, 
é o que apresenta melhor sensibilidade e especificidade, e que tem como vantagem a rapidez e 
baixo custo, no presente estudo 91,7% dos casos foram confirmados por este método. 
Observamos 11% de óbitos em pacientes PVHA em decorrência da Criptococose, resultado bem 
menor daquele observado pela literatura. No Hospital Regional de Presidente Prudente o método 
diagnóstico mais utilizado é o micológico direto de LCR, a neurocriptococose é a forma clínica mais 
prevalente e o tratamento antifúngico de ataque é a anfotericina B, e manutenção com 
fluconazol.         
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CLASSIFICAÇÃO E BUSCA ATIVA DE PACIENTES COM IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA ATENDIDOS 
EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO DO OESTE PAULISTA  

 
DENISE HELENA BOTON PEREIRA  

LÍVIA SOUZA PRIMO  
LUIZ EURIBEL PRESTES CARNEIRO  

GIOVANA MARIOTO PELIZARI  
DEWTON DE MORAES VASCONCELOS  

 
As Imunodeficiências primárias (IDPs) são um grupo de doenças genéticas raras que afetam 
diferentes componentes do sistema imune inato e adaptativo. Mais de 350 IDPs já foram 
descritas; no entanto, essas doenças são subdiagnosticadas, particularmente nos países em 
desenvolvimento. Diagnosticar e classificar os pacientes atendidos no ambulatório de 
Infectologia/Imunodeficiências Primárias e fazer uma busca ativa de pacientes suspeitos de IDPs 
internados em um hospital público e terciário do oeste paulista. Na busca ativa, entre 
setembro/2017 a julho/2018, foram realizadas visitas semanais nas enfermarias de Infectologia, 
Pediatria e UTI Pediátrica do Hospital Regional de Presidente Prudente. Foram analisados os 
prontuários de pacientes atendidos de janeiro de 2014 a julho de 2018 no ambulatório de 
Imunodeficiências/Infectologia, determinando as características pessoais, classificação da 
imunodeficiência e o perfil das doenças infecciosas. O projeto foi aprovado pelo CEP, número 
4041/2017 e CAAE número 72103817.2.0000.5515 Na busca ativa, 24 pacientes foram avaliados 
com um número significativamente maior de crianças e adolescentes comparados a > 18 anos 
(21vs 3; *p < 0.0005), respectivamente. Dentre os pacientes ambulatoriais, 77 prontuários foram 
analisados onde 55 (71,4%) tiveram múltiplas internações hospitalares por infecções recorrentes. 
Dentre os diagnósticos confirmados os mais prevalentes foram baixa ou ausência de resposta 
vacinal e/ou a antígenos polissacarídicos (26%); Hiper IgE (20%); Imunodeficiência Comum Variável 
(15,6%); Angioedema Hereditário (5%) e deficiência seletiva de IgA (4%). Alguns pacientes têm 
diagnósticos raros como Imunodeficiência Combinada Grave, Agamaglobulinemia ligada ao X e 
Síndrome linfoproliferativa ligada ao X. Nas enfermarias houve um número significativamente 
maior de crianças comparado a adultos, o que se justifica pela maior probabilidade de se 
encontrar doenças genéticas monogênicas em idades mais tenras e da imaturidade do sistema 
imunológico. Na análise de prontuários, um grande número de internações hospitalares por 
infecção de repetição, uma das principais características de pacientes com IDPs. Por serem 
doenças raras, a falta de serviços de referência causam grande sofrimento a pacientes com IDPs e 
seus familiares. Os resultados encontrados tanto na busca ativa quanto no atendimento 
ambulatorial mostram a importância da manutenção e otimização deste serviço.         
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COINFECÇÃO HIV/TB: TAXAS DE INTERNAÇÃO, RECIDIVA E REINGRESSO NO ESTADO DE SÃO 
PAULO  

 
THIAGO DE OLIVEIRA DORIGÃO  

FELIPE CARDOSO GARCIA  
MATHEUS QUEIROZ DANTAS  

GUILHERME RAPOZO CONSTANTINO  
ROSANA LEAL DO PRADO  

 
É conhecido que a tuberculose (TB) é uma morbidade que traz grande preocupação à sáude 
pública, uma vez que apresenta índices significativos de internação e possui difícil controle de 
propagação, já que sua transmissão é feita pelo ar. A coinfecção TB/HIV influencia tanto na 
magnitude quanto na gravidade dos pacientes infectados, o que nos leva a ter uma preocupação 
especial nesses casos.  O presente estudo tem como objetivo verificar a correlação relação entre 
as taxas de internação por recidiva e reingresso de TB e a prevalência de cura e óbito por TB 
pulmonar entre indivíduos coinfectados por tuberculose pulmonar/HIV em comparação àqueles 
somente portadores de tuberculose pulmonar.   Trata-se de um estudo ecológico com dados 
oriundos do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, sendo especificado o estado de São 
Paulo durante o período 2006-2015. As variáveis coletadas foram: cura, óbito, reingresso e 
recidiva por TB em pacientes coinfectados com HIV e não coinfectados. As informações obtidas 
foram organizadas no programa Excel. Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva e 
foi empregado o teste de correlação de Spearman (p < 0,05).  Foram registrados 115.822 casos 
novos de pacientes com TB/ HIV negativo e 16.603 casos novos de pacientes com TB/HIV positivo. 
E analisando as variáveis recividiva, cura, óbito e reingresso foram verificados os seguintes 
percentuais médios para TB/HIV negativo e TB/HIV positivo respectivamente: Recidiva (10,79 e 
19,78), Cura (80,99 e 56,21), Óbito (6,98 e 11,86), Reingresso (4,21 e 7,33).  Todas as variáveis 
apresentaram correlação estatística significativa, demonstrando diferença entre pacientes com e 
sem a coinfecção por HIV.  Foi possível concluir que pacientes portadores da coinfecção 
Tuberculose/HIV possuem maiores taxas de recidiva e reingresso após abandono do tratamento e 
menores taxas de cura quando comparado com aqueles que possuem apenas infecção por 
tuberculose. De igual modo, as taxas de óbito por TB mesmo tendo se mostrado parecidas entre 
os grupos, também apresentaram relação significativa. Portanto, espera-se com este estudo 
reforçar a necessidade do desenvolvimento e prática de políticas públicas que se atenham a 
trabalhar na prevenção e tratamento dessas patologias, afim de melhorar a qualidade de vidas 
desses pacientes e reduzir os gastos em saúde.         
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COMPARAÇÃO DE DADOS SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DA FEBRE AMARELA NO BRASIL E NO 
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
GABRIELE CRISTINE IMAMURA  

JÉSSICA SAAB  
LETHICIA MACHADO JACINTHO  

KARINE MAYUMI KIMURA  
MARIA PAULA ZAMBELLI SOUZA RODRIGUES  

ANA GANEF SLOBODTICOV  
 

A febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa de gravidade variável transmitida ao 
homem mediante a picada de insetos hematófagos da família Culicidae, em especial dos gêneros 
Aedes e Haemagogus. A vacina é o método mais eficaz para se prevenir a ocorrência da doença. 
Epidemiologicamente, a febre amarela é classificada nas formas rural e urbana. A forma urbana da 
doença havia sido erradicada da América desde 1942. Analisar e comparar os dados de 
internações por febre amarela no Brasil e no estado de São Paulo no período de 2012 a abril de 
2018, segundo o ano de atendimento. Os dados foram obtidos através do site do portal DATASUS 
através da informação da morbidade hospitalar do SUS (SIH/SUS). No Brasil houve um total de 
1.681 casos de internações por febre amarela de janeiro de 2012 a abril de 2018. No ano de 2012 
foram registrados 20 casos, em 2013, 10 casos, e em 2014, 9 casos. No ano de 2015 foram 14 
casos, em 2016, 29 casos, e em 2017, 758 casos. De janeiro a abril de 2018 foram 841 internações. 
No estado de São Paulo houve um total de 250 casos de internações por febre amarela de janeiro 
de 2012 a abril de 2018. De 2012 a 2016 foi registrado 1 caso por ano, já em 2017 houve 15 casos. 
De janeiro a abril de 2018 foram 231 internações. De 2012 a 2014 o número de internações por 
febre amarela no Brasil e no estado de São Paulo se mantiveram baixos, sendo que em São Paulo 
esse número se manteve baixo e constante até 2016. A partir de 2015 o número de internações 
por febre amarela no Brasil começou a aumentar, e, a partir de 2017, esse número aumentou 
drasticamente quando comparado ao ano anterior. Acompanhando as estatísticas das internações 
a nível nacional, no estado de São Paulo, a partir de 2017, o número de casos também aumentou 
consideravelmente quando comparado ao ano anterior. De janeiro a abril de 2018, tanto no Brasil 
quanto no estado de São Paulo, esses valores saltaram para um número ainda maior que o obtido 
no ano anterior, sendo considerados apenas 4 meses de 2018. Isso indica que o número de 
pessoas internadas por febre amarela vem aumentando significativamente. Segundo os dados 
obtidos, o número de internações por febre amarela aumentou significativamente desde 2017, 
tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo, e com isso ocorre o risco de reintrodução da febre 
amarela urbana no Brasil.         
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COMPARAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR CATARATA E 
OUTROS TRANSTORNOS DO CRISTALINO  

 
ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR  

BEATRIZ KAWANO DE OLIVEIRA  
FELIPE FAMELLI DE CAMPOS  

BRUNO MATHEUS DE MORAES  
 

Catarata é qualquer opacidade congênita ou adquirida na cápsula ou na substância do cristalino, 
representando a causa mais frequente de cegueira reversível no mundo. Caracteriza-se por uma 
diminuição progressiva da acuidade visual e, por se tratar de uma causa reversível de cegueira, são 
necessárias iniciativas para aumentar o diagnóstico e o tratamento desta patologia. Este estudo 
visa fazer um comparativo entre os pacientes internados por catarata em Presidente Prudente 
com a média nacional e do estado de São Paulo. Foi realizada uma pesquisa no Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS), a qual forneceu informações a respeito da morbidade hospitalar 
do SUS por local de internação. Analisou-se o número de pacientes com catarata internados no 
ano de 2016, na cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo e no Brasil. Na cidade de 
Presidente Prudente, em 2016, 85,72% das internações por doenças do olho e anexos ocorreram 
por um quadro de catarata e outros transtornos do cristalino, enquanto que no estado de São 
Paulo e no Brasil, esse índice foi de 56,4% e 47,41%, respectivamente. Quanto ao gênero mais 
acometido, observou-se uma prevalência do sexo feminino em ambos os locais analisados, com 
54,64% em Presidente Prudente, 56,49% no estado de São Paulo e 57,62% no território nacional. 
Em relação à faixa etária, 97,18% dos pacientes de Presidente Prudente, 95,4% do estado de São 
Paulo e 94,44% de todo o Brasil encontram-se com idade superior aos 50 anos. Apesar de 
Presidente Prudente ser uma cidade de médio porte, ocupou o segundo lugar do estado de São 
Paulo em internações por catarata e outros transtornos do cristalino, perdendo apenas para a 
cidade de São Paulo. Ao comparar os sexos, observa-se que as mulheres apresentam uma 
diferença superior a 9% em relação aos homens, tanto em Presidente Prudente, quanto no estado 
de São Paulo e no Brasil, o que pode ser explicado pela maior expectativa de vida do sexo 
feminino. No que concerne à faixa etária, há um predomínio das internações acima dos 50 anos de 
idade, com o pico entre 60 e 79 anos. A cidade de Presidente Prudente possui um maior índice de 
pacientes internados por catarata e outros transtornos do cristalino em relação às médias 
estadual e nacional. Conclui-se também que a prevalência da catarata aumenta com o avanço da 
idade, devendo-se então, realizar iniciativas e ações oftalmológicas ao longo de toda a vida, mas 
intensificando-as após a 5ª década, em que concentra-se a grande maioria dos casos.         
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COMPARAÇÃO DOS ÍNDICES DE MORTALIDADE DECORRENTE DE NEOPLASIAS ENTRE O ESTADO DE 
SÃO PAULO E O BRASIL DE 2012 A 2016  

 
ANA VITÓRIA BEZERRA MARQUES  

ISADORA BORTOLI BURATTO DOS SANTOS  
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  

 
O estado de São Paulo apresenta valores relevantes em saúde quando comparados aos demais 
estados do Brasil, incluindo valores de excelência compreendidos em todos os níveis de atenção à 
saúde. Contudo, entre os anos de 2012 e 2016, São Paulo ocupou o 2º lugar no índice de 
mortalidade por neoplasias, posição também ocupada pelo Brasil, sendo que, durante esse tempo, 
ambos apresentaram valores crescentes. Assim, o planejamento de ações estratégicas e a 
construção de políticas que minimizem o aparecimento das neoplasias reduziriam esse índice no 
Brasil e no estado de São Paulo. Analisar a taxa de mortalidade por neoplasias, no estado de São 
Paulo, entre os anos de 2012 a 2016 e comparar com os valores referentes ao Brasil, segundo a 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde (CID-
10). Estudo ecológico de série temporal sobre mortalidade, por local de residência, no estado de 
São Paulo entre 2012 e 2016, comparando com os dados obtidos para o Brasil, a partir de 
informações do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Entre os anos de 2012 e 2016, 
no Brasil e no estado de São Paulo, segundo o SIM, o capítulo com maior incidência de óbitos foi 
IX. Doenças do Aparelho Circulatório, seguido pelo capítulo II. Neoplasias. O Brasil, durante esse 
período, apresentou 1.015.496 óbitos por neoplasias, já o estado em questão, exibiu 256.661 
óbitos decorrentes da doença. No ano de 2012, o Brasil registrou 191.577 óbitos decorrentes de 
neoplasias, em 2013 foram 196.954, em 2014 - 201.968, em 2015 - 209.780 e em 2016 o valor foi 
de 215.217. São Paulo seguiu o mesmo padrão do Brasil, ou seja, possui valores crescentes no 
decorrer dos anos, sendo que em 2012 foram registrados 48.871 óbitos, em 2013 - 50.081, em 
2014 - 50.912, em 2015 - 52.890 e em 2016 o valor registrado foi de 53.907. O fato de neoplasias 
ser a 2ª principal causa de óbitos no Brasil reforça que é fundamental o investimento na atenção 
oncológica para a redução desse índice. O estado de São Paulo, assim como o Brasil em suas 
diversas localidades, demanda dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) empenho na 
atenção aos pacientes oncológicos, no investimento da promoção à saúde (rastreamento de 
casos) e na modificação dos padrões de exposição aos fatores de risco para o câncer, como 
tabagismo e hábitos alimentares. A detecção precoce das neoplasias, dessa forma, otimiza o 
prognóstico e favorece a relação entre efetividade e custo do tratamento da doença.         
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EFEITO DO EXTRATO ETANÓLICO DA SPONDIAS DULCIS FORST NA ATIVIDADE DA CATALASE EM 
SISTEMA TESTE IN VIVO  

 
ANDRE CARRION DE FARES PINTO  

CAROLINE LUCIO MOREIRA  
SUELEN UMBELINO DA SILVA  

LEANDRA ERNST KERCHE SILVA  
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  

FELIPE VIEGAS RODRIGUES  
MARCOS ALBERTO ZOCOLER  

MARJORI LEIVA CAMPAROTO  
 

Grande parte da atividade bioativa dos compostos da Spondias dulcis Forst (Cajá-manga) é 
decorrente da ação de taninos e flavonoides, responsáveis pelo potencial medicinal. Em 
mamíferos, a atividade de enzimas antioxidantes muitas vezes depende da participação de 
cofatores enzimáticos, especialmente antioxidantes de origem dietética. O trabalho verificou o 
efeito do extrato etanólico das cascas da cajá-manga sobre a atividade da catalase em ratos Wistar 
tratados com diferentes doses. Para a pesquisa foram utilizados ratos Wistar, espécie Rattus 
novergicus (Protocolo CEUA 2680), de ambos os sexos e idade entre sete a doze semanas 
distribuídos nos grupos de tratamento intraperitoneal com extrato etanólico das cascas da cajá-
manga, nas doses de 75, 150 e 300 mg/kg e controle com salina fisiológica 0,9%. O sangue venoso 
retirado da veia cava de cada rato foi coletado em tubo contendo heparina. O plasma e os 
leucócitos foram retirados, e o sedimento eritrocitário lavado três vezes com solução da NaCl 
0,9%. Em seguida foi preparado um hemolisado 1:80, para a leitura das amostras em 
espectrofotometria ultravioleta, no comprimento de onda de 240 nm, de modo que o decréscimo 
na absorbância foi relacionado com a decomposição do peróxido de hidrogênio após o tempo de 
30 minutos. Os dados foram analisados através dos testes estatísticos ANOVA, considerando p < 
0,05. Os valores médios da atividade da catalase (K/gHb/min) obtidos com os grupos controle e 
tratamentos (75, 150 e 300 mg/Kg) com extrato etanólico da casca da cajá-manga foram (0.086 ± 
0.057), (0.137 ± 0.076), (0.082 ± 0.050), (0.080 ± 0.095), respectivamente. A análise da ANOVA 
demonstrou que as diferenças dos valores obtidos nos diferentes grupos não foram consideradas 
estatisticamente significativas para p < 0,05. Os dados apresentados são inéditos e demonstram 
que no teste in vivo, o extrato etanólico das cascas da cajá-manga não teve efeito estatisticamente 
significativo sobre a atividade da catalase. Um dos fatores que motivaram a análise da atividade da 
catalase foi a presença de compostos secundários como os terpenoides, polifenóis no extrato 
etanólico das cascas da cajá-manga. Faz-se importante ressaltar que estudos complementares 
devem ser realizados com outros sistemas teste, doses e frações do extrato, para melhor elucidar 
o potencial antioxidante do extrato em questão.     UNOESTE     
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EFEITO DO PREBIÓTICO, PROBIÓTICO E SIMBIÓTICO SOBRE A PROTEÍNA CASPASE 3 DO MUSCULO 
GASTROCNEMIO DE RATOS FUMANTES PASSIVOS  

 
LARISSA ELVIRA PAUKA SANTANA  

HELIARD RODRIGUES DOS SANTOS CAETANO  
RICARDO AUGUSTO SILVA  
HERMANN BREMER NETO  

 
No músculo esquelético, o cigarro tem sido associado a vários danos, principalmente à morte 
celular (apoptose). Alimentos funcionais, probiótico, prebiótico e simbiótico, proporcionam 
benefícios à saúde e podem agir indiretamente sobre o músculo esquelético, minimizando os 
possíveis efeitos deletérios da fumaça do cigarro. Avaliar os efeitos do probiótico, prebiótico e 
simbiótico na indução de apoptose de células musculares, gastrocnêmio, ocasionada pela 
exposição passiva crônica a fumaça do cigarro em ratos, através da análise imunohistoquímica da 
caspase 3. Noventa e seis ratos machos foram distribuídos em oito grupos experimentais (n=12): 
Controle; Probiótico; Prebiótico; Simbiótico; Controle Tabagista; Probiótico Tabagista; Prebiótico 
Tabagista; e Simbiótico Tabagista. Os grupos tabagistas foram expostos diariamente à fumaça do 
cigarro por uma hora por dia, cinco dias por semana. Ao final do período experimental (210 dias 
de idade) os animais foram pesados, anestesiados, mortos por exsanguinação e dissecado o 
músculo gastrocnêmio. O processamento imuno-histoquímico foi realizado com utilização do 
anticorpo primário cleaved anti-caspase-3, anti-rato, revelador DAB (3,3-diaminobenzidina) e 
obtenção de expressão caspase-3 na coloração marrom. As imagens capturadas das lâminas, com 
objetiva de 40x, foram triadas quantitativamente para positividade da reação acima descrita. O 
músculo gastrocnêmio foi avaliado por imuno-histoquímica (apoptose através da expressão da 
caspase-3) e os resultados foram submetidos a teste não paramétrico de Mann-Whitney (P < 
0,05). A imunohistoquímica revelou pouca imunorreatividade à caspase 3 nas seções do músculo 
gastrocnêmio do grupo controle ou suplementados com os alimentos funcionais. Em contraste, o 
grupo somente exposto cronicamente a fumaça do cigarro revelou exacerbação (P < 0,05) da 
imunorreatividade à caspase 3 nas seções do músculo gastrocnêmio, enquanto que nos 
suplementados com alimentos funcionais e expostos cronicamente a fumaça de cigarro 
observamos um mitigação (P < 0,05) dessa reatividade. Na literatura não foi observado estudo 
avaliando os efeitos dos alimentos funcionais no músculo gastrocnêmio de ratos expostos 
cronicamente a fumaça de cigarro, como modelo animal. Concluímos que a exposição crônica a 
fumaça de cigarro aumenta a ocorrência de apoptose no músculo esquelético. No músculo de 
ratos suplementados com alimentos funcionais na dieta observamos mitigação dessas 
anormalidades.    UNOESTE     
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EPIDEMIOLOGIA DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR DESCOLAMENTOS E DEFEITOS DA RETINA 
EM SANTA CATARINA  

 
ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR  

 
O descolamento de retina é uma urgência oftalmológica, caracterizada pela separação entre as 
camadas superficiais da retina e de suas camadas mais internas, que lhe fornecem suporte e 
nutrição. Esta patologia pode evoluir para cegueira caso não tenha o tratamento adequado e com 
urgência. O atual estudo objetiva analisar o perfil das internações por descolamentos e defeitos da 
retina, comparando os dados entre Florianópolis e o estado de Santa Catarina. Os dados para 
realização deste estudo ecológico foram obtidos a partir do Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS), o qual forneceu informações sobre a morbidade hospitalar do SUS por local de 
internação. Analisamos então, o número de pacientes com descolamentos e defeitos da retina 
internados em 2016 na cidade de Florianópolis e no estado de Santa Catarina. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE), o estado de Santa Catarina possui uma 
população estimada de 6.910.553 habitantes, e de suas 295 cidades, Florianópolis é a segunda 
cidade mais populosa do estado, apresentando 477.798 habitantes. O número de internações por 
descolamentos e defeitos da retina em Santa Catarina no ano de 2016 foi de 719 casos, sendo 418 
do sexo masculino e 301 do sexo feminino. Já na cidade de Florianópolis, foram registradas 99 
internações, sendo 55 do sexo masculino e 44 do sexo feminino. Quanto à idade mais acometida, 
os idosos entre 60 e 69 anos computaram 25 casos em Florianópolis, seguidos pela faixa etária 
entre 70 e 79 anos, com 23 casos. Já no estado de Santa Catarina houve o mesmo número de 
internações nas faixas etárias entre 50 e 59 anos e de 60 a 69 anos, com 183 internações cada. A 
cidade de Florianópolis registrou 13,76% do total de internações de Santa Catarina, sendo que 
apresenta apenas 6,91% da população catarinense. Observou-se também que o sexo masculino é 
mais prevalente em ambos os locais analisados, com 55,55% dos casos em Florianópolis e 58,13% 
em Santa Catarina. Em relação a faixa etária, observou-se que a sétima década de vida obteve o 
maior número de internações tanto na capital catarinense quanto em seu estado, com 25,25% e 
25,45%, respectivamente. É possível concluir que a cidade de Florianópolis apresenta uma 
incidência de internações por descolamentos ou defeitos retinianos quase duas vezes maior que 
de Santa Catarina. Pode-se concluir também que o sexo masculino e a faixa etária entre 60 e 69 
anos são os grupos com maior risco para internações por esta patologia.         
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EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA DOS CASOS CONFIRMADOS DE MENINGITE BACTERIANA AGUDA 
COMUNITÁRIA ATENDIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE NO PERÍODO DE 

2007- 2017  
 

KAIO MACEL DE CARVALHO CORTEZ  
PAULO EDUARDO DE MESQUITA  

FELIPE STUANI BRIGATTO  
CAIO SEMENSATO BORGES  

JORGE FELIPE SIDRACO DA SILVA  
ALEX FERNANDO BONORA  

 
Meningite é a síndrome causada pela inflamação das meninges, decorrente de infecção por 
diferentes etiologias, apresentando morbimortalidade elevada, com a taxa de letalidade entre 15 
a 30%. Este estudo procura correlações entre a analise do líquor, dados clínicos e desfecho de 
internação. A melhor compreensão desses indicadores auxilia no melhor diagnóstico, tratamento 
e prognóstico. Objetiva-se analisar o perfil quimiocitológico do paciente com meningite, 
relacionando-o ao agente etiológico e à letalidade que ela pode acarretar ao paciente, além do 
tratamento empregado. Este é um estudo epidemiológico descritivo retrospectivo, de uma série 
de casos confirmados de meningite bacteriana aguda adquirida na comunidade. Foi realizada a 
coleta de dados nos prontuários de pacientes atendidos no Hospital Regional de Presidente 
Prudente, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2017. 145 casos foram incluídos neste 
estudo. A confirmação de casos foi feita com base em critérios clínicos e laboratoriais. CAAE: 
79692317.7.0000.5515  51 (37%) casos tiveram a etiologia definida. A Neisseria meningitidis foi a 
causa em 14% dos casos, com 20% de letalidade, Streptococcus pneumoniae em 11%, com 31,5 % 
de letalidade, Meningite tuberculosa em 4% e Meningite por Haemophylus, 1%, ambas sem óbito. 
A faixa etária de 0 a 9 anos concentrou a maioria dos casos. A letalidade geral em 28 dias da 
admissão foi de 12,7%. subindo para 17,6%, nos 180 dias. 86% dos doentes receberam menos de 
três antimicrobianos. A leucometria no liquor e a idade se relacionaram ao maior risco de óbito. A 
relação inversamente proporcional entre leucometria do líquor e letalidade traduz sinal de 
imunossupressão ou está relacionada a atraso na prescrição de antimicrobianos. A variedade de 
sorogrupos, incidência cíclica, baixo nível socioeconômico e condições de vida desfavoráveis, 
corroboram para a maior prevalência de "N. meningitidis". A maior letalidade do pneumococo se 
deve à fisiopatologia mais grave e menor arsenal antimicrobiano. O tratamento específico é 
superior a terapia antibiótico combinada. Conclui-se se que a quantidade de antibióticos no 
tratamento não foi proporcional á cura; a leucometria total do líquor foi inversamente 
proporcional ao risco de óbito; a idade obteve correlação com a maior letalidade; a faixa etária de 
0 a 9 anos de idade é fator risco para contrair meningites bacterianas; a leucometria total e as 
percentagens de neutrófilos e linfócitos no líquor garantem maior probabilidade de diagnóstico 
etiológico.         
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EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER COLORRETAL NO OESTE PAULISTA  
 

GABRIELA HARO DE MELO  
 

O câncer colorretal (CCR) é um dos tumores mais comuns na população mundial, apresentando 
incidência e mortalidade crescente em diversas regiões, a ausência de estudos sobre a sua 
epidemiologia no Oeste Paulista. Buscar os casos de CCR diagnosticados e/ou tratados num 
hospital de referência da região de Presidente Prudente, determinando as características clínicas e 
demográficas. Após aprovação pelo comitê de ética em pesquisa da Unoeste (CAAE 
58663616800005515), foi realizado um estudo observacional retrospectivo a partir da análise de 
prontuários de pacientes diagnosticados e/ou tratados de CCR, atendidos no Hospital Regional de 
Presidente, entre o período de 2011 a 2015. Foram buscadas informações, quanto a idade, sexo, 
etnia, estado civil, município de residência, localização do tumor, tipo de cirurgia e 
estadiamento. Após buscas ao sistema eletrônico de arquivo médico do hospital de referência, 
foram identificados 168 pacientes atendidos. No entanto, foram localizados 143 prontuários. A 
média da idade foi de 58 anos, quanto ao sexo 69 eram homens (48%), 66 eram mulheres (46%) e 
8 não foram localizados o sexo. Em relação a etnia 72 eram brancos (50%), 44 pacientes eram 
pardos (30%), 11 eram negros (7%) e 16 pacientes não havia informação quanto a etnia. Já quanto 
ao estado civil dos pacientes, 82 eram casados (57%), 18 solteiros (12%), 15 divorciados (10%) e os 
demais não foram ignorados. A origem de residência dos pacientes revelou que 80 (56%) eram 
oriundos de municípios arredores de Presidente Prudente e 56 (36%) eram de Presidente 
Prudente. Todavia, as informações acerca da localização do tumor, tipo de cirurgia e estadiamento 
foram ignorados (não preenchidas) em todos os prontuários, impossibilitando qualquer 
inferência. Os resultados encontrados quanto a idade, sexo, etnia e estado civil estão 
corroborados por estudos epidemiológicos brasileiros, inclusive consonantes a estimativa do 
Instituto Nacional do Câncer (INCA). A maioria dos pacientes são oriundos de outros municípios, 
ou seja, não são de Presidente Prudente, isto acontece, pois, o hospital é referenciado para o 
tratamento oncológico, concentrando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O perfil da população acometida pelo CCR é semelhante aos verificados em estudos 
epidemiológicos de outras localidades do país. No entanto, não foi possível estabelecer as 
características quanto ao tumor e sua evolução, devido falta das anotações em prontuários.    Não 
houve órgão financiador.     
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EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER DE PRÓSTATA EM HOMENS COM MENOS DE 50 ANOS NO BRASIL 
NOS ÚLTIMOS 5 ANOS  

 
CAIO FELIPE THOMAZIN PANICIO  

BRUNA FUSO SILVESTRINI  
ANGELO LUÍS TONON SANTANA  

 
Dificuldade para urinar; redução da urina; dor ao ejacular impotência ou dificuldade em manter a 
ereção são sintomas comuns em portadores de câncer de próstata. A mortalidade por este câncer 
é relativamente baixa, sendo reflexo de um bom prognóstico. Os exames mais comuns para 
detectar alterações prostáticas são o Toque Retal e dosagem do Antígeno Prostático Específico 
(PSA), identificando a alteração, é encaminhado para biópsia e estudo histopatológico definindo o 
diagnóstico do paciente. O interesse por esse estudo se dá pela importância de um diagnóstico 
precoce na evolução dessa doença. Avaliar o perfil das internações por câncer de próstata em 
homens com menos de 50 anos no Brasil nos últimos 5 anos e analisar sua prevalência no período 
de 5 anos. Estudo ecológico e descritivo. O levantamento de dados deste estudo se deu a partir de 
resultados obtidos através das Informações de Saúde (TABNET) e do Sistema de Informação 
Hospitalar do SUS (SIH/SUS) no período de 2013 a 2017. Ao longo desses 5 anos, o Brasil 
apresentou 2.841 casos de CA de próstata em homens com menos de 50 anos. O maior registro foi 
no Sudeste, com 1.563 casos (55,01% dos casos totais), enquanto o menor registro foi no Norte, 
96 casos. A faixa etária mais acometida foi entre 40 a 49 anos, seguida pela entre 30 a 39 anos, 
com respectivamente 2.421 e 138 casos, diferença de 94,29%. A faixa etária menos incidente foi 
entre 10 a 14 anos, com 18 casos. De 2013 a 2017 houve um aumento de 3,125% no número de 
internações, sendo 2015 o ano mais prevalente, com 623. Das 2.841 internações, 4,71% foram a 
óbito, com 2015 sendo o ano com mais óbitos, 33. O Câncer de próstata é muito comum em 
pessoas acima de 50 anos, tendo como sintomas, dificuldade de urinar, alterações na quantidade 
de urina, etc, sendo importante o diagnóstico precoce. No Brasil, o perfil dessa população é um 
homem entre 40 e 49 anos e morador do Sudeste. Com os avanços tecnológicos, reduziram os 
casos que resultaram em óbito, fortalecendo a necessidade de diagnósticos precoces para melhor 
prognóstico. Os exames mais comuns do CA são Toque Retal e PSA, e seus sintomas podem variar. 
Os resultados mostram que menos de 5% desses homens foram a óbito, fortalecendo a 
importância do diagnóstico precoce para um melhor prognóstico de cura, e evidenciam também 
que a maior parcela acometida, são homens entre 40 a 49 anos, residentes do Sudeste.         
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FATORES DE RISCO E LETALIDADE ASSOCIADOS À INFECÇÕES DA CORRENTE SANGUÍNEA POR 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS.  

 
FELIPE LEONARDO SEMENSATI  

KARINA ROBERTA TOMIASI  
JULIA FERNANDES TIRITAN  

RAFAELA ALIAS HORTA  
PAULO EDUARDO DE MESQUITA  

 
Staphylococcus aureus pode causar uma grande variedade de infecções, desde infecções cutâneas 
menores até infecções severas da corrente sanguínea. No Brasil o S.aureus é a causa mais comum 
de infecção da corrente sanguínea (cerca de 20%), e há a presença de Staphylococcus aureus 
resistente à meticilina (MRSA) em 31% dos casos. Descrever a epidemiologia das infecções da 
corrente sanguínea causadas por espécies de Staphylococcus aureus em pacientes atendidos no 
Hospital Regional de Presidente Prudente. Estudo observacional do tipo coorte retrospectivo. Os 
dados clínicos e epidemiológicos foram coletados dos prontuários dos pacientes. Os critério de 
inclusão para a pesquisa foram: prontuário de pessoas com idade maior de 12 anos, hospitalização 
no hospital descrito de Presidente Prudente, e duas hemoculturas positivas para S. aureus, desde 
que o seu resultado tenha sido liberado entre 01/01/2015 e 01/08/2017. Foram incluídos 94 
pacientes na pesquisa. Os dados coletados foram agrupados e analisados por meio de um 
algoritmo escrito em linguagem R. Foram considerados relevantes os fatores que apresentaram p 
menor ou igual a 0,05. No estudo foram analisados 94 episódios de infecção da corrente 
sanguínea (ICS) por Staphylococcus aureus em 94 pacientes de ambos os sexos, maiores de 12 
anos, que atenderam aos critérios de inclusão definidos para esta pesquisa. Em relação às 
bacteremias precoces se observou maior frequência na especialidade de cardiologia (21,3%), ao 
passo que, em relação às bacteremias tardias, houve maior frequência na clínica médica (30,3%). 
As variáveis mais relacionadas ao desfecho não sobreviventes foram cateter venoso central (44), 
sonda vesical de demora (44) e cânula orotraqueal (37). Dentre os fatores de riscos abordados na 
pesquisa, os que mostraram contribuir para o desfecho óbito foram cateter venoso central, sonda 
vesical de demora e cânula orotraqueal, o que reforça a ideia presente na literatura sobre a 
relação entre dispositivos invasivos e a maior frequência de ICS por S. aureus, pois se destacam a 
possibilidade de adesão do biofilme em superfícies bióticas ou abióticas, em caráter irreversível. O 
conhecimento sobre a epidemiologia da doença, exames laboratoriais, fatores de risco associados 
e principais antimicrobianos usados e sua eficácia contribuem para a melhoria da prevenção, 
diagnóstico precoce, tratamento adequado e consequente redução da letalidade.         
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GLAUCOMA E SEU PERFIL EPIDEMIOLÓGICO NA REDE SUS NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 

ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR  
BRUNO MATHEUS DE MORAES  

BEATRIZ KAWANO DE OLIVEIRA  
FELIPE FAMELLI DE CAMPOS  

 
O glaucoma é uma patologia caracterizada pela degeneração dos axônios da papila do nervo 
óptico, podendo levar à cegueira. Por permanecer assintomático até chegar em um estágio mais 
grave da doença, a prevalência de casos não diagnosticados é alta, necessitando, portanto, de 
ações que incentivem a procura ao oftalmologista para aumentar tanto o seu diagnóstico como 
seu tratamento. O atual estudo objetiva analisar a prevalência de pessoas internadas em 
Presidente Prudente por glaucoma, comparando-a com a média nacional e estadual. Utilizou-se 
como fonte de dados, o Departamento de Informática do SUS (DATASUS), o qual forneceu 
informações sobre a morbidade hospitalar do SUS por local de internação. Analisou-se então, o 
número de pacientes com glaucoma internados em Presidente Prudente, no estado de São Paulo e 
no Brasil. O número de internações por glaucoma em Presidente Prudente, em 2015, foi de 59 
casos, com 59,32% do sexo masculino, contra 40,68%, do feminino. Já no estado de São Paulo, 
foram 1.122 casos registrados, em que 52,05% eram homens. Quanto ao território nacional, 
computou-se 3.540 internações, com 52,12% no sexo masculino. Em relação à faixa etária, a 
maioria dos casos ocorreu a partir dos 50 anos de idade, tanto em Presidente Prudente, quanto 
em São Paulo e Brasil, com 86,44%, 77,45% e 69,29%, respectivamente. Embora Presidente 
Prudente seja a 36ª cidade mais populosa do estado de São Paulo, a mesma ocupa a quarta 
posição das cidades com mais internações por Glaucoma, com 5,25% dos casos, ficando atrás 
apenas de Ribeirão Preto, com 10,51%, Botucatu, com 18,8% e São Paulo, com 34,22% dos 
pacientes internados. Se considerarmos o número de internações pela população da cidade, 
apenas Botucatu apresenta uma proporção maior que Presidente Prudente. O sexo masculino 
apresentou maior prevalência, com valores ligeiramente maiores do que o sexo feminino tanto no 
Brasil, quanto em Presidente Prudente e no estado de São Paulo. Quanto à faixa etária, observou-
se que são os idosos, principalmente na sexta e sétima décadas de vida, que apresentam maior 
vulnerabilidade para uma crise de glaucoma. É possível concluir Presidente Prudente possui uma 
proporção maior de pacientes internados por glaucoma do que a maioria das cidades do estado de 
São Paulo. Concluímos também que é necessário criar ações voltadas para os pacientes com mais 
de 50 anos, já que nessa faixa etária ocorreu o pico de internações tanto na cidade, como no 
estado e país analisados.         
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INFLUÊNCIA DA IMPULSIVIDADE NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE PACIENTES OBESOS OU 
COM SOBREPESO  

 
THIAGO KOITI KIKUCHI  

HELIOMAR DE ALCANTARA PAVÃO FILHO  
ARYELLEN COSTA LEBARCH  

CÉLIA MARIA NAVARRO  
 

Introdução: a obesidade é uma doença crônica quem vem assumindo proporções epidêmicas, com 
aumento na morbidade e mortalidade associadas. Clinicamente, sobrepeso e obesidade estão 
relacionados à síndrome metabólica e transtornos psiquiátricos como os alimentares, de 
personalidade, por uso de substâncias e outros. A impulsividade é uma característica dos 
transtornos alimentares, levando ao aumento do consumo alimentar e à obesidade. A patologia 
do reforço caracteriza-se pela motivação excessiva para comer e baixo controle de impulsos. 
Assim, identificar a impulsividade e o reforço alimentar pode ser um aspecto importante no 
tratamento da obesidade.  Objetivo: investigar a ocorrência de impulsividade e sua influência na 
gênese e manutenção da obesidade ou sobrepeso em pacientes submetidos a tratamento 
ambulatorial para síndrome metabólica. Metodologia: em 40 pacientes com obesidade ou 
sobrepeso, em tratamento ambulatorial para síndrome metabólica, foram aplicados questionário 
sócio-demográfico, Escala de Impulsividade de Barratt (BIS-11) e Escala de Compulsão Alimentar 
Periódica. Foi realizada estatística descritiva e teste de correlação de Pearson, considerando 
significativo um p < 0,05. Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
do Oeste Paulista (parecer 2.431.054).  Resultados: de acordo com o IMC, sobrepeso e obesidade 
grau I foram mais prevalentes e a compulsão alimentar não foi identificada na maioria dos 
participantes. O escore médio da BIS-11 não caracterizou comportamento impulsivo. Não houve 
correlação significativa entre o grau de obesidade, impulsividade e compulsão 
alimentar.  Discussão: a literatura sugere que altos níveis de impulsividade estão relacionados a 
comportamento alimentar compulsivo e com a patologia do reforço, em que a escolha alimentar 
está relacionada com a gratificação proporcionada por alimentos de alto teor calórico, enquanto a 
impulsividade aumentada compromete o controle inibitório, favorecendo a obesidade. Neste 
estudo não houve correlação entre impulsividade e comportamento alimentar compulsivo ou IMC, 
o que também foi relatado por outros autores. Portanto, podemos considerar que o 
conhecimento sobre a influência da impulsividade nos hábitos alimentares de indivíduos obesos 
ainda está em construção.  Conclusão: na amostra estudada não houve correlação entre 
obesidade e sobrepeso com impulsividade e compulsão alimentar, refletindo a ampla gama de 
fatores que podem influenciar esta condição.         
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INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS  
 

ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR  
BRUNO MATHEUS DE MORAES  

BEATRIZ KAWANO DE OLIVEIRA  
 

As internações hospitalares por doenças do olho e anexos representam a décima oitava causa 
mais prevalente no Brasil dentre as existentes na classificação do CID-10. Apesar de não ser uma 
das causas mais frequentes, o número total de internações por doenças do olho e anexos em todo 
o Brasil foi de 104.852 no ano de 2016. O atual trabalho objetiva analisar o perfil das internações 
hospitalares por doenças do olho e anexos, identificando quais as causas mais prevalentes e qual a 
população mais acometida. Foram analisados os dados do Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS) em relação à morbidade hospitalar por local de internação. Foi observado o número de 
pacientes internados no ano de 2016 em hospitais da rede SUS, por motivos oftalmológicos, na 
cidade de Florianópolis, dividindo-os de acordo com a classificação do CID-10. Em 2016, foram 
computadas 399 internações hospitalares por doenças do olho e anexos em Florianópolis, sendo 
que 110 ocorreram por estrabismo, 99 por descolamentos e defeitos da retina, 16 por catarata e 
outros transtornos do cristalino, 15 por glaucoma, 10 por transtornos da refração e da 
acomodação, 3 por inflamação da pálpebra, 3 por ceratite e outros transtornos da esclerótica e 
córnea, 1 por conjuntivite e outros transtornos da conjuntiva e 142 por outras doenças do olho e 
anexos. Quanto à faixa etária, as crianças de 5 a 9 anos de idade foram mais prevalentes, com 
16,29% dos casos, seguidas pela sétima década de vida, com 15,03%. Florianópolis, apesar de ser a 
segunda cidade mais populosa do estado, possui, aproximadamente, um quarto do número de 
internações oftalmológicas da cidade de São José. Na capital catarinense, as causas classificadas 
como outras doenças do olho e anexos foram as mais frequentes, com 35,58%, seguidas de 
estrabismo, com 27,56%, e descolamentos e defeitos da retina, com 24,81%. Ao contrário dos 
dados referentes ao território nacional, cujas internações por catarata e outros transtornos do 
cristalino representam quase 50% das internações oftalmológicas, a mesma representa apenas 
4,01% das internações de Florianópolis, ocupando a quarta posição. A população mais vulnerável a 
internações por doenças do olho e anexos na cidade de Florianópolis são as crianças entre 5 a 9 
anos. Conclui-se também que é necessário uma maior atenção com patologias como estrabismo, 
descolamentos e defeitos da retina e outras doenças do olho e anexos, visto que essas são as 
maiores causas de internações oftalmológicas neste município.         
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INTERNAÇÕES POR DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO  
 

MARIANA QUEIROZ ORTEGA  
LUCAS GIACOMINI BERNARDI  
FÁBIO HENRIQUE BRAMBILLA  

LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA  
 

As doenças do aparelho circulatório (DAC) são consideradas um problema de saúde pública, 
possuem alta prevalência e baixas taxas de controle, sendo as principais causas de 
morbimortalidade. É responsável por alta frequência de internações, levando a elevados custos 
médicos e socioeconômicos. É o quarto motivo de internações no Brasil, segundo na região 
sudeste e no estado de São Paulo, segundo Ministério da Saúde. Descrever a incidência de 
internações por DAC na população do estado de São Paulo e no município de Presidente 
Prudente. Estudo descritivo com dados disponíveis no banco de dados do DATASUS no ano de 
2017, selecionando o capítulo IX do Código Internacional de Doenças 10, sexo e faixa etária entre 
50 à 80 anos ou mais. Os dados populacionais foram obtidos do ano de 2012, disponível nos dados 
demográficos e socioeconômicos do DATASUS. Foi observado que no município, 78,8% das 
internações se dão em paciente com idade superior a 50 anos. A taxa de internação, na faixa 
etária de 50 anos ou mais é de 71,88/1000 habitantes, enquanto que no estado de São Paulo é de 
24,42/1000 habitantes e na região sudeste de 21,58/1000 habitantes. Tanto no estado de São 
Paulo como em Presidente Prudente o número de internações é maior no sexo masculino e maior 
na faixa etária de 60 à 69 anos em ambos os sexos. O número de internações do sexo masculino é 
maior na faixa etária de 50 a 79 anos e a partir dos 80 anos o maior número de internações ocorre 
no sexo feminino. Com o aumento da expectativa de vida e mudanças no estilo de vida há um 
aumento das doenças crônico degenerativas, o que acarreta maiores custos socioeconômicos. As 
DAC apresentam altas taxas de internações e provavelmente a taxa de internação das mulheres a 
partir dos 80 anos é maior devido a sua longevidade e ao fato de procurarem mais pelos serviços 
de saúde. Para melhor compreensão, deve ser considerada a incidência dessas doenças na 
população bem como a oferta de leitos hospitalares. Os programas ambulatoriais implantados nas 
Unidades Básicas de Saúde e Estratégias Saúde da Família, como o programa Hiperdia influenciam 
na taxa de internação. É necessário conhecer a frequência de internações por DAC a fim de 
preparar os serviços de saúde, a equipe multiprofissional para atender as demandas geradas e a 
implantação de políticas públicas de prevenção das DAC e promoção da saúde. Fazem-se 
necessários mais estudos para compreender o motivo da alta taxa de internações por DAC no 
município de Presidente Prudente.         
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INVESTIGAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DEPRESSIVOS E SUA CORRELAÇÃO COM A 
DEMÊNCIA EM PACIENTES DE UM AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA GERIÁTRICA  

 
CAMILA APARECIDA POLIDO  

ISABELLA ANDRADE MARQUES  
ALEXANDRE DUARTE GIGANTE  

ISABELA ZAMPIERI  
FABIO MOLINA FERNANDES SILVA  

 
A depressão é uma doença séria. Se estiver deprimido, pode ter sentimentos de tristeza extrema 
que duram longos períodos. Esses sentimentos são muitas vezes suficientemente severos para 
interferirem com a sua vida quotidiana, podendo durar dias, semanas ou meses.  Determinar a 
prevalência de sintomas depressivos em pacientes atendidos em um ambulatório de Psiquiatria 
Geriátrica de Hospital Geral no Oeste Paulista e investigar a correlação entre os sintomas 
depressivos e o grau de demência nesses pacientes.  A partir dos prontuários de 50 pacientes 
acompanhados neste ambulatório especializado foram obtidos dados de identificação e 
características sócio demográficas. Foram utilizados os resultados de avaliação cognitiva através 
do Mini Exame do Estado Mental, cujo teste engloba questões agrupadas em sete categorias, 
visando avaliar funções cognitivas específicas como a orientação temporal, espacial, escrever três 
palavras, atenção e cálculo, recordação das três palavras, linguagem e capacidade construtiva 
visual. Utilizou-se também a Escala de Depressão Geriátrica (versão curta com 15 itens) e a Escala 
de Avaliação Clínica da Demência (CDR), usada como instrumento de avaliação global das 
demências, que avalia seis importantes domínios relacionados à demências. Realizou-se análise 
estatística descritiva, teste de t student, qui-quadrado e análise de correlação.  A amostra teve 
faixa etária média de 72 anos, com predomínio do sexo feminino e baixa escolaridade. A 
prevalência de sintomas depressivos foi de 66%. Quanto a comparação entre pacientes com e sem 
depressão não houve diferença em relação às variáveis sócio demográficas. Não houve correlação 
entre a presença de sintomas depressivos e demência.  a prevalência de sintomas depressivos nos 
idosos da amostra foi bastante alta, o que reafirma o sugerido por estudos, de que o 
envelhecimento está ligado ao aparecimento da doença, principalmente se a pessoa não tem 
relações sociais e familiares. Já quanto a demência, não conseguiu-se estabelecer uma relação 
entre ela e a depressão na amostra estudada, mas existem estudos sugerindo a correlação entre a 
depressão e déficits cognitivos que precedem a demência, o que ainda não foi completamente 
elucidado. Uma avaliação longitudinal mais aprofundada seria o ideal. Na amostra de idosos 
estudada, houve uma alta prevalência de sintomas depressivos, porém não foi encontrada 
correlação entre a presença de sintomas depressivos e o grau de demência desses pacientes.          
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INVESTIGAÇÃO DO PERFIL DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE 
DURANTE O PERÍODO DE 2008 A 2016  

 
JÉSSICA SAAB  

JOYCE SAAB  
ANA CAROLINA AMARO MIYASHIRO  

ANA GANEF SLOBODTICOV  
GABRIELE CRISTINE IMAMURA  

KARINE MAYUMI KIMURA  
LETHICIA MACHADO JACINTHO  

MARIA PAULA ZAMBELLI SOUZA RODRIGUES  
 

A leishmaniose é uma doença causada por protozoários do gênero Leishmania e transmitida 
através da picada de flebotomíneos infectados. Segundo estimativas, 350 milhões de pessoas no 
mundo estão sob risco de contrair leishmaniose e ocorrem por ano 2 milhões de casos. A 
leishmaniose visceral (LV) está entre as 6 epidemias prioritárias no mundo de acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) , sendo a forma mais grave encontrada nas Américas, onde 
a maioria dos casos é notificada no Brasil. A LV ocorre com maior frequência em crianças menores 
de 10 anos (54,4%) e no sexo masculino , que representa 60 % dos casos. Avaliar o perfil da 
leishmaniose visceral no município de Presidente Prudente no período de 2008 a 2016. Pesquisa 
em banco de dados no site do Portal DATASUS, referenciando Presidente Prudente como o 
município de residência dos casos, e utilizando como critérios internações por faixa etária, sexo e 
ano do atendimento e óbito por sexo, no período de 2008 a 2016. Conforme os dados obtidos no 
DATASUS, foram registrados 2 casos, um no sexo feminino e outro no masculino. As faixas etárias 
afetadas foram de 10 a 14 anos e 40 a 49 anos, com um caso cada. Foram registrados 
atendimentos em 2007 e 2009, apresentando um caso cada. Não houve notificação de óbito 
durante esse período em Presidente Prudente, enquanto no estado de São Paulo foram 53. De 
acordo com a literatura, o sexo masculino é o mais afetado, enquanto a prevalência obtida nas 
internações de Presidente Prudente foi igual para ambos os sexos, entretanto, como foram apenas 
2 casos isolados, não conseguimos estabelecer uma comparação efetiva; segundo estudos, a faixa 
etária mais afetada são as crianças menores de 10 anos e no município observamos o 
acometimento de 10 a 14 anos e 40 a 49 anos. O banco de dados utilizado não fornece 
informações sobre casos importados e autóctones nem sobre a transmissão e dispersão da 
doença; estudos realizados sobre a LV em Presidente Prudente apresentam grandes divergências 
sobre o estabelecimento da doença no município, convergindo apenas quanto ao aumento do 
número de casos de LV canina. Em conclusão, o município de Presidente Prudente apresentou um 
número reduzido de internações quando comparado ao estado de São Paulo e não houve 
notificação de óbito no período, indicando uma lenta disseminação da LV humana pelo município 
apesar do contínuo acometimento canino, constatando a eficácia das medidas adotadas pelo 
Centro de Controle de Zoonoses no controle da doença.         
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MUTAGENICIDADE DO EXTRATO ETANÓLICO DA SPONDIAS DULCIS FORST EM MEDULA ÓSSEA DE 
RATOS WISTAR  

 
ANDRE CARRION DE FARES PINTO  

CAROLINE LUCIO MOREIRA  
SUELEN UMBELINO DA SILVA  

LEANDRA ERNST KERCHE SILVA  
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  

FELIPE VIEGAS RODRIGUES  
MARCOS ALBERTO ZOCOLER  

MARJORI LEIVA CAMPAROTO  
 

A Spondias dulcis Forst (Cajá-manga) é amplamente distribuída no Brasil, porém há poucos 
estudos de mutagenicidade para avaliar os compostos bioativos.  O trabalho verificou a 
capacidade do extrato etanólico das cascas de S. dulcis Forst em induzir aberrações 
cromossômicas em células de medula óssea de ratos Wistar em diferentes doses. O estudo foi 
aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UNOESTE (Protocolo 2680). Foram 
utilizados ratos Wistar, espécie Rattus novergicus, de ambos os sexos e idade entre sete a doze 
semanas distribuídos nos grupos de tratamento intraperitoneal com extrato etanólico das cascas 
de S. dulcis Forst nas doses de 75, 150 e 300 mg/kg e controle com salina fisiológica 0,9%. Pela 
técnica de Ford e Hamerton (1956), foram colhidas células da medula óssea e preparadas lâminas 
para obtenção do Índice Mitótico-IM e número de células com Aberrações Cromossômicas-ACs. 
Para a análise estatística das frequências de ACs e IM foi empregado o modelo de regressão linear 
simples e o modelo Poisson, respectivamente, considerando p < 0,05.  O resultado da análise de 
variância mostrou que nenhuma diferença estatisticamente foi observada no IM entre o grupo 
controle negativo e os grupos de tratamento, independentemente da dose do extrato etanólico 
das cascas de S. dulcis Forst (p= 0,249). Em relação às frequências de ACs nos grupos estudados, o 
modelo de Poisson demonstrou que a dose de 300mg/Kg induziu aumento de ACs em comparação 
com o grupo controle negativo (p < 0,05). Considerando as doses utilizadas como tratamentos e o 
sistema teste de ACs in vivo, o extrato etanólico das cascas de S. dulcis Forst demonstrou efeito 
mutagênico na dose de 300mg/kg, apesar da presença de composto fenólicos presentes no 
mesmo. Embora os extratos vegetais sejam amplamente utilizados na medicina popular, são 
poucos os trabalhos sobre o potencial tóxico-farmacológico, especialmente em relação à 
mutagenicidade. Indica-se que estudos complementares devem ser realizados com outros 
sistemas teste, doses, concentrações e frações do extrato, para melhor elucidar o potencial 
mutagênico do extrato em questão para futuras aplicações farmacológicas, bem como o uso 
terapêutico adequado do mesmo.     UNOESTE     
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PARANÁ: UMA ANÁLISE SOBRE AS INTERNAÇÕES DOS OLHOS E ANEXOS  
 

BEATRIZ KAWANO DE OLIVEIRA  
ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR  

FELIPE FAMELLI DE CAMPOS  
BRUNO MATHEUS DE MORAES  

 
O estudo do perfil de morbidade por hospitalizações de doenças dos olhos e anexos é 
fundamental para o planejamento e implantação de ações no combate ao diagnóstico e 
tratamento corretos destas patologias, além de combater as desigualdades que permeiam o 
acesso aos serviços de saúde. O objetivo do atual estudo foi analisar a saúde dos olhos e anexos da 
população do estado do Paraná, em relação às diversas patologias oculares e seus fatores 
relacionados. Utilizou-se como fonte de dados, o Departamento de Informática do SUS (DATASUS), 
o qual forneceu informações sobre a morbidade hospitalar do SUS por local de residência. 
Analisou-se os dados do período que compreende os anos de 2008 a 2016, relacionando-os com o 
sexo, cor e raça, faixa etária e o caráter do atendimento realizado em relação as patologias 
oculares e anexos, utilizando para estatística 39.303 pessoas. As causas de morbidade são muito 
semelhantes entre os sexos e as cinco maiores causas de internações são: descolamentos e 
defeitos de retina, catarata e outros transtornos do cristalino, ceratite e outros transtornos da 
esclera e córnea, conjuntivite e outros transtornos da conjuntiva e glaucoma. Analisando-se as 
internações por cor/raça, observou-se que a população branca, em todas as doenças dos olhos e 
anexos, possui uma porcentagem elevada quando comparada à negra, que chega a ser inferior a 
1% dos registros. Examinando a faixa etária, nota-se que a prevalência das patologias 
oftalmológicas aumenta com o passar das décadas, com predomínio na população idosa, exceto 
pelo estrabismo, que foi mais prevalente na população infantil, e os transtornos de refração e 
acomodação, em que os adultos apresentaram maior número de internações. Pelos dados 
coletados do estado do Paraná verifica uma proporção maior de internados por doenças do olho e 
anexos que os estados da região Sul, e se comparado com os demais estados do Brasil, ocupa a 5ª 
posição. Considerando os fatores correlacionados, observa-se que em relação ao sexo não ha 
dados que mostrem a prevalência entre feminino ou masculino, enquanto que na cor/raça, há 
uma notória desigualdade entre a população branca e a negra. Em relação à faixa etária, 
observou-se um grande predomínio na população adulta e idosa. As ações oftalmológicas devem 
abranger todos os cidadãos, desde a infância, mas intensificando a atenção e cuidados com a 
população mais idosa, a qual mostrou uma maior vulnerabilidade para internações hospitalares 
por causas oftalmológicas.         
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PERFIL DOS CASOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL NOTIFICADO NO PERÍODO DE 2012-2017 NO 
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
ANNA GABRIELLA OLIVEIRA PERBELINI  

NATHÁLIA OTAVIANO GUIMARÃES  
SIMONE SHIRASAKI OROSCO  

JOÃO VICTOR HERRERO LIMA  
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  

 
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença infecciosa crônica sistêmica e de notificação 
compulsória nacional. Apesar da Organização Mundial de Saúde considerar uma doença 
negligenciada, quando não tratada pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. Este 
trabalho objetiva avaliar a incidência e o perfil epidemiológico de Leishmaniose visceral no estado 
de São Paulo entre os anos de 2012 e 2017. Trata-se de um estudo descritivo quantitativo do tipo 
ecológico, de cunho documental. Utilizou-se dados notificados no estado de São Paulo entre 2012 
e 2017 do Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), disponíveis no 
Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Neste período, foram notificados 1.130 casos 
com redução da incidência entre 2012 a 2016, com aumento de 5,5%, para 2017. Dos casos, 65% 
(735) eram do sexo masculino e a raça branca correspondeu a 54,6% (617). A faixa etária mais 
incidente foi os menores de 10 anos representando 32,8% (371), sem distinção entre os sexos, 
seguido de 24,1% (273) nos de 40-59 anos. Na escolaridade, desconsiderando os classificados 
como ignorados e não se aplica, a maior incidência foi da 5ª a 8ª série incompleta do ensino 
fundamental representando 16,6% (188). O número de casos de co-infecção por HIV representava 
14,3% (162). A maioria dos casos eram novos e 14,9% (132) foram recidivas. A taxa de abandono 
do tratamento foi de 0,6% (7) e a de óbito por LV de 7,4% (84). No Brasil, observa-se maior 
prevalência da doença no sexo masculino, contudo, essa suscetibilidade diferencial entre os 
gêneros não é observada em menores de quatro anos, conforme apresentado nesse trabalho. A 
maior incidência ocorre em menores de 10 anos, sendo explicada pela imaturidade imunológica 
celular. A educação exerce influência na prevenção da doença, uma vez que a maior parte dos 
indivíduos apresentava um baixo nível de escolaridade. A co-infecção com HIV está relacionada 
com uma resposta irregular ao tratamento e alteração do padrão diagnóstico. Os casos de LV com 
abandono de tratamento são incomuns e os principais fatores que contribuem para a letalidade 
são o diagnostico tardio e a expansão da epidemia afetando grupos de indivíduos com 
comorbidades. Conclui-se que apesar da incidência da doença diminuir ao longo dos anos ainda 
apresenta uma taxa considerável de letalidade, acometendo principalmente crianças menores de 
10 anos. Essa realidade indica a necessidade de intensificar medidas preventivas e 
diagnósticas.         
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER DE MAMA NO SEXO MASCULINO NO BRASIL  
 

ISABELA OLIANI TOLOSA DE ALMEIDA  
JOAO PAULO COQUEMALA MEDEIROS  

GLÁDIO KIYOSHI OSHIRO  
ISABELLA GALINDO ORTEGA GUIMARO ABEGÃO  

SUELEN UMBELINO DA SILVA  
MARJORI LEIVA CAMPAROTO  

 
O câncer de mama atinge os homens em proporções inferiores em relação à sua ocorrência em 
mulheres. Apesar da baixa incidência, trata-se de uma patologia que apresenta um crescimento do 
número de óbitos no decorrer dos anos. Na literatura a sua abordagem é pouco frequente e há 
escassez de informações a respeito deste carcinoma que apresenta características fisiopatológicas 
particulares, além de pior prognóstico no sexo masculino. Determinar o perfil epidemiológico dos 
casos diagnosticados com câncer de mama em homens no Brasil. Trata-se de um estudo ecológico 
com análise estatística e descritiva. Os dados foram obtidos do site DataSUS no período de 2008 à 
2017. Foram observadas as características: sexo, idade, raça, distribuição geográfica e óbitos. A 
análise estatística foi exploratória, realizada por mapeamento de fenômeno, a partir dos 
programas R, versão 3.4.3, R Studio e Terraview. Quanto aos valores médios de óbitos a região 
sudeste foi a mais acometida com 72 ± 52,32, seguida da região nordeste, sul, centro-oeste e 
norte, cujos valores foram 14±13,4, 27±52,3, 13±2,1 e 5±3,9, respectivamente. O norte apresenta 
a maior taxa de mortalidade, sendo 11,8 mortes a cada 100 mil habitantes em contrapartida com 
a região sul com apenas 1,4 mortes a cada 100 mil habitantes. O maior volume de internações 
ocorreu para as faixas etárias entre 40 e 79. A região sul teve o maior número de internações de 
homens de etnia branca, com resultado médio de 482,3 ± 193,3.  Os resultados mostraram que os 
homens de etnia branca e da região sudeste são os mais acometidos, podendo estar relacionado a 
maior exposição aos fatores de risco. Além disso, apesar do maior número de internações e óbitos 
nessa região, é o norte que exibe a maior taxa de mortalidade, mesmo tendo menor número de 
óbitos. Ainda possui predomínio de homens pardos, o que pode influenciar no resultado de menor 
incidência em relação às demais regiões. É plausível que prevenção e manejo clínico, ambos nessa 
área necessitem de melhorias.  O câncer de mama masculino é raro e possui um pior prognostico, 
visto que é diagnosticado em estágios mais avançados. É preciso uma maior conscientização a fim 
de fornecer orientações relacionadas aos fatores de risco da doença e aos aspectos da mesma, 
uma vez que há homens que ao menos sabem que essa neoplasia pode acometê-los.         
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS TRANSTORNOS MENTAIS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS  
 

KAROLINE LOPES NUNES  
PRISCILA VICENTIN  

THAÍS FERNANDES DE ARAÚJO  
EMANUELE MORAES MELLO  

 
Os transtornos mentais, como depressão e ansiedade, são definidos como doença com 
manifestação psicológica associada a algum comprometimento funcional resultante de disfunção 
biopsicossocial e/ou genética que não são diagnosticados e tratados na rotina hospitalar, 
acarretando em má evolução da doença de base e aumento do risco de morte. Avaliar incidência e 
prevalência de transtornos mentais em pacientes hospitalizados, identificando quadros de 
ansiedade e depressão; reconhecer os sintomas e correlacioná-los entre dois grupos de pacientes 
internados em unidades cirúrgicas e clínicas de um hospital de referência. Estudo observacional do 
tipo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética n.3492 e Plataforma Brasil 60377416.4.0000.5515, 
em pacientes internados na Clínica Médica Geral e Especialidades (CMGE) e Clínica Cirúrgica Geral 
e Especialidades (CCGE) do Hospital Regional de Presidente Prudente. Participaram pacientes na 
faixa etária dos 20 e 59 anos e entre 7 e 30 dias de internação. Foram analisados 938 prontuários, 
sendo que 54 preencheram os critérios necessários para inclusão, os quais responderam os 
Inventários de Ansiedade e Depressão de Beck. De acordo com o Inventário de Ansiedade, 66,6% 
apresentaram nível mínimo; 12,9% leve; 14,8% moderado e 5,5% nível grave. A maioria dos 
pacientes de ambas as clínicas apresentaram nível mínimo de ansiedade. Já na CMGE, 8,1% 
apresentou nível grave contra 0% na CCGE. Ainda constatou-se que 51,8% do total dos pacientes 
apresentaram nível mínimo de depressão; 25,9% leve; 18,5% moderado e 3,7% nível grave. Sendo 
que 59,45% dos pacientes da CMGE obtiveram nível mínimo e apenas 5,4% nível grave. Em 
comparação com os pacientes da CCGE, 35,29% resultaram em nível mínimo e nenhum paciente 
apresentou nível grave. Esperava-se números mais expressivos com relação ao nível leve e 
moderado de ansiedade. A CM apresentou maior número de pacientes com ansiedade com 
predomínio do nível leve e na CC o moderado foi o mais expressivo, mas não houve nenhum caso 
no nível grave. Em relação a Depressão, a CC apresentou maior número de casos, correspondendo 
a 64,69%, enquanto que na CM 40,52% manifestaram algum grau de depressão. Ficou evidente 
que a maioria dos entrevistados apresentou níveis mínimos de ansiedade e depressão, com maior 
prevalência na Clínica Médica. Essas desordens influenciam na recuperação do paciente, sendo 
necessário estabelecer uma terapêutica adequada, como acompanhamento diário ou semanal do 
Departamento de Psicologia.         
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PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS E SIMBIÓTICOS MELHORAM PARÂMETROS FISIOLÓGICOS, 
NUTRICIONAIS E HISTOPATOLOGIA PULMONAR DE RATOS INTOXICADOS CRONICAMENTE POR 

FUMAÇA DE CIGARRO  
 

RICARDO AUGUSTO SILVA  
LARISSA ELVIRA PAUKA SANTANA  

LETICIA ROCHA MAGALHAES  
MARCOS NATAL RUFINO  

HELIARD RODRIGUES DOS SANTOS CAETANO  
HERMANN BREMER NETO  

 
As substancias tóxicas presentes na fumaça do cigarro são responsáveis pelo recrutamento de 
agentes inflamatórios, formação de oxidantes e estresse oxidativo, desempenhando papel crucial 
na gênese de doenças. Alimentos funcionais (prebióticos, probióticos e simbióticos) 
demonstraram efeitos benéficos na saúde de animais e humanos e pode ser uma alternativa para 
atenuar os efeitos deletérios do tabagismo. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da 
suplementação de alimentos funcionais na dieta de ratos expostos ou não a um protocolo de 
tabagismo passivo (T) por uma hora diária. Utilizou-se 80 ratos Wistar, com 45±5g, divididos 
aleatoriamente em 8 grupos (n=10): sendo quatro grupos não expostos a fumaça do cigarro - 
Controle(C), Prebiótico (Pre), Probiótico (Pro) e Simbiótico (Sim) e quatro grupos expostos a 
fumaça do cigarro - C+T, Pre+T, Pro+T e Sim+T por 189 dias. Ao final do experimento, avaliou-se 
parâmetros fisiológicos, nutricionais e histopatológicos do pulmão. Para determinar diferença 
entre os tratamentos, foi realizado o teste ANOVA one-way e pós teste de Tukey a 5%. A fumaça 
do cigarro diminuiu significativamente (P < 0,05) o consumo da dieta e água, ganho de peso e peso 
final e elevou o peso relativo dos pulmões (P < 0,05). Os alimentos funcionais atenuaram esses 
efeitos deletérios. Os resultados dos parâmetros histopatológicos pulmonares demonstraram 
piora com a exposição à fumaça do cigarro (P < 0,05) e a suplementação atenuou esses 
efeitos. Estudos demonstraram que os efeitos deletérios da fumaça do cigarro são decorrentes da 
ação da nicotina do cigarro, que aumenta a taxa metabólica pela ativação simpato-adrenal e o 
gasto energético, suprimindo a ingestão alimentar. Os alimentos funcionais adicionados à dieta, 
provavelmente devido ao crescimento seletivo da microbiota intestinal, aumento da produção de 
ácidos graxos de cadeia curta e inibição da formação de citocinas pró-inflamatórias, possam 
explicar os resultados da melhora da saúde dos ratos nesse estudo. Concluímos que os alimentos 
funcionais podem desempenhar papel mitigador dos efeitos deletérios crônicos da fumaça de 
cigarro em ratos, como modelo animal.    UNOESTE     
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PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM MÉDICOS PLANTONISTAS EM HOSPITAIS GERAIS 
DO OESTE PAULISTA  

 
ISABELLA ANDRADE MARQUES  
ALEXANDRE DUARTE GIGANTE  

FABIO MOLINA FERNANDES SILVA  
ISABELA ZAMPIERI  

CAMILA APARECIDA POLIDO  
 

Os médicos lidam diariamente com sofrimento, dor e morte. Por isso precisam de equilíbrio 
emocional para suportar a rotina. Com a desvalorização medica e baixa nos salários, os médicos 
estão encarando jornadas de trabalho extenuantes, privação de sono, da vida social e de 
momentos de lazer, predispondo a alterações mental, psicológica e física do profissional, 
tornando-se um forte candidato a desenvolver a síndrome de Burnout, caracterizada pela 
existência de exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização profissional. Investigar 
a prevalência da síndrome de Burnout em médicos que trabalham na emergência de hospitais 
gerais do Oeste Paulista. Os médicos foram convidados aleatoriamente para responder o 
"Inventário de Burnout de Maslach" (MBI). Foi realizada a somatória das dimensões (exaustão 
emocional, despersonalização e baixa realização profissional). Compararam os resultados com os 
de referência do Núcleo de Estudos Avançados sobre a Síndrome de Burnout. O projeto foi foi 
aprovado pelo Comitê de Ética (CEP) de número 51183415.4.0000.5515. A prevalência de 
síndrome de burnout foi de 32%. Deu-se resultado positivo para síndrome aqueles com nível alto 
para exaustão emocional (66%) e para despersonalização (80%), e nível baixo para realização 
profissional (48%). Segundo as variáveis qualitativas (prática de esportes, estado civil, ter mais de 
um emprego, gênero e turno de trabalho), concluiu-se que pessoas com Baixo escore praticam 
esporte (70%) e pessoas com Alto escore não fazem esporte (66,7%). Comparou-se os escores de 
Burnout para a média das variáveis quantitativas (Idade, horas trabalhadas, ultimas férias, tempo 
de profissão). No escore de exaustão emocional, encontrou-se diferença média para horas 
trabalhadas e no de Despersonalização, a diferença foi para horas trabalhadas e últimas férias. A 
variável que teve maior significância estatística, foi a prática de esportes que se mostrou um fator 
protetor para a síndrome. Outro resultado relevante foi o grande numero de indivíduos com 
escore alto para despersonalização, o que pode advir do contato direto do médico com 
sofrimento, dor e morte. Ao analisar as três dimensões da Síndrome de Burnout, nota-se um 
elevado número de médicos que já apresentam exaustão emocional e despersonalização, mas 
ainda se apresentam realizados profissionalmente. A elevada carga horária de trabalho se 
demonstrou um fator precipitante para a síndrome, enquanto a prática de atividade física, um 
fator protetor.         
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PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM POLICIAIS MILITARES AMBIENTAIS: ASSOCIAÇÕES 
COM CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS E OCUPACIONAIS  

 
FABIO MOLINA FERNANDES SILVA  

ALEXANDRE DUARTE GIGANTE  
VALQUIRIA BELONCI CACCIARI  

 
A síndrome de burnout (SB), um estado de exaustão relacionado ao trabalho, é um conceito 
desenvolvido na década de 1970, que tem como autores pioneiros Herbert J. Freudenberger, 
psicanalista e Cristina Maslach, psicóloga social. Tal síndrome acarreta ao aparelho psíquico dos 
trabalhadores uma resposta emocional intensa às situações de estresse crônico. Tal pesquisa tem 
por objetivo avaliar características como: exaustão emocional, despersonalização e realização 
profissional, fatores significativos e relevantes utilizados para deflagrar o quadro clínico da 
Síndrome de Bournout. O presente estudo foi elaborado a partir de uma pesquisa com policiais 
militares ambientais, utilizando-se como critério de inclusão aqueles que atuam no serviço 
administrativo e operacional ambiental, excluindo aqueles que não desejaram participar da 
pesquisa. Trata-se de um estudo de campo, transversal, com abordagem quantitativa e qualitativa. 
A amostra foi composta por 50 policiais militares ambientais atuantes na região de Presidente 
Prudente (SP). A amostra constituiu-se de 50 Policiais Militares Ambientais, estando os dados 
sócio demográficos descritos nas tabelas 1. Houve prevalência do sexo masculino (96%), sendo 
que 82% mantinham união estável, enquanto a idade média foi de 37,8 anos (entre 24 e 50 
anos). Segundo os critérios de Ramirez e colaboradores (1996), usados nesta pesquisa, o 
diagnóstico da SB só é confirmado quando a pontuação nas três variáveis investigadas (exaustão 
emocional, realização profissional e despersonalização) atinge o escore proposto, o que torna o 
diagnóstico mais restrito. No entanto, de acordo com Grunfeld e colaboradores (2000) a alteração 
em somente uma das dimensões permite o diagnóstico de SB, tornando-o mais frequente. Desta 
forma, a baixa prevalência encontrada pode não representar adequadamente a ocorrência dos 
sintomas relacionados a SB tanto quanto se avaliados isoladamente, o que não deve ser 
desconsiderado, visto que são sintomas que merecem cuidados específicos. A prevalência da SB 
ainda é incerta e varia conforme a população estudada, mas os estudos sugerem que acomete um 
número significativo de indivíduos, variando de aproximadamente 4% a 85,7%. A prevalência de 
SB em policiais militares ambientais é compatível com aquela encontrada em outros grupos 
profissionais, mas a análise das dimensões isoladas da síndrome demonstra que um número 
significativo de indivíduos apresenta alto risco para seu desenvolvimento.    Nao houve     
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PREVALÊNCIA DAS DISFUNÇÕES SEXUAIS EM MULHERES E SUA CORRELAÇÃO COM O USO DE 
ANTIDEPRESSIVOS E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

 
PAMELA CRISTINA FURLAN RODRIGUEZ  

VALQUIRIA BELONCI CACCIARI  
MARCELLE ARYANE LIMA CARDOSO  

ALEXANDRE DUARTE GIGANTE  
CÉLIA MARIA NAVARRO  

 
Introdução: antidepressivos podem causar disfunções sexuais (DS), definidas como transtornos em 
que há uma perturbação na capacidade de resposta e/ou de prazer sexuais, em até 70% dos 
pacientes. É importante identificar estes casos, tanto para que sejam tratados como para manter a 
adesão ao uso de antidepressivos. Objetivo: avaliar a prevalência de DS em mulheres em 
tratamento ambulatorial com diferentes antidepressivos e sua relação com características 
sociodemográficas. Metodologia: em 50 mulheres em tratamento ambulatorial de transtorno 
depressivo e em uso de antidepressivos, foram aplicados questionário sócio-demográfico, Índice 
de Funcionamento Sexual Feminino para identificar atividade sexual nas últimas quatro semanas e 
DS e Escala de Depressão de Hamilton. Foi realizada estatística descritiva e teste Qui-quadrado ou 
teste de Fisher, considerando significativo um p < 0,05. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UNOESTE (parecer 2.380.787). Resultados: 44% (n=22) das mulheres mantiveram 
relação sexual no último mês e foram incluídas na análise dos dados, destas 63,6% usavam uma 
classe de antidepressivo e 36,4% utilizavam duas. A prevalência de DS foi de 27%. O tempo de 
tratamento foi positivamente correlacionado com lubrificação e capacidade para orgasmo. Maior 
número de filhos foi relacionado com menor capacidade de orgasmo e menor lubrificação. 
Mulheres católicas apresentaram mais desejo do que as evangélicas. Não houve diferença entre as 
classes de antidepressivos em relação à DS.  Discussão: mulheres deprimidas tem prevalência 
aumentada de DS quando comparadas com aquelas sem depressão e os antidepressivos têm 
potencial de causar ou agravar as DS. Neste estudo somente 27% das mulheres apresentaram 
disfunção sexual, uma prevalência mais baixa do que aquela relatada por outros estudos. O desejo 
como domínio mais afetado e o prejuízo com relação ao orgasmo e lubrificação pelo maior 
número de filhos estão de acordo com outros estudos. A melhora na lubrificação e orgasmo com o 
tempo de tratamento pode refletir melhora da depressão. Embora os antidepressivos 
exclusivamente serotonérgicos tenham maior potencial para causar DS, não identificamos 
diferença entre as classes de antidepressivos. Conclusão: a prevalência de DS na amostra estudada 
foi mais baixa do que o esperado, mas reforça a necessidade de identificar e abordar estes 
transtornos em mulheres deprimidas durante o tratamento, já que este pode causar ou piorar esta 
condição.         
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PREVALÊNCIA DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS EM INDIVÍDUOS PRIVADOS DE LIBERDADE NO 
OESTE E ALTA PAULISTAS  

 
CHARLENE TROIANI DO NASCIMENTO  

DANILO ZANGIROLAMI PENA  
LUIZ EURIBEL PRESTES CARNEIRO  

 
Atualmente está havendo um aumento da população privada de liberdade em diversos países, 
inclusive no Brasil. A região Oeste do Estado de São Paulo e Alta Paulista concentram 39 Unidades 
Prisionais, que trabalham acima da capacidade populacional total, com estimativa de conter mais 
de 42500 indivíduos, gerando superlotação, que associada a condições de higiene precária tornam 
esses indivíduos vulneráveis a múltiplos agentes infecciosos, facilitando a disseminação de 
doenças infectocontagiosas, como o vírus da imunodeficiência humana, hepatites virais, 
tuberculose e sífilis. Determinar a prevalência de doenças infectocontagiosas em indivíduos 
privados de liberdade no Oeste e Alta Paulistas. Estudo observacional, descritivo, retrospectivo. As 
informações estão sendo fornecidas pela equipe de saúde de cada Unidade Prisional, dos 
indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos, ambos os sexos, que apresentem história atual 
ou pregressa de infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, Vírus da Hepatite B ou C, Sífilis e 
Tuberculose e/ou suas coinfecções, para coleta de prevalências e informações clínico-
epidemiológicas em questionário pré-formulado. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de ética 
em pesquisa da Instituição proponente sob o nº CAAE 73092117.1.0000.5515 CPDI 4088. Das 39 
unidades prisionais que estão no estudo, 38,5% concluíram na íntegra a coleta dos dados, 15,4% 
faltam pequenos detalhes e 15,4% estão em andamento. 30,7% das unidades ainda não iniciaram 
a coleta. Das que concluíram, correspondem a 18253 indivíduos privados de liberdade, dentre os 
quais 2,11% relataram alguma doença infectocontagiosa, sendo 0,73% HIV, 0,04% HBV, 0,17% 
HCV, 0,6% Tuberculose, 0,27% Sífilis e 0,3% alguma coinfecção. Está bem estabelecido que taxas 
de prevalência de doenças infectocontagiosas entre privados de liberdade são maiores que a 
global. Múltiplos fatores de risco contribuem para esses dados, como superlotação, higiene 
precária, ventilação deficiente, desnutrição, promiscuidade entre outros. Entretanto, até o 
momento, verificamos taxas bem menores que a média de outros estudos. Isso pode ser explicado 
por omissão de informações ou por deficiência diagnóstica. Diante da vulnerabilidade dessa 
população faz-se necessário determinar a prevalência real de doenças. O conhecimento do perfil 
epidemiológico pode constituir ferramenta importante para autoridades sanitárias na formulação 
de políticas públicas, planejamento à assistência, controle e prevenção dessas doenças.         
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PREVALÊNCIA DOS TRANSTORNOS ANSIOSOS NA POPULAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA 
GERIÁTRICA DE UM HOSPITAL GERAL  

 
ISABELA ZAMPIERI  

FABIO MOLINA FERNANDES SILVA  
THAÍS ZOGHEIB ELID  

TIAGO NOGUEIRA SPINOSA  
GILMARA PEIXOTO RISTER  

 
A ansiedade é caracterizada mais comumente como uma sensação difusa, desagradável e vaga de 
apreensão e muitas vezes acompanhada de sintomas autonômicos como palpitação, cefaleia, 
tremores, inquietação, aperto no peito e sensação de falta de ar. É uma sensação experimentada 
por todos os indivíduos.  2.1 Objetivo geral: Tem como objetivo avaliar a prevalência de 
transtornos ansiosos e fatores associados em uma população de idosos do ambulatório de 
psiquiatria geriátrica do Hospital Regional de Presidente Prudente-SP, correlacionando-os com 
algumas comorbidades clínicas.  O presente estudo é elaborado a partir de uma pesquisa com 
idosos frequentadores de um ambulatório especializado utilizando-se conjuntamente de 
documentos e materiais bibliográficos diversos os quais contribuem para organizar a base teórica 
necessária à estruturação do trabalho. Trata-se de estudo de campo, transversal, com abordagem 
qualitativa e quantitativa, sendo a amostra composta por idosos da região de Presidente Prudente 
(SP). Quanto às características sócio-demográficas desta população, conforme Tabela 1, 
encontramos uma idade média de 70,2 anos, sendo a mediana 69 anos e o desvio-padrão de 
6,6.  O TAG foi o diagnóstico mais prevalente neste estudo, seguido por TP, FS e TOC. Dentre as 
variáveis clínicas, grande parte da população em estudo não referiu IAM ou AVE. Entretanto, a 
maior parte da amostra possuía valores diminuídos de HDL, em relação aos parâmetros de 
normalidade. E cerca de um terço apresentaram diagnóstico de HAS.  O estudo confirma a 
frequência elevada de transtornos ansiosos na população idosa e destaca que esses transtornos se 
sobrepõem de forma significativa, o que pode refletir em outras comorbidades médicas apontadas 
nas pesquisas e aumentar o sofrimento desses indivíduos. Neste estudo foi encontrado associação 
entre o gênero e a presença, ou não, de comorbidades. Mesmo que haja divergência em relação a 
outros trabalhos, os dados deste estudo apontam para uma necessidade de maior 
aprofundamento das ferramentas de avaliação e uma maior quantidade de participantes da 
pesquisa, para que se possa fazer um comparativo mais acurado com a literatura.    Não houve     
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PROBIÓTICOS, PREBIÓTICOS E SIMBIÓTICOS ATENUAM EFEITOS TÓXICOS CRÔNICOS DO 
TABAGISMO PASSIVO EM PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DE RATOS  

 
ANA VANUIRE ROMBI  
JULIA BELONE LOPES  

HERMANN BREMER NETO  
 

A fumaça do tabaco é uma mistura complexa, dinâmica e reativa contendo cerca de 5.000 
produtos químicos. É uma das principais causas de doenças evitáveis e pode acarretar alteração 
nos parâmetros fisiológicos, nutricionais e bioquímicos em humanos. Poucos estudos investigaram 
o efeito de alimentos funcionais, probióticos, prebióticos e simbióticos, em relação aos efeitos 
deletérios da exposição passiva a fumaça do cigarro. Avaliar os efeitos dos alimentos funcionais, 
probióticos, prebióticos e simbióticos, adicionados na dieta de ratos jovens expostos cronicamente 
a fumaça de cigarro, sobre os parâmetros fisiológicos e bioquímicos (renal, lipídico, hepático e 
glicêmico), como modelo experimental. O protocolo do estudo foi aprovado pelo CEUA/UNOESTE 
sob o protocolo nº 3575. Noventa e seis ratos Wistar machos jovens foram aleatoriamente 
distribuídos em oito grupos experimentais (n=10): Controle (C); Probiótico (Lactobacillus 
acidophilus, Enterecoccus faecium, Bifidobacterium thermophilum e Bifidobacterium longum) 
(Prob); Prebiótico (mananoligossacarídeo) (Preb); Simbiótico (Symb); Controle Tabagista (CT); 
Probiótico Tabagista (ProbT); Prebiótico Tabagista (PrebT); e Simbiótico (SymbT). Os grupos de 
animais, CT, ProbT, PrebT e SymbT, foram expostos diariamente à fumaça do cigarro por uma hora 
por dia, cinco dias por semana. Ao final do período experimental (210 dias de idade) os animais 
foram pesados, anestesiados, amostras de sangue foram coletadas por punção cardíaca e mortos 
por exsanguinação. Os resultados foram submetidos ao teste ANOVA one-way, com contrastes 
pelo método de Tukey a nível de significância de 5%. Observamos alteração significativa (P < 0,05) 
nos parâmetros analisados nos grupos expostos cronicamente a fumaça de cigarro [fisiológicos 
(peso final e ganho de peso), hepático (ALT, AST, ALP e GGT), proteícos (proteínas totais, albumina 
e globulina), lipídico (colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos), renal (ureia e creatinina) e 
glicêmico]. Os alimentos funcionais mitigaram os efeitos deletérios da exposição crônica a fumaça 
do cigarro. Os resultados observados confirmam estudos em animais expostos cronicamente a 
fumaça do cigarro. A suplementação dos alimentos funcionais atenuaram os efeitos deletérios da 
exposição crônica da fumaça do cigarro. Os alimentos funcionais, probiótico, prebiótico e 
simbiótico, atenuaram os efeitos deletérios da exposição crônica da fumaça do cigarro em ratos 
como modelo animal.    Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
293 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

PÉ DIABÉTICO E AMPUTAÇÕES: CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL 
PÚBLICO  

 
NATHÁLIA OTAVIANO GUIMARÃES  

SIMONE SHIRASAKI OROSCO  
ANNA GABRIELLA OLIVEIRA PERBELINI  

JOÃO VICTOR HERRERO LIMA  
MAGDA LUZIA NEVES  

REGIANE SOARES SANTANA  
TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  

 
O pé diabético é uma das principais complicações do Diabetes Mellitus (DM) e a mais frequente 
causa de amputações não traumática dos membros inferiores. A amputação é recomendada para 
casos com alto grau de comprometimento, causando um grande impacto socioeconômico. O 
trabalho objetivou levantar o perfil dos pacientes com pé diabético submetidos à amputação de 
membros inferiores em um hospital público do interior paulista. Trata-se de um estudo descritivo, 
exploratório e com abordagem quantitativa. Os dados foram obtidos de registros de pacientes 
com diagnóstico de DM que sofreram amputação de membros inferiores no ano de 2016. Foram 
construídos gráficos e tabelas para estabelecimento de frequências simples e percentuais. Do total 
de 205 amputações de membros inferiores, 52,2% correspondiam a complicações do diabetes. A 
maioria era sexo masculino e a idade média foi de 61,9 anos. Verificou-se que 52,3% eram 
brancos, 50,5% afirmaram serem casados, 31,8% eram do lar e grande parte procedente do 
município de Presidente Prudente. Sobre a escolaridade e renda familiar, nenhum dos prontuários 
analisados continha essas informações. Em 73,8% dos casos foram classificados como diabetes 
tipo 2. O tempo de doença com maior prevalência foi acima de 15 anos e 56,3% possuíam 
histórico familiar de DM. No que diz respeito às complicações do DM, 44,9% apresentavam 
angiopatia, a mesma proporção gangrena e 32,7% já haviam sofrido amputação anterior. Em 
relação aos hábitos de vida, poucos pacientes eram tabagistas e/ou etilistas e a hipertensão foi a 
comorbidade mais frequente. O tempo médio de internação foi de 11 dias, em 65,4% o nível de 
amputação correspondeu aos pododáctilos, 77,7% realizaram desbridamento e/ou fasciotomia, 
sendo a sepse a complicação mais incidente e 92,4% evoluíram para alta hospitalar. Alguns 
estudos apontam que cerca de 50% das amputações não traumáticas são realizadas em pacientes 
diabéticos. Uma pesquisa descreveu que o nível de amputação de maior incidência foi em coxa e 
dedos do pé, demonstrando a necessidade de cuidados pelos profissionais, pois a ausência deste 
pode resultar em amputações mais altas além do risco aumentado de complicações como sepse. A 
dificuldade de encontrar informações nos prontuários pode influenciar na qualidade dos 
resultados obtidos. Conclui-se que são necessárias medidas de prevenção e controle da doença a 
fim de evitar sequelas que limitam, mutilam e alteram a qualidade de vida dos indivíduos 
portadores de diabetes.         
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QUANTIFICAÇÃO DA ADESÃO À NR 32 POR FUNCIONÁRIOS DE DIFERENTES SETORES DE UM 
HOSPITAL GERAL DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  

MARIANA SANTOS ROMAO  
PAMELA FRANCO SILVA  

 
A revolução industrial na Inglaterra trouxe o aumento significativo de acidentes relacionados ao 
trabalho, despertando a necessidade de estudo sobre as doenças ocupacionais. No Brasil há um 
grande número de acidentes e doenças vinculadas ao trabalho, para tanto, foi criada a Norma 
Regulamentadora 32 (NR 32) pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e instituída pela 
Portaria 485, de 11 de novembro de 2005, que estabelece medidas para proteger a segurança e a 
saúde dos trabalhadores em qualquer serviço de saúde. O objetivo do trabalho foi quantificar a 
adesão dos funcionários à NR 32 reduzindo os acidentes relacionados à atividade laboral 
permitindo o estabelecimento do cumprimento da NR 32 nos diversos setores de um hospital 
geral no interior do Estado de São Paulo. A metodologia utilizada foi a aplicação de questionários 
aos voluntários para o levantamento de dados de cumprimento das normas no hospital. Foram 
convidados para participar da pesquisa 79 profissionais de um hospital geral de Presidente 
Prudente, porém aceitaram 28 trabalhadores, sendo 57,1% do sexo feminino. Dentre os 
voluntários, 75% relataram ter curso superior completo e 96,4% disseram conhecer a NR-32. 
Ocorreram 13 acidentes de trabalho, no entanto 69,2% dos entrevistados comunicaram o setor de 
medicina do trabalho para a abertura da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). Mesmo 
com a quase totalidade dos profissionais relatando conhecer a NR-32 não os isenta da ocorrência 
de acidentes de trabalho, no entanto 30,5% não realizaram a comunicação do acidente, por razões 
não registradas no questionário. Esse comportamento pode gerar aumento no risco de contrair 
doenças como hepatite C e HIV, visto que, a realização dos testes específicos, nestes casos, estão 
interligados com a CAT. Implicando na ausência de indicação do uso do coquetel anti HIV e 
intensificação nas orientações de acidentes de trabalho durante a SIPAT (semana de prevenção de 
acidentes de trabalho). Conclui-se que a maioria dos voluntários relataram conhecer a NR-32, 
porém ainda existe resistência destes profissionais para comunicarem os casos de acidentes de 
trabalho, gerando maiores riscos de exposição aos vírus causadores de doenças como HIV e 
hepatite C.         
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RESULTADOS OBSTÉTRICOS DE GESTAÇÕES COM PREMATURIDADE ESPONTÂNEA COMPLICADAS 
POR CORIOAMNIONITE HISTOLÓGICA  

 
ANDREZA REIS BATISTA COSTA  

ISABELA DA SILVA  
GLILCIANE MORCELI  

JOSSIMARA POLETTINI  
 

Corioamnionite histológica é uma inflamação das membranas corioamnióticas caracterizada pela 
presença de neutrófilos, porém apenas metade dos casos apresenta sinais clínicos e sintomas 
decorrentes. Essa condição histopatológica ocorre em até 80% das gestações pré-termo, ou seja, 
as que ocorrem antes de 37 semanas de gestação. Nesse cenário, há uma enorme preocupação 
em relação ao aumento da probabilidade de infecção neonatal em recém-nascidos prematuros, 
além de outras complicações maternas e neonatais. O objetivo do presente estudo foi caracterizar 
gestantes com parto pré-termo complicadas por corioamnionite histológica.  Trata-se de um 
estudo retrospectivo envolvendo gestações pré-termo, que foram atendidas no Serviço de 
Obstetrícia do Hospital Regional, Presidente Prudente, entre o período de Janeiro de 2000 a 
Dezembro de 2009 e que tiveram a placenta e seus anexos (cordão umbilical e membranas 
corioamnióticas) submetidos à análise histopatológica. Os dados sociodemográficos das pacientes 
incluídas no estudo e dos desfechos gestacionais foram coletados a partir da análise dos 
prontuários médicos. Os dados são apresentados na forma descritiva.  No período analisado, 
foram realizados 807 exames histopatológicos de placentas e anexos, sendo que 715 foram casos 
de abortamentos e 78 foram de gestações de segundo trimestre. Dessas, 56 foram coriomanionite 
positiva (71,8%). Para este estudo, foram avaliados 49 desses casos cujos prontuários médicos 
estavam disponíveis. A idade materna média das gestantes incluídas no estudo foi 25,4 anos ± 6,7; 
16 (32,6%) gestantes eram solteiras e 38 (77,5%) de etnia branca. Em relação aos dados 
obstétricos, parto vaginal foi encontrado em 24,5% dos casos, 8 (16,3%) eram primigestas e 13 
(26,5%) tiveram 4 ou mais gestações. A prevalência de corioamnionite histológica em gestações de 
segundo trimestre é alta e, na população estudada, conclui-se que existe alto número de partos 
cesáreas, e alto grau de paridade.  Corioamnionite histológica é fator indicativo de infecção 
intrauterina, portanto, os desfechos obstétricos, neo e perinatais devem ser avaliados para melhor 
entendimento da fisiopatologia da prematuridade.          
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SENTIMENTOS DO IDOSO QUE DEPENDE DO CUIDADOR FAMILIAR  
 

AMANDA GASPAR SILVA  
ARIANA IEDA LIMA FERREIRA DA SILVA  

ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA  
 

Envelhecer pressupõe alterações físicas, psicológicas e sociais no individuo, tais alterações são 
naturais e gradativas. O processo de adoecer na velhice faz com que muitos idosos experimentem 
algum tipo de fragilidade, acentuando os sentimentos de dependência. Quando o idoso se torna 
dependente de um membro da família muitos sentimentos se envolvem nessa relação. Identificar 
os sentimentos de idosos dependentes de cuidados de familiares através das Escalas de 
Beck. Foram aplicadas as Escalas de Beck das quais utilizou-se o Inventário de Depressão (BDI), o 
Inventário de Ansiedade (BAI) e a Escala de Desesperança (BHS). Os critérios de inclusão dos 
participantes da pesquisa foram idosos residentes do município de Presidente Prudente (SP) que 
convivem no mesmo endereço que o familiar cuidador; idade maior de sessenta anos; 
dependentes de cuidados de um familiar; com capacidade cognitiva para responder aos 
instrumentos de avaliação propostos no estudo e dependência de acordo com a escala de 
Atividades de Vida Diária ou Atividades Instrumentais da Vida Diária. Com o objetivo de verificar se 
houve relação entre depressão, ansiedade e desesperança, os dados foram correlacionados nas 
escalas duas a duas, por meio do teste Qui-Quadrado. Este trabalho foi cadastrado no CPDI sob o 
nº 3628 e aprovado pelo CEP. Foi encontrada uma relação estatisticamente significativa (p-valor = 
0,003) entre BDI e BAI. As condições de saúde física interferem nos papéis e funções do idoso 
dentro da família criando uma restrição ao ambiente doméstico, isso tem efeitos negativos que 
podem gerar sentimentos de solidão, desânimo e sintomas depressivos. A depressão e a 
ansiedade são os distúrbios psiquiátricos mais comuns na velhice. Esses agravos estão associados, 
no idoso, ao sofrimento físico e psíquico decorrente de doenças crônicas e incapacidades, perdas 
de entes queridos e de papéis sociais, e, ao histórico prévio de transtornos psiquiátricos.  Idosos 
que apresentaram depressão também apresentaram ansiedade em alguma intensidade. Estes 
sintomas encontrados em idosos dependentes de um cuidador familiar podem ser exacerbações 
provenientes de suas doenças crônicas, das necessidades não atendidas, de um ambiente tenso e 
disfuncional e da própria dependência cotidiana. É necessário pesquisas sobre a temática afim de 
elucidar o que leva o idoso a tais sentimentos e de como intervir preventivamente.         
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USO DE MACONHA E ESTIMULANTES EM ESTUDANTES DE MEDICINA: PREVALÊNCIA E 
CONHECIMENTO DOS EFEITOS E RISCOS  

 
TATIANA DIAS GAZONE  

FLÁVIA VICENTINI QUARTIM BARBOSA  
ALEXANDRE DUARTE GIGANTE  

CÉLIA MARIA NAVARRO  
 

Introdução: 48,7% dos universitários brasileiros já fizeram uso de substância ilícita, sendo 
maconha a mais usada. O uso não prescrito de estimulantes vem aumentando por melhorar 
concentração, coordenação motora e controle dos impulsos. Há poucos estudos sobre o 
conhecimento que os graduandos em medicina possuem e adquirem no curso sobre substâncias 
psicoativas.  Objetivo: identificar prevalência e risco do padrão de uso da maconha e estimulantes 
em estudantes de medicina, além do conhecimento dos mesmos sobre estas 
substâncias. Metodologia: 249 alunos de medicina preencheram questionário de dados 
sociodemográficos e adaptação do ASSIST para maconha e estimulantes; além de instrumento 
para mensurar o conhecimento sobre estas drogas com 30 questões de verdadeiro ou falso. 
Realizada estatística descritiva, análise de variância e teste de correlação de Spearman, sendo um 
p < 0,05 considerado significante. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNOESTE 
(Parecer nº 2.206.721/2017; CAAE: 72189617.0.0000.5515). Resultados: a prevalência do uso na 
vida e nos últimos 3 meses foi de 39,4% e 19,3% para maconha, 34,9% e 22,1% para estimulantes 
não prescritos, respectivamente. Dos usuários de maconha 7,2% apresentaram risco moderado 
para dependência e 1,2% alto risco. Para os estimulantes 11,2% apresentam risco moderado e 
0,4% alto risco. A pontuação média de conhecimento foi de 9 (DP=2,39) sobre maconha e de 9,14 
(DP=3,03) sobre estimulantes. O primeiro ano apresentou menor pontuação comparado aos 
outros. Discussão: a prevalência do uso de maconha e estimulantes sem prescrição durante a vida 
e nos últimos 3 meses foi superior àquela encontrada em outros estudos. Houve preferência para 
estimulante de ação imediata, com maior risco de abuso e dependência por provocar estimulação 
rápida e de curta duração, associada a euforia e uso abusivo. A prevalência do uso de estimulantes 
com prescrição foi maior do que a de transtornos para os quais são indicados, sugerindo que a 
prescrição não garante uso adequado. O conhecimento foi considerado médio e a grade curricular 
não foi declarada como fonte de informação pela maioria dos estudantes, mas o contato com 
professores e preceptores foi considerado mais efetivo. Conclusões: a prevalência do uso de 
maconha e estimulantes com e sem prescrição foi alta, porém com baixo risco para dependência. 
O curso de medicina teve baixo impacto no conhecimento sobre estas drogas, não protegendo 
contra o uso destas substâncias. 
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ANÁLISE DAS INTERNAÇÕES POR ESQUIZOFRENIA EM UM MUNICÍPIO DO OESTE PAULISTA NOS 
ÚLTIMOS CINCO ANOS  

 
NICOLY FRANCIELY SANCHES LEME  

REBECCA ANDRADE PORTO  
LEONARDO SANTOS DE SOUZA  

CAMÉLIA SANTINA MURGO  
 

A esquizofrenia é definida como uma síndrome complexa que desafia a clínica médica ao 
apresentar manifestações psicopatológicas variadas. Nesse aspecto, os principais sintomas da 
esquizofrenia aparecem insidiosamente durante a adolescência ou fase adulta e incluem 
ansiedade, confusão mental, humor depressivo, isolamento, bem como, alucinações, delírios de 
pensamento, avolição e surtos psicóticos. O estudo objetivou traçar um perfil epidemiológico a fim 
de categorizar risco para transtornos esquizofrênicos em uma população de um determinado 
município do Oeste Paulista no período de 2013-2017. Desse modo, definiu-se como parâmetro as 
seguintes características: internações por faixa etária, por sexo, por cor da pele e por caráter de 
atendimento. Os dados foram colhidos do Sistema de Informação Hospitalar (SIH/DATASUS). Os 
resultados obtidos traçaram como perfil epidemiológico desse município a população branca, 
adulta, do sexo feminino e com caráter eletivo de internação. Por fim conclui-se a necessidade de 
realizar pesquisas na área de transtornos mentais no Brasil. 
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AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE OBESIDADE EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE ASMA 
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE PNEUMOPEDIATRIA DE UM HOSPITAL DE ATENÇÃO TERCIÁRIA  

 
MELINA MARQUES GOMES  

OSVALDO SARAIVA MARQUES JÚNIOR  
VINICIUS MARQUES GOMES  

 
A asma é uma doença inflamatória crônica que gera uma hiper-responsividade das vias aéreas 
acarretando crises frequentes de sibilância, dispneia, opressão torácica e tosse. Este trabalho teve 
como objetivo caracterizar o perfil dos pacientes portadores de asma, atendidos em um Hospital 
de Atenção Terciária para que possam ser implementadas orientações nutricionais a esses 
pacientes. Trata-se de um estudo transversal, onde foi analisado o índice de massa corpórea em 
pacientes asmáticos maiores de 6 anos e menores de 18 anos, sendo os dados obtidos por 
medidas antropométricas e do preenchimento de formulário aplicado durante ambulatório de 
Pneumopediatria. Observou-se uma maior prevalência de asma na população pediátrica 
masculina, concordando com a literatura. A taxa de obesidade concomitante com asma foi de 
24,67%, maior do que na literatura. Em parte, tal fato reforça a tendência de associação entre 
asma e obesidade observada em diversos estudos. O uso de corticoides inalatórios concorda com 
as preconizações e consenso terapêutico de eficácia no tratamento de crises asmáticas. 
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INTERNAÇÕES POR ABUSO DE ÁLCOOL EM PRESIDENTE PRUDENTE NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS  
 

CAMÉLIA SANTINA MURGO  
CAROLINE LOPES TAMADA  

LEONARDO SANTOS DE SOUZA  
MARIA JULIA SANTOS BASANA  

 
Estudos destacam o alcoolismo como um sério problema para a saúde pública brasileira, assim 
como, compreende-se que intervenções eficientes diante deste cenário precisam levar em 
consideração o contexto específico e multidimensional deste público. Portanto, o objetivo deste 
estudo é descrever o perfil de internações devido ao abuso de álcool entre 2015 e 2017 na cidade 
de Presidente Prudente, por meio do portal da saúde DATASUS (TABNET). Trata-se de uma 
investigação transversal e descritiva, de caráter quantitativo. Foi possível identificar prevalência do 
sexo masculino em relação ao número de internações a nível regional e estadual. Entretanto, não 
foi possível estabelecer associações significativas entre períodos do ano de maior incidência de 
hospitalizações. Conclui-se que novas estratégias interinstitucionais e interdisciplinares precisam 
ser adotadas visando a erradicação da patologia a medida que promove saúde mental, 
especialmente nos homens. 
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PESQUISA DE MICRORGANISMO EM FORMIGAS NO ENTORNO DE UM HOSPITAL EM PRESIDENTE 
PRUDENTE - SP  

 
RAFAELLA GARCIA PELEGRINI  

CINTIA HELENA SANTOS VENTURIM SILVA  
ANDRE CARRION DE FARES PINTO  

BELQUIS ALVES DOS SANTOS  
MARIA DO SOCORRO ALVES  

SUELI CRISTINA SCHADECK ZAGO  
 

Com o crescimento de áreas urbanas, tem-se notado deficiência da qualidade do saneamento 
básico, ocorrendo proliferação principalmente de formigas que para o âmbito hospitalar são 
consideradas preocupantes, pois podem ser transportadoras de bactérias potencialmente 
patogênicas, gerando um grave problema de saúde publica que são as infecções hospitalares. O 
objetivo deste estudo foi avaliar se formigas capturadas no entorno de um hospital de Presidente 
Prudente - SP são transportadoras de bactérias potencialmente patogênicas. As formigas foram 
retiradas do local com o auxilio de um swab estéril e transferidas para tubos de ensaio contendo 
TSB (caldo de triptona de soja) e incubados à 37ºC por 24 horas. Posteriormente semeadas em 
meios de culturas apropriados e realizadas todas as provas para identificação das bactérias. Foram 
encontrados 26% de bactérias potencialmente patogênicas das espécies Staphylococcus 
saprophyticus (11%), Staphylococcus epidermidis (1%), Enterobacter spp (3%) e Klebsiella spp 
(11%). Concluiu-se que as formigas capturadas no entorno de um hospital de Presidente Prudente 
transportam bactérias potencialmente patogênicas.  
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RELAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ADESÃO AO 
TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  

 
PABLO PHILLIPE CÂNDIDO DOS SANTOS  

WALESKA THICYARA CANDIDA DOS SANTOS  
THAÍS GONÇALVES DE MATOS  

JAQUELINE COSTA CASTILHO MOREIRA  
JAMILE SANCHES CODOGNO  

 
O objetivo deste estudo foi comparar a adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica 
entre Unidade Básica de Saúde e Estratégia de Saúde da Família. A pesquisa foi realizada no 
interior do oeste paulista, em 2014, com 200 usuários acima de 50 anos cadastrados em uma 
Estratégia de Saúde da Família e uma Unidade Básica de Saúde. A adesão foi avaliada pelos testes 
de Batalla e de Morisky-Green. A análise estatística foi feita no software BioStat. No teste de 
Batalla, a adesão na Estratégia de Saúde da Família foi de 31% e na Unidade Básica de Saúde, 40%. 
No de Morisky-Green, ela foi de 64% na Estratégia de Saúde da Família e na Unidade Básica de 
Saúde, 68%. Concluímos que não houve diferença significativa na adesão segundo a unidade  
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APRESENTAÇÃO DE CASO DE ERITRODEMIA ESFOLIATIVA POR DERMATITE ATÓPICA.  
 

ALICIA FUDO  
EMANUELE MORAES MELLO  

 
A Eritrodermia esfoliativa é uma síndrome cutânea caracterizada por eritema e descamação 
generalizados, que pode ser consequente ou estar associada a várias doenças dermatológicas 
prévias, doenças sistêmicas ou reações medicamentosas. A dermatite atópica (DA) é uma 
dermatose inflamatória crônica de etiologia multifatorial, caracterizada por erupção eczematosa 
pruriginosa e xerose cutânea, que geralmente se inicia nos primeiros anos de vida. O relato deste 
caso decorre da complexidade inerente, primeiramente na síndrome eritrodérmica, e 
posteriormente na DA, doença de diagnose aparentemente fácil, mas com inúmeros diagnósticos 
diferenciais quando se manifesta por eritrodermia.          Trata-se de um estudo descritivo tipo 
relato de caso, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE), com protocolo do CAAE número 22344713.5.0000.5515. Paciente do sexo feminino, 
branca, 14 anos e 2 meses, apresentou-se no Ambulatório de Dermatologia do Hospital Regional 
de Presidente Prudente - HRPP com queixa de "lesões no corpo há 14 anos". Desde os dois meses 
de idade apresentava lesões disseminadas pelo corpo, principalmente nos pés, no abdome e na 
região glútea. Relata quadros respiratórios / alérgicos associados. Há nove meses apresentou 
exacerbação do quadro, com lesões que se estenderam para todo o corpo, associado a um fator 
estressante (assalto). Exame dermatológico: prurido; lesões eritematodescamativas difusas, com 
acentuação nas áreas de dobras; liquenificação e escoriações; e, ressecamento da pele. Outras 
alterações como diaforese, calafrios, edema periorbital, epífora, tristeza e distúrbios do sono 
acompanhavam o quadro. Foi realizada biópsia de pele com resultado compatível com a suspeita 
clínica de dermatite atópica. A paciente permaneceu internada por 4 dias. Com o tratamento, foi 
apresentando regressão evolutiva do quadro, sendo composto de hidroxizine, cefalexina, 
metotrexate e ácido fólico; além do uso tópico de cremes hidratantes e corticóides. Após 10 dias 
da alta hospitalar, em consulta ambulatorial, a paciente apresentou-se com redução considerável 
das lesões. Com o tratamento adequado e involução do quadro eritrodérmico e sintomas 
sistêmicos, a paciente apresentava-se com aspecto mais confiante e alegre, sendo que retornou às 
suas atividades habituais, na escola e com os colegas.   
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DACRIOADENITE UNILATERAL EM PACIENTE JOVEM: RELATO DE CASO  
 

WILLIAN AUGUSTO SOTOCORNO CEZÁRIO  
FERNANDO BUZATTO MANTOVAN  

EMANUELE MORAES MELLO  
 

O pseudotumor orbital é definido como uma inflamação tumoral idiopática composta por uma 
resposta inflamatória pleomórfica e uma reação tecidual fibrovascular, sendo uma das afecções 
que podem acometer a região orbitária ocasionando alterações estruturais, reações neoplásicas, 
inflamatórias e traumáticas. Sua patogênese não é clara. Esquemas de classificação tem sido 
proposto baseados na localização e estágio da inflamação, e característica histopatológica.  O 
objetivo deste trabalho foi apresentar um caso clínico de pseudotumor orbitário em uma paciente 
jovem, que compareceu ao ambulatório do Hospital Regional de Presidente Prudente.         Relato 
de caso aprovado pelo CEP (Protocolo n.4668) e Plataforma Brasil (CAAE n. 
90588818.2.0000.5515). Paciente feminino, 17 anos, apresentou-se no Pronto Socorro Infantil do 
Hospital Regional de Presidente Prudente, sendo posteriormente encaminhada para o 
ambulatório de Oftalmologia. Relatou dor, edema periorbital e baixa acuidade visual em olho 
esquerdo há um mês. Ao exame, nódulo palpebral palpável, ptose, proptose ocular, hiperemia 
local e quemose à esquerda. Permaneceu internada com Amoxicilina associada a clavulanato de 
potássio 875mg via oral de 12/12 horas e prednisolona 60mg via oral. Hipóteses diagnósticas: 
Pseudotumor orbitário/Dacrioadenite e celulite periorbitária. Realizado hemograma, dentro da 
normalidade; e tomografia computadorizada que sugeriu infeção e inflamação da glândula 
lacrimal ipsilateral, prevalecendo o diagnóstico de dacrioadenite. A terapêutica medicamentosa foi 
alterada para Ampicilina 1,5g endovenosa de 6 em 6 horas e prednisolona 80mg/dia via oral. 
Durante os 11 dias que permaneceu internada apresentou melhora do quadro, com AV 20/20 em 
olho esquerdo, nódulo indolor à palpação, permanência de edema e ptose palpebral. Realizado 
redução da prednisolona ao longo dos meses. Ao final do tratamento, no terceiro mês, houve total 
regressão e resolução do caso.  No presente relato, prevaleceu o diagnóstico de dacrioadenite 
para o caso de pseudotumor orbital em uma paciente jovem. Esse diagnóstico foi sugerido pela 
clínica de oftalmopatia dolorosa unilateral associada a sinais de inflamação ocular, edema 
periorbital, eritema, proptose e quemose conjuntival. E, após a terapêutica medicamentosa o 
quadro foi retornado à normalidade. Apesar das controvérsias em torno do corticoide sistêmico, a 
maioria dos artigos pesquisados defende o seu uso em um quadro de pseudotumor orbitário.   
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FIBRILAÇÃO ATRIAL CRÔNICA PAROXÍSTICA POR MIOCARDIOPATIA ALCOÓLICA APÓS CIRURGIA 
BARIÁTRICA  

 
GABRIELLA VELOSO SANTANA  

EMANUELE PIRES CANELA DA SILVA  
FRANCIS GARCIA SEVILLA  

MARGARET ASSAD CAVALCANTE  
 

A obesidade é considerada hoje um dos maiores problemas de saúde pública enfrentados pela 
modernidade. Os obesos mórbidos estão cada vez mais recorrendo à cirurgia bariátrica devido sua 
eficácia em diminuir as complicações e de propiciar resultados positivos na saúde e qualidade de 
vida. No entanto, alguns pacientes submetidos a esse procedimento substituem a compulsão por 
comer em excesso por outro tipo de compulsão, como por exemplo, o abuso de álcool, pois os 
eventos neuroquímicos associados à compulsão alimentar são semelhantes a outros tipos de 
compulsão, e isso pode aumentar a vulnerabilidade ao abuso de álcool nesses pacientes. O abuso 
de álcool pode levar a várias doenças em humanos, tais como o etilismo, doença hepática 
alcoólica, cânceres e cardiomiopatia alcoólica dilatada. Discutir a partir de um relato de caso a 
influência do uso abusivo de álcool no desenvolvimento da miocardiopatia dilatada em um 
paciente submetido à cirurgia bariátrica prévia.         M.G.C, masculino, 63 anos, deu entrada no 
Pronto-Socorro queixando-se de dispneia em repouso há 3 dias associada a ortopneia, fadiga e 
lipotimia. É hipertenso, em uso regular de Captopril 25 mg 1vez/dia. Foi submetido a gastrectomia 
há 6 anos e desde então é etilista, consumindo cerca de 2 litros de cerveja ao dia. Ao exame físico: 
regular estado geral, dispneico, desidratado, corado e afebril. Ausculta cardíaca: bulhas arrítmicas 
hipofonética. Ausculta pulmonar: presença de estertores em ambas as bases. Acentuado edema 
de membros inferiores (4+/4+). Foi realizado eletrocardiograma (ECG) o qual apresentou fibrilação 
atrial (FA). O paciente foi internado para estabilização, sendo realizado ecodopplercardiograma 
que evidenciou insuficiência mitral de grau moderado, remodelamento concêntrico do ventrículo 
esquerdo (VE), disfunção contrátil do VE de grau moderado (fração de ejeção: 40,8%) e aumento 
de grau importante do átrio esquerdo. Na coronariografia apresentou circulação coronariana com 
irregularidades parietais discretas e hipocinesia difusa e discreta de VE. Paciente recebeu alta 
hospitalar após a estabilização do seu quadro de entrada com otimização do seu tratamento, e 
mantém abstinência alcoólica, ritmo sinusal e acompanhamento ambulatorial. Por fim, é de suma 
importância o controle dos pós-cirúrgico bariátrico com medidas que visem a prevenção e o 
controle de possíveis fatores de risco, no caso a dependência alcoólica.   
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IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DA ESTATINA LIPOFÍLICA EM PACIENTE PORTADORA DE SÍNDROME 
DE DOWN E HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR: RELATO DE CASO  

 
CÍNTIA CAROLINE COSTA  
KAROLINE FONTES FILETI  

ISABELA TREVIZAN MONTALLI  
ANA FLAVIA MUNIZ BONFIM  

 
A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é uma doença autossômica dominante que resulta em níveis 
elevados de colesterol total e das lipoproteínas de densidade baixa (LDL-c). Mutações em um dos 
quatro genes (LDLR, PCSK9, APOB e APOE) estão envolvidas na maioria dos casos de HF, com 
prevalência maior da forma heterozigota (HeHF) em relação à homozigota (HoHF). Avaliar as 
complicações causadas pela HF e os possíveis efeitos colaterais provocados pela estatina em 
paciente pediátrico.         Associação Prudentina de Educação e Cultura APEC  Paciente de 5 anos, 
sexo feminino, com Síndrome de Down apresentou alterações no seu perfil lipídico e após a 
realização de rastreamento em seus parentes de 1º grau foi evidenciado história familiar de 
dislipidemia. Posteriormente a paciente foi encaminhada ao endocrinologista onde obteve a 
confirmação de hipercolesterolemia familiar, sendo introduzido Atorvastatina 10 mg, e por meio 
dos exames de acompanhamento descobriu hipotireoidismo necessitando da utilização de Puran 
T4 25 mg, e ao fazer o ecodopllercardiograma constatou uma insuficiência da valva tricúspide. O 
presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), com o seguinte número de 
protocolo: 91338418.9.0000.5515. O uso da estatina pode acarretar alguns efeitos colaterais, 
sendo os mais evidenciados no caso, o aumento da creatina quinase (CPK) e da transaminase 
glutâmica-oxalacética (TGO). As principais complicações da HF estão relacionadas a doenças 
cardiovasculares, sendo a principal delas a aterosclerose, uma vez que foram observados altos 
níveis de colesterol na paciente. Por ser uma patologia iniciada na infância, a detecção e o 
tratamento precoce proporcionam um bom prognóstico. Diante do exposto, a realização de 
pesquisas é necessária para a apresentação de novos dados.   
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LINFOCITOMA CÚTIS SIMULANDO LESÃO NÉVICA NA FACE DE IDOSO: RELATO DE CASO  
 

LUANA BERTELLI CASTILHO  
 

O linfocitoma cútis, também chamado de sarcoidose de Spigler-Fendt, hoje é considerado um 
pseudolinfoma de células B, ou seja, faz parte de um grupo de transtornos linfoproliferativos 
benignos da pele que podem simular clínica e histopatologicamente um linfoma cutâneo. Nos 
últimos anos, foi encontrada associação consistente à infecção pela bactéria Borrelia borgdorferi, 
introduzida no organismo através da picada de carrapatos infectados. Relata-se um caso de 
apresentação atípica de linfocitoma cútis, simulando lesão melanocítica, reforçando a necessidade 
do exame histopatológico quando tais lesões apresentam aspecto clínico incaracterístico e 
duvidoso. Relatar um caso clínico de Linfocitoma Cútis simulando uma lesão névica na face de 
idoso        Não houve financiamento Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Etica e Pesquisa da 
Instituição preponente sob o nº CAAE 80077717.2.0000.5515. Paciente, sexo feminino, branca, 65 
anos, do lar, procurou atendimento médico no ambulatório de dermatologia devido à mancha 
pruriginosa no rosto há dois anos. Referia ter realizado crioterapia com nitrogênio líquido há um 
ano no local, sem melhora. Ao exame físico, observou-se lesão nodular acastanhada, sobre base 
eritematosa, bordas regulares, superfície lisa, na região malar direita. Negava qualquer tipo de 
trauma local. Com estes achados foi feita as seguintes hipóteses diagnósticas: nevo intradérmico 
ou queratose seborreica irritado. Optado pela realização de biópsia incisional para esclarecimento 
do diagnóstico. O exame de anatomopatológico revelou hiperplasia de linfomononucleares na 
derme papilar e reticular, esboçando folículos, compatível com linfocitoma cútis. Sorologia para 
Borrelia borgdorferi foi solicitada, com resultado positivo.A paciente foi tratada com corticoides 
tópicos e infiltrações intralesionais de triancinolona, doxiciclina 200mg/dia por 21 dias. Encontra-
se em acompanhamento, ainda com regressão parcial da lesão. Conclui-se que linfocitoma cútis é 
uma doença rara, benigna, cujas manifestações clínicas são variáveis, podendo simular um amplo 
espectro de doenças. Os linfomas cutâneos constituem o mais importante diagnóstico diferencial, 
devido ao seu comportamento biológico distinto, prognóstico reservado e implicações 
terapêuticas. Muitos casos permanecem indistinguíveis dos linfomas tanto na aparência clínica 
como nas características histopatológicas, sendo necessária a realização de imunohistoquímica ou 
técnicas de biologia molecular para confirmação.   
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SUELLEN MARMOUTELO BASSO  
ANA CLAUDIA FERREIRA GERALDINI  

THAIS DANTE CORREIA ROCHA  
RENATA JANEIRO MARQUES  

 
O comprometimento do sistema nervoso central (SNC) constitui manifestação incomum da 
esquistossomose, e ocorre quando ovos ou vermes adultos chegam aos parênquimas cerebral ou 
medular ou ao espaço subaracnóideo, podendo ocorrer na fase intestinal e/ou hepatointestinal da 
doença. O comprometimento neurológico mais comum da esquistossomose é o envolvimento das 
porções inferiores da medula e da cauda equina. Os sintomas neurológicos são comumente 
associados à infecção com Schistosoma mansoni e Schistosoma japonicum, sendo o primeiro, o 
principal em envolvimento medular. O acometimento do SNC pode manifestar-se principalmente 
como quadro encefálico, meníngeo, mielítico, pseudotumoral granulomatoso e 
mielomeningorradiculítico. A instituição precoce do tratamento tem papel fundamental na 
prevenção de lesões graves e irreversíveis, assim como na recuperação do paciente  O objetivo 
deste relato é alertar para a investigação de mielorradiculopatia esquistossomótica em pacientes, 
habitantes de áreas endêmicas da doença, com dor lombar associada à instalação aguda de 
paresias e/ou parestesias de membros inferiores.         Paciente do sexo feminino de 22 anos, sem 
histórico prévio de sinais e sintomas de esquistossomose hepatointestinal, apresentou dor lombar 
associada a instalação aguda de parestesia e paresia em membro inferior direito. Após progressão 
do quadro e achados radiológicos, suspeitou-se de esquistossomose medular sendo comprovado o 
diagnóstico após análise liquórica. Este relato foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade do Oeste Paulista - CEP-UNOESTE (CAAE nº 87647518.3.0000.5515). Os autores 
enfatizam a importância de ter em mente essa patologia como diagnóstico diferencial para 
quadros clínicos similares ao citado, principalmente em áreas endêmicas, sendo o diagnóstico e 
tratamento precoces fundamentais para evitar sequelas permanentes.   
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PIODERMA GANGRENOSO: RELATO DE CASO  
 

GABRIEL DOS REIS STAFUZZA  
THAYNÁ JARDIM MONZANI  

LUÍZA VASCONCELOS SCHAEFER  
 

O pioderma gangrenoso (PG) é uma doença inflamatória e neutrofílica de incidência rara e 
etiologia desconhecida, mas em muitos casos pode estar associado à doenças sistêmicas e ao 
fenômeno de patergia. Acomete principalmente adultos, com maior prevalência no sexo feminino 
e dificilmente ocorre em crianças. O quadro clínico pode se apresentar de quatro formas, sendo a 
mais frequente a ulcerativa, que tem como característica lesões cutâneas ulceradas e dolorosas 
com evolução rápida e progressiva, predominando em superfícies extensoras de membros 
inferiores. O diagnóstico é baseado na exclusão de outras doenças e nas características clínicas das 
lesões, pois os achados histopatológicos são inespecíficos e não apresenta marcadores 
sorológicos. O tratamento com corticoesteroides é o mais efetivo, associado à realização de 
curativos assépticos.  Este trabalho tem o objetivo de relatar o caso de uma paciente com 
diagnóstico de PG, mostrando a conduta, o diagnóstico, tratamento e a evolução do quadro, pois 
apesar de ser uma patologia rara, neste caso tão exuberante demonstra bom prognóstico, 
promovendo a cicatrização da ferida e limitando a destruição tecidual apenas com o tratamento 
farmacológico.          Aprovado pelo CEP. CAAE: 58124816.7.0000.5515 N.L.A., sexo feminino, 50 
anos de idade encaminhada ao pronto socorro do Hospital Regional de Presidente Prudente 
apresentando úlceras extensas sanguinolentas em membros inferiores, além de dificuldade de 
deambulação e dor intensa, relatando o surgimento destas novas lesões após pequenos traumas 
repetidos no local. De comorbidades, paciente era diabética, hipertensa e portadora de 
hipertireoidismo. Foram solicitados exames complementares que apresentaram-se dentro da 
normalidade. Foi internada para tratamento das úlceras com prednisona 70mg/dia, vancomicina 
1g 12/12h, cefepime 2g 8/8h e medicamentos para controle da dor, além de manter membros 
inferiores elevados e curativo com placa de hidrofibra trocado diariamente. Com 14 dias foram 
suspensos os antibióticos e, após três semanas de tratamento, evoluiu com melhora do quadro, 
com regeneração do músculo e cicatrização da pele. Devido ao fato da doença ter perfil 
reentrante, segue em tratamento e acompanhamento dermatológico.  O uso de corticoesteroides 
é fundamental para o tratamento, sendo o método mais efetivo, que permite cicatrização e 
previne a progressão das lesões, demonstrando ser mais eficaz quando associado à realização de 
limpeza das feridas e curativos diários.    
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RELATO DE CASO: ADENOMA DE PAPILA DUODENAL MAIOR E PAPILA DUODENAL MENOR NO 
MESMO PACIENTE  

 
ANA CARLA CHIAROTTI  

FERNANDO SPINOSA SESTI  
KARYNNA MORAIS DE OLIVEIRA  

 
Adenomas de papila duodenal maior e menor são neoplasias benignas raras, que possuem 
incidência de 0,1 a 0,2% dos tumores gastrointestinais. Na maioria dos casos não apresentam 
sintomatologia e são encontrados de forma acidental durante uma endoscopia digestiva alta. O 
tratamento baseia-se na ressecção endoscópica da mucosa.  Este relato tem por objetivo abordar 
um caso clínico de adenoma de papila duodenal maior e menor no mesmo paciente, visando a 
importância do diagnóstico precoce e seu tratamento.         Este Relato de Caso Clínico foi 
aprovado pelo CEP e apresenta o seguinte número de CAAE: 90992718.0.0000.5515. Paciente 44 
anos, masculino, procurou atendimento médico referindo dor no hipocôndrio direito, sendo 
inespecífica com a presente patologia, nega história de polipose adenomatosa familiar. Foi 
submetido a uma endoscopia digestiva alta com biópsia constatando a presença de um adenoma 
de papila duodenal maior. Em nova endoscopia digestiva alta com biópsia foi identificado um 
outro adenoma, localizado na papila duodenal menor. O paciente foi submetido a colonoscopia e 
ressonância magnética, sem alterações relacionadas com a patologia. Como tratamento foi 
realizado papilectomia de ambas as papilas através de ressecção endoscópica de mucosa. O laudo 
anatomopatológico dos dois adenomas evidenciou neoplasia vilotubular com acentuada atipia 
citoarquitetural, sendo classificada pelo consenso de Viena como categoria 4. No pós- operatório 
da papilectomia da papila duodenal maior houve um quadro de hemorragia digestiva alta com 
exteriorização por melena, sendo tratada por via endoscópica.  Os adenomas de papila duodenal 
maior e menor são raros, de difícil diagnóstico e frequentemente assintomáticos, sendo muitas 
vezes diagnosticados em endoscopia digestiva alta com queixas inespecíficas e sem suspeitas 
clínicas. Quanto mais precoce for realizado o diagnóstico, melhor será o prognóstico. Dessa forma, 
reduzirá os riscos de degeneração maligna. Em situações onde o adenoma não se estende, a 
ampulectomia endoscópica é uma excelente alternativa de tratamento não invasivo.   
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RELATO DE CASO: ANENCEFALIA FETAL  
 

GISELLE OROSCO TAKARA DE MEDEIROS  
ANETTE BOCCHI BACCO  

FERNANDO SALA MARIN  
LUIS ANTONIO GILBERTI PANUCCI  

MAGDA LUZIA NEVES  
 

Anencefalia é uma malformação congênita caracterizada pela ausência total ou parcial do encéfalo 
e da calota craniana, proveniente de defeito de fechamento do tubo neural durante a formação 
embrionária, entre os dias 23 e 28 da gestação, tornando a vida extra-uterina inviável uma vez que 
as funções mecânicas de respiração e batimento cardíaco ficam prejudicadas devido à ausência do 
tronco encefálico, órgão responsável pelo controle das funções vitais. São vários os fatores que 
podem causar esta anormalidade, assim a realização de um diagnóstico precoce durante o pré-
natal é necessário, para que se possa indicar o aconselhamento genético ao casal e orientação 
terapêutica mais adequada. Dentre as orientações observa-se o aborto por anencefalia do feto 
previsto desde 2012 quando o STF alterou o Código Penal de 1940.  Relatar um caso de gestação 
com feto anencéfalo, cujo desfecho foi a realização de procedimento abortivo.        Não foi 
necessário. Este relato foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição proponente 
sob o nº CAAE 784331.8.00005515. Trata-se de mulher branca, 20ª semana de gestação 
encaminhada ao Ambulatório de um Hospital Especializado onde realizou-se uma ultrassonografia 
(USG), a qual demonstrou uma idade gestacional de 21 semanas aproximadamente, com feto 
único, presença de massa encefálica e ausência de calota craniana. Cumprido os trâmites legais, a 
gestante foi internada para indução do aborto. Foi utilizado Misoprostol 200 mcg 2 vezes ao dia 
por via vaginal. Três dias após concluiu-se o abortamento por via vaginal completo, realizado 
revisão do colo uterino e envio da peça para anatomopatológico. Cinco dias após o procedimento 
obstétrico, a gestante recebeu alta hospitalar e orientada quanto a fertilidade, contracepção e 
sexualidade. O caso relatado traz à luz a discussão da terapêutica abortiva de uma situação 
complexa que é a gestação de feto anencefálico. A sua resolução deve respeitar a autonomia da 
gestante e de sua família, suas crenças e oferecer o suporte médico, psicológico e jurídico 
necessário. Embora possa haver diversas causas que influenciem nas manifestações de 
Anencefalia neste caso não ficou estabelecida a causa real, porém pode-se excluir apenas as 
causas virais.   
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SCHWANNOMA DO ACÚSTICO COM HEMORRAGIA INTRATUMORAL - RELATO DE UMA 
COMPLICAÇÃO RARA  

 
LETICIA ROCHA MAGALHAES  
LARISSA GASQUEZ MAGNESI  

GISELE ALBORGHETTI NAI  
 

O Schwannoma do acústico é uma neoplasia benigna do 8º par nervoso craniano, e corresponde a 
8-10% de todos os tumores intracranianos. Hemorragia intratumorais são raras nestes tumores e 
podem acarretar em hidrocefalia ou agravar um quadro preexistente. Esse trabalho relata um caso 
de Schwannoma do acústico ocorrido em criança com hemorragia intratumoral, uma complicação 
rara desta neoplasia e que pode levar o paciente a óbito como no caso 
relatado.        UNOESTE Este relato foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição 
proponente (CAAE nº 83204218.5.0000.5515). Paciente feminina, 9 anos de idade, apresentou 
anacusia à direita, súbita, progredindo com vômito, cefaleia intensa e vertigem. A ressonância 
magnética do crânio mostrou lesão expansiva na cisterna do ângulo ponto-cerebelar direito, com 
conteúdo no interior do conduto auditivo interno, medindo 37 x 30 x 26 mm, com compressão do 
tronco cerebral adjacente. A hipótese diagnóstica foi de Schwannoma do acústico. Evoluiu com 
piora da cefaleia, inicialmente controlada com medicação e posterior perda de consciência. A 
tomografia computadorizada de crânio mostrou lesão expansiva na cisterna do ângulo ponto-
cerebelar direito com sinais de hemorragia com extensão para o sistema ventricular, provocando 
hidrocefalia e determinando compressão do tronco cerebral e do quarto ventrículo. Realizou-se 
derivação ventricular externa, porém a paciente evoluiu com diversas complicações, choque 
séptico e óbito. A hemorragia intratumoral no Schwannoma do acústico é um evento raro, porém 
sua ocorrência agrava o quadro clínico, podendo acarretar em óbito dos pacientes por hipertensão 
intracraniana.   
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USO DE METILFENIDATO NO TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: RELATO DE CASO  

 
LARISSA NUNHES DOS SANTOS  

LAREN THOMÉ  
FELIPE VIEGAS RODRIGUES  

 
O Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do 
desenvolvimento, caracterizado basicamente por sintomas de desatenção, hiperatividade e 
impulsividade, que aparecem na infância e frequentemente acompanham o indivíduo por toda sua 
vida. O diagnóstico é clínico, baseado na entrevista com os pais, com a escola e na avaliação da 
criança. Quando os traços do transtorno causam prejuízos, a necessidade de tratamento é 
inquestionável, e deve ser iniciado o mais cedo possível, pois tratamento precoce evita o acúmulo 
de prejuízos ao longo do tempo possibilitando que a criança desenvolva o seu potencial. O 
objetivo do presente relato é descrever melhora de sintomas de TDAH em criança tratada desde 
os quatro anos com metilfenidato, mesmo na presença de comorbidade grave.         Este relato foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição proponente, sob o nº CAAE: 
90322218.9.0000.5515. ONS, masculino, 15 anos, branco, solteiro, estudante, natural e residente 
no oeste paulista, nasceu de cesária, sem alterações neurológicas. Aos quatro anos de idade a 
médica pediatra começou a suspeitar que possuía TDAH devido a presença de sintomas 
característicos do transtorno, como: agitação, hiperatividade, impulsividade, impaciência, falta de 
atenção, rebeldia e dificuldade em obedecer a regras. Foi então encaminhado para neurologista, 
psicóloga e para psicopedagoga e, após avaliação, diagnosticado com Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade e foi iniciado o tratamento com Metilfenidato 10 mg/dia. Com seis anos 
apresentava-se mais teimoso, evitava a execução de exercícios ou atividades que exigiam muita 
atenção, muito agitado e inquieto e com dificuldade em obedecer regras e a mãe, sem piora dos 
sintomas de desatenção e hiperatividade. Foi feita manutenção do Metilfenidato e a associação 
com Risperidona (1 comprimido de 0,5 mg ao acordar e outro antes de dormir) devido a piora dos 
sintomas de TOD (Transtorno de Oposição e desafio). Após alguns meses teve melhora do quadro 
de TDAH, ainda com sintomas do TOD. Hoje, aos 15 anos, os traços de TDAH estão bem mais 
discretos do que no início do tratamento, com hiperatividade menos evidente, houve melhora na 
relação com familiares e no rendimento escolar. A hiperatividade foi o primeiro sintoma a 
desaparecer e é o que melhora de modo mais considerável mesmo com as comorbidades. Porém, 
ainda se faz necessário acompanhamento e uso contínuo da medicação para controle dos 
sintomas.   
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USO DE TROMBOLÍTICO EM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO: RELATO DE CASO  
 

FELIPE CAETANO PARDO  
 

O acidente vascular encefálico (AVE) consiste em um déficit neurológico oriundo de um dano 
vascular isquêmico ou hemorrágico. O AVE isquêmico decorre da redução da pressão de perfusão 
cerebral. O tratamento visa restaurar o fluxo sanguíneo. Com a terapia trombolítica espera-se 
melhora na pontuação da National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), baixa mortalidade e 
transformação hemorrágica. Diversos hospitais adotam esse tratamento, porém são raros os 
relatos sobre o perfil epidemiológico dos pacientes, assim como as características clinicas e os 
desfechos pós-tratamento.  Relatar o caso de um paciente atendido no Hospital Regional de 
Presidente Prudente com AVE isquêmico trombolisado na unidade.          Esse trabalho foi 
aprovado no comitê de ética da Universidade do Oeste Paulista sob o protocolo n. 
89037718.0.0000.5515. Paciente A.C.J., masculino, branco, 59 anos, tabagista, hipertenso, relatou 
hemiparesia direita (grau I), discreta disartria e desvio de rima a esquerda com inicio há vinte 
minutos. Exame neurológico: Glasgow 15, NIHSS 9, tomografia não evidenciou hemorragia, sem 
critério de contra indicação para o tratamento trombolítico, pressão arterial de 180x110, sendo 
então iniciado alteplase, 8 miligramas (mg) intravenoso em bolo e 80 mg endovenoso, e controle 
rigoroso da pressão arterial com nipride, 1 ampola, diluída em solução de glicose 5% endovenoso. 
Após a medicação recuperou completamente o déficit motor (grau V) em ambos os membros, 
Glasgow 15, evoluindo hemodinamicamente bem e sem intercorrências durante toda a internação 
recebendo alta hospitalar decorridos nove dias da internação. Diagnóstico definitivo de acidente 
vascular isquêmico trombolisado e ateromatose de carótida (esquerda obstrução > 70% e direita 
49%) indicado profilaxia secundária com anticoagulante oral. Os fatores de risco mais comuns para 
o AVC são idade elevada, hipertensão arterial e tabagismo. O tratamento trombolítico só deve ser 
realizado se respeitar os critérios de inclusão, durante o mesmo a pressão arterial deve ser 
rigorosamente controlada, assim como a temperatura corpórea e a glicemia. Protetores gástricos, 
inibidores da agregação plaquetária, heparina de baixo peso molecular e estatinas diminuem os 
riscos de complicações e o surgimento de novos eventos isquêmicos. Portanto, o diagnóstico 
precoce, adoção de protocolos de atendimento e uma equipe especializada corroboram com o 
sucesso do tratamento trombótico.   
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A AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PROPORCIONADA POR UMA AÇÃO 
REALIZADA POR ESTUDANTES DE MEDICINA EM UMA CIDADE DO INTERIOR PAULISTA: RELATO DE 
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ALEX WANDER NENARTAVIS  
 

O "Dia Mundial da Saúde" foi criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 7 de abril de 
1950. O objetivo dessa comemoração é conscientizar a população a respeito da importância de 
manter o corpo e a mente saudáveis; e também falar de alguns problemas de saúde que atingem a 
população mundial, alertando sobre os riscos e ensinando sobre a prevenção. Um grupo de 
estudantes do 5º termo do Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP), que pertence 
ao Curso de Medicina da Universidade do Oeste Paulista, realizou atividades relacionadas à 
prevenção e orientações para população, no município de Álvares Machado; tendo em vista uma 
importante diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), a Integralidade da Atenção e também o 
Acesso do Usuário do SUS com os serviços de saúde. Acolher e detectar possíveis fragilidades na 
promoção de saúde e prevenção de doenças daquela população.    A ação foi avaliada 
positivamente pela população local e pelos organizadores do evento, pois a atividade ampliou o 
acesso do usuário SUS aos serviços de saúde ofertados à população. O acesso à informação e a 
adesão aos programas de promoção à saúde e prevenção de doenças reduzem o risco de 
adoecimento das pessoas, além de possibilitar o controle de enfermidades crônico-degenerativas, 
como Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica. Além disso, o evento permitiu a 
verificação das fragilidades locais em saúde, orientando as possíveis intervenções futuras e a 
implantação de políticas públicas eficazes, de acordo com a epidemiologia da área adscrita à 
Estratégia Saúde da Família (ESF).     A ação foi realizada em uma praça municipal da cidade de 
Álvares Machado, onde a população teve livre acesso às atividades de Promoção à Saúde. Os 
acadêmicos de Medicina foram divididos em grupos e cada qual ficava responsável por uma 
determinada ação, como: triagem dos usuários (idade, sexo, comorbidades, antecedentes 
pessoais, carteira de vacinação), aferição de pressão arterial, teste da glicemia capilar, acuidade 
visual e orientação sobre prevenção da dengue. Os estudantes do Curso de Odontologia 
ofereceram avaliação odontológica e os usuários foram encaminhados para serviços 
especializados segundo suas Necessidades de Saúde.    
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A APLICABILIDADE DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL Á SÁUDE DAS PESSOAS 
PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL: A EXPERIÊNCIA DO ESTUDANTE DE MEDICINA  

 
DANILO HENRIQUE RORATTO  

 
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional (PNAISP) tem como objetivo a inclusão da população penitenciária no Sistema Único de 
Saúde (SUS). Valendo-se do princípio da universalidade do SUS garante-se a implementação de 
políticas que respeitem os direitos humanos e ofereçam cidadania aos usuários. Nesse contexto, a 
unidade prisional funciona como um ponto da rede de saúde que engloba todo o SUS, articulando-
se com outros dispositivos dessa rede no território onde encontra-se inserida.Assim, uma das 
formas dessa integração se dá com as equipes da Estratégia de Saúde de Família daquele 
território, ou por equipes de Atenção Básica Prisional equivalentes. No decorrer da graduação de 
medicina o acadêmico tem pouco contato com a aplicação prática desta política, por isso, 
pretende-se descrever, a seguir, a visão do estudante acerca da PNAISP durante uma experiência 
de atendimento médico em delegacia de polícia no interior do estado do Paraná.    Portanto, nota-
se que a PNAISP ultrapassa a mera universalidade e atinge a equidade, demonstrando-se tratar de 
uma política efetiva. A ausência deste programa ocasionaria graves problemas epidemiológicos, 
isolando-se um grupo de usuários que necessitam de amplo atendimento multidisciplinar. Do 
mesmo modo, a marginalização desse grupo de usuários do SUS é errônea, haja vista que a 
condição de encarceramento não se confunde com a anulação da dignidade humana, a qual 
confere ao indivíduo, mesmo privado de sua liberdade, o acesso a direitos básicos, sobretudo à 
saúde.     Inicialmente, cumpre destacar que a garantia do acesso à saúde é um dos principais 
preceitos do programa, a qual confere agilidade e qualidade aos reclusos daquela unidade, onde 
são oferecidas: ações para promoção e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 
decorrentes do confinamento; repasse de medicamentos da farmácia e distribuição de 
insumos(preservativos, absorventes etc); ações de prevenção ao uso de álcool e demais drogas na 
reabilitação dos usuários, fortalecendo a promoção de saúde. Além disso, são aplicadas medidas 
de proteção, como as vacinas, havendo conferência periódica das respectivas carteiras de 
vacinação. Observou-se, ainda, a frequente necessidade de se incluir presidiários nos programas 
de saúde mental, geral e específicos.    
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A EXPERIÊNCIA DO ACADÊMICO DE MEDICINA COMO MONITOR NO LABORATÓRIO DE 
HABILIDADES E SIMULAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA PARA FORMAÇÃO ACADÊMICA  

 
NATHÁLIA OTAVIANO GUIMARÃES  

LUCAS CAVALCANTI DOS SANTOS  
JULIA MARCUCI RAZABONI  

MILENA COLONHESE CAMARGO  
 

O programa de monitoria durante a graduação objetiva complementar os processos de ensino-
aprendizagem, contribuindo para o embasamento teórico, habilidades de manuseio técnico e 
dinamicidade no aprendizado entre o monitor e os alunos monitorados. Pelo fato de estar em 
contato direto com os alunos, os monitores desenvolvem habilidades voltadas à docência, além de 
permitir experiências que são importantes para a formação do profissional médico. Uma das 
monitorias ofertadas pela faculdade de medicina da Unoeste ocorre no Laboratório de Habilidades 
e Simulação (LHABSIM), que permite a inscrição dos acadêmicos dos cursos da saúde a 
frequentarem as práticas monitoradas. Atualmente, as práticas disponíveis são: reanimação 
cardiopulmonar, coleta de colpocitologia oncótica (Papanicolaou), intubação orotraqueal, 
curativo, ausculta cardiorrespiratória e abdominal, sondagem gástrica e enteral, oftalmoscopia, 
otoscopia e cateterismo vesical. Relatar a experiência do acadêmico de medicina no 
desenvolvimento de atividades referentes à monitoria no LHABSIM da Unoeste.    A prática 
monitorada constitui-se uma ferramenta importante para a consolidação do aprendizado de 
conteúdos já estudados, sendo uma forma de integração entre a teoria e a prática tanto para os 
acadêmicos quanto para os monitores. A experiência do discente como monitor proporciona o 
aprofundamento do conhecimento, além do desenvolvimento de habilidades que levam ao 
crescimento pessoal e acadêmico, fundamentais para a vida profissional.     O processo seletivo 
para escolha dos monitores é realizado através de uma avaliação prática, entrevista e análise do 
histórico escolar do acadêmico. Os monitores são divididos em duplas, as quais são responsáveis 
por duas habilidades durante o semestre que se alternam semanalmente. No momento da prática 
monitorada, inicialmente, há uma breve explanação teórica sobre o assunto a ser abordado, 
seguida de uma demonstração minuciosa da técnica de acordo com o guia de habilidades do 
laboratório. Posteriormente os alunos são estimulados a aplicar o conhecimento técnico com o 
auxílio dos monitores que ficam à disposição dos estudantes, esclarecendo suas dúvidas e 
auxiliando na melhor compreensão prática do conteúdo. A atividade de monitoria pode ser 
realizada de seis meses a um ano, sendo ofertado um certificado de horas equivalente ao período 
realizado.    
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A EXPERIÊNCIA DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA EM AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA GESTANTE  
 

MILTON MENDES CATTINI  
NATHÁLIA OTAVIANO GUIMARÃES  

MARIA CLARA PIMENTA MELO  
MARIANA BAPTISTA ANGELUCI  

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  
 

A gravidez é um processo fisiológico que leva a modificações no organismo materno o que faz com 
que sejam imprescindíveis os cuidados nesse período. A realização do pré-natal representa papel 
fundamental para prevenção e detecção precoce das patologias, tendo como objetivo assegurar o 
desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto 
para a saúde materna, abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas. 
Diante de inúmeras situações que podem apresentar riscos para saúde materno-fetal, a atenção 
primária do Sistema Único de Saúde (SUS) é a porta de entrada preferencial para o 
acompanhamento gestacional, já que é ponto estratégico para acolher as necessidades 
proporcionando um acompanhamento longitudinal e continuado. As ações de saúde baseadas na 
integralidade do cuidado permite conectar o trabalho das equipes da atenção primária com os 
profissionais dos demais serviços de saúde, para que seja possível a solução de problemas 
apresentados. Relatar a experiência dos acadêmicos de medicina em ações de promoção à saúde e 
prevenção de doenças com gestantes em uma Estratégia da Saúde da Família (ESF) em um 
município do interior do Oeste Paulista.    Após a realização da ação em saúde, constatou-se a 
importância dessa atividade para a comunidade, já que houve a criação de ambientes de 
promoção à saúde e prevenção de possíveis agravos. Além disso, foi uma experiência 
enriquecedora para os estudantes de medicina, pois se aproximaram da prática médica na 
comunidade ao esclarecer dúvidas sobre os temas abordados, compreender as necessidades de 
saúde da população, entender melhor o papel da atenção básica em saúde e aprimorar novos 
conhecimentos, contribuindo para uma melhor formação acadêmica.     Alunos do Programa de 
Aproximação Progressiva a Prática V (PAPP V) por meio de suas atividades na comunidade 
identificaram problemas no desenvolvimento das gestações das usuárias SUS que representavam 
possíveis riscos gestacionais. Diante dessa situação, realizou-se uma roda de conversa com as 
gestantes abordando temas sobre as vulnerabilidades locais e conscientizando as mesmas sobre 
as alterações de saúde. Durante o encontro, além de conceituar os problemas, houve a realização 
de educação em saúde focada em promover uma gestação saudável, mudança de hábitos de vida 
e fortalecimento do vínculo com a equipe de saúde, através de esclarecimento de dúvidas sobre 
os assuntos.    
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A IMPORTÂNCIA DA ACUIDADE VISUAL FEITA NO AMBIENTE ESCOLAR  
 

GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  
LEONARDO SANT`ANA SANTOS  

CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  
 

A escola é um ambiente no qual as crianças vivem por muito tempo e é considerado por muitos 
como a sua segunda casa. Dessa forma, infere-se que a escola é uma fase de constante aprovação 
de cada um frente à sociedade e para consigo mesmo permitindo, assim, sua formação e noção da 
sua personalidade e caráter. O aprendizado realizado nesse período é imensurável e é esse 
aprendizado que irá trazer para cada um os frutos que foram plantados no caminho em seu 
futuro. Com isso, o aluno deve estar bem preparado tanto na parte intelectual, quanto na 
psíquica. A visão é uma das mais importantes ferramentas na construção desse aprendizado e de 
extrema importância na vida acadêmica, uma vez que é constantemente usada, seja na hora de ler 
o quadro ou as apostilas. Desse modo, a acuidade visual é um importante método para a 
realização da qualidade dessa visão, pois muitos podem estar com ela comprometida e não ter a 
percepção, influenciando inclusive no seu rendimento escolar. Realizar o teste de acuidade visual 
em alunos de escola da rede pública do 7º ano por meio da realização de acuidade visual e teste 
de daltonismo e avaliar os impactos que essas disfunções podem acarretar a esses alunos.    Pode-
se concluir que a realização da acuidade visual é um importante método para o conhecimento de 
distúrbios visuais desses jovens no qual podem acarretar inúmeras consequências negativas, 
influenciando no rendimento escolar. Deve-se ressaltar também a importância do auxílio dos 
coordenadores e professores, além dos próprios coleguinhas, na atenção e no cuidado dessas 
crianças, pois muitas vezes podem ser vítimas de piadas, levando-os a diminuição de sua 
autoestima.    UNOESTE A atividade foi realiza na aula do PAPP (Programa de Aproximação 
Progressiva a Pratica) do curso da FAMEPP (Faculdade de medicina de Presidente Prudente) que 
ocorreu numa escola da rede pública da cidade de Presidente Prudente em parceria com o Lions 
Clubs International na qual promoveu-se a realização da acuidade visual e teste de daltonismo 
para detecção de alunos com algum problema de visão. Num primeiro momento foi explicado aos 
alunos sobre a dinâmica da atividade onde ocorreu a preparação para o teste de acuidade visual 
que consiste na leitura do gráfico de Snellen a uma distância de 6 metros. Já o teste de daltonismo 
consistia num livro especial com a disposição de cores específicas para quem possui esse 
problema.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
327 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

A IMPORTÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA: O PAPEL 
FUNDAMENTAL DO ESTUDANTE DE MEDICINA NA CONSCIENTIZAÇÃO DESSE PÚBLICO  

 
BEATRIZ CHUVUKIAN CHINAQUE  

BEATRIZ LORENZETTI FRANCO  
TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  

 
O Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) esta presente na grade curricular do 
curso de médico da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), baseada nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs) que possui como principal objetivo a inserção do estudante durante 
os cinco primeiros semestres do curso na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS). Os 
estudantes do terceiro termo realizaram uma palestra expositiva sobre a temática da sexualidade 
em uma Escola Pública que fica localizada dentro do território de abrangência da ESF Alvorada, na 
cidade de Presidente Prudente.  Conscientizar os adolescentes sobre a relevância da discussão 
sobre a sexualidade durante essa fase da vida, a fim de esclarecer a importância dos métodos 
contraceptivos , prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST's) e da gravidez na 
adolescência.     A palestra sobre sexualidade na adolescência mostrou-se uma oportunidade 
importante de reflexão e discussão, ampliando o campo de conhecimento dos adolescentes sobre 
essa temática.      Os adolescentes com faixa etária entre 13 a 15 anos participaram da palestra 
sobre sexualidade. Primeiramente, os palestrantes e o público alvo foram separados por sexo a 
fim de evitar qualquer constrangimento. A palestra contemplou como assunto o desenvolvimento 
sexual, os métodos contraceptivos, o pré-natal, a gravidez na adolescência e as DST's. Após o 
término da palestra, os estudantes tiraram dúvidas dos adolescentes à respeito do tema.     
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM UMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) 
LOCALIZADA EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA: O PAPEL DO ESTUDANTE DE MEDICINA 

NESSE PROCESSO  
 

ANA CAROLINA RUIZ DE LIMA  
TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  

 
O Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) alicerçado nos ditames das Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs) de 2014, tem como objetivo inserir os estudantes desde o primeiro 
termo do curso médico na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde. O modelo de ensino 
tradicional vem sendo substituído, de forma gradativa, por metodologias ativas de ensino e 
aprendizagem, dentre elas podemos citar a Problematização. Essas Metodologias querem formar 
um profissional critico-reflexivo para transformar a realidade do local onde está inserido, de forma 
positiva, procurando trazer qualidade de vida e melhorias para os usuários, criando assim 
ambientes saudáveis. Desta forma os estudantes elaboram juntamente com equipe 
interdisciplinar da ESF planos de ação de acordo com Sistemas Locais de Saúde, avaliando as 
Necessidades de Saúde das pessoas e possíveis intervenções. A avaliação resultou na implantação 
de ações em Educação em Saúde, abordando a importância da higienização das mãos, tendo como 
foco os usuários adstritos. Os setores Saúde e Educação foram envolvidos na criação dos Planos de 
ação. Conscientizar os usuários adstritos da ESF, com foco na importância da lavagem das mãos, 
enfatizando que a ausência desta prática pode trazer desdobramentos como o desenvolvimento 
de infecções, tendo como base o Eixo da Educação em Saúde.    A Sala de Espera da ESF foi 
utilizada como local para passar informações em Saúde aos usuários do SUS, melhorando sua 
percepção e entendimento a respeito da lavagem das mãos, uma prática que é, ao mesmo tempo, 
simples e eficiente para criação de ambientes saudáveis na comunidade. Os estudantes e os 
membros da Equipe Interdisciplinares entenderam a importância da ação, pois além de ampliar o 
autocuidado, criaram vínculos de respeito e confiança com os usuários do SUS.     Após reuniões 
com a Equipe Interdisciplinar, foi realizada na ESF Alvorada, no município de Presidente Prudente, 
uma conversa os usuários que aguardavam por suas consultas médicas previamente agendadas, 
em uma sala de espera da Unidade de Saúde. Os estudantes do segundo termo do Curso de 
Médico abordaram temas como a lavagem das mãos, sua importância e quando realiza-la. Além 
disso, a roda de conversa abordou assuntos relacionados ao tempo do processo, e que deve ser 
feito com água e sabonete, além da necessidade de fricção com preparações alcoólicas. Os alunos 
comentaram também sobre as infecções que poderiam ser evitadas com a utilização deste 
método de higienização.    
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA HOMENS EM SEU LOCAL DE TRABALHO COM 
FOCO NAS POLÍTICAS DE SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
MARINA TRONDOLI  

MARIANE TRONDOLI  
ANA FLÁVIA DE ARAUJO MIRANDA  

JULIA REZENDE LOPES  
LETICIA ZANATA  

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
 

A Política Nacional de Saúde do Homem (PNSH) surgiu em outubro de 2015 e que teve como 
principal objetivo o de qualificar a saúde da população masculina, compreendida na faixa etária de 
20 a 59 anos e, desta forma, oferecer o diagnóstico precoce das principais doenças que podem 
acomete-los e preveni-los de outras que pudessem aparecer. Diante disso, surgiu a necessidade de 
se criarem programas que atendessem as necessidades desses homens, principalmente em seus 
locais de trabalho, uma vez que muitos deles deixam de se cuidar ou procurar um atendimento, 
devido à suas cargas horárias de trabalho, que muitas vezes não coincidem com os horários de 
atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Estratégia Saúde da Família (ESF). Surge 
então a SIPAT (Semana de Intervenção e Prevenção de Acidentes no Trabalho do homem) e que 
dessa vez teve como principal enfoque tratar sobre a saúde.  Orientar e conscientizar a população 
masculina sobre a importância da realização de exames de periódicos para a manutenção de sua 
saúde e bem estar, proporcionando a eles a possibilidade de um diagnóstico precoce das 
principais doenças que podem acomete-los.     Trabalhos como esses tendem sempre a 
acrescentar muito não só a quem está ouvindo, mas também a todos nós que estamos realizando, 
uma vez que a busca ativa dessa população em específico e dentro de seus locais de trabalho, 
desperta neles o interesse e a preocupação que devem ter com eles mesmos. Destacando 
também a importância do trabalho voltado a promoção em saúde.     A atividade foi realizada por 
estudantes do curso de medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) através do 
Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP), que teve início com o convite de uma 
metalúrgica da cidade de Alvares Machado - SP para que fosse ministrada uma palestra aos 
funcionários homens, sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem, quais as 
principais doenças que os acometem segundo a faixa etária e exames complementares. Foi 
realizada em um espaço da própria empresa e fizeram- se presentes cerca de 100 (cem) 
funcionários, numa faixa etária que variava de 20 a 65 anos. Diante disso, desenvolvemos a 
apresentação em power point, com essas informações destacadas como relevantes ao público 
alvo e ao final, os estudantes e professora ficaram disponíveis para que eles pudessem sanar suas 
dúvidas ou complementar algumas informações que achassem necessárias.     
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A IMPORTÂNCIA DA INTRODUÇÃO DO ALUNO DE MEDICINA NO AMBIENTE DO CENTRO 
CIRÚRGICO PELAS LIGAS ACADÊMICAS  

 
FÁBIO HENRIQUE BRAMBILLA  
LUCAS GIACOMINI BERNARDI  

ANA FLÁVIA DE ARAUJO MIRANDA  
IGOR BRAVO ESTÁCIO  

HEITOR FERNANDO SCUSSEL CAMPOS  
MARIANA QUEIROZ ORTEGA  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
 

O centro cirúrgico (CC) é um ambiente dentro do hospital, convenientemente preparado segundo 
um conjunto de requisitos que o torna apto à prática de cirurgia. O CC não faz parte da rotina do 
aluno de medicina na maioria das faculdades do país, principalmente no ciclo básico, período 
compreendido pelo primeiro e segundo ano da graduação. As Ligas Acadêmicas (LA) de Medicina 
são organizações estudantis, a qual um grupo de estudantes decide se aprofundar em 
determinado tema e desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão. As LA de cirurgia da 
Universidade do Oeste Paulista, visando maior aprendizado e introdução de alunos interessados 
nessa área, tem acesso ao Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Presidente Prudente, onde o 
aluno de medicina do ciclo básico consegue acesso devido a essas LA, que instruem esses alunos 
para acompanhar um período do dia a rotina do CC, introduzindo a realidade da especialidade de 
cirurgia tão pretendida e concorrida do âmbito médico. Reconhecer a importância da introdução 
do aluno do ciclo básico no centro cirúrgico, visando o aprendizado e experiência para as matérias 
futuras e o papel das LA nesse contexto.    Em suma, pode-se concluir que a visita ao Centro 
Cirúrgico mediado pelas Ligas acadêmicas é fundamental para incentivar os alunos interessados na 
área cirúrgica e que não obtém contato com esse ambiente nos primeiros anos de faculdade. As 
LA são essenciais para a organização dessas visitas e proporcionou uma experiência essencial para 
alunos de ciclos mais avançados na graduação e residentes na área de cirurgia, que foram 
incentivados por essas visitas e se destacaram com currículos com maior carga horária em 
CC.    UNOESTE A visita ao Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Presidente Prudente é dividida 
em escalas e para segurança dos alunos e pacientes, é necessário assistir a uma aula sobre a NR32, 
organizada pelas LA de cirurgia no começo do semestre, a qual os alunos são instruídos a como se 
comportar no ambiente cirúrgico e precauções a qual devem tomar, como não entrar em campos 
estéreis até estarem paramentados e respeitar o cirurgião presente. O aluno no dia programado é 
instruído a ir para o vestiário do CC1 do hospital, a qual é verificado seus dados na escala e é dado 
o seu privativo para acompanhar a cirurgia, podendo ficar até o final do processo e após a 
conclusão pedir a assinatura do cirurgião responsável e poderá ganhar horas extracurriculares de 
extensão nos certificados emitidos pelas LA.    
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A IMPORTÂNCIA DA SEMANA INTEGRADORA COMO FERRAMENTA DE METODOLOGIA ATIVA PARA 
ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA : UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
LUCAS HENRIQUE BATISTA MENEZES  

HENRIQUE GARCIA DE SÁ  
LARA FAVARETO MAGRO  

LUMA FAVARETO MAGRO  
EMILY KAEDE ONOZATO  

MARIA LUIZA HIEDA  
MILENA MIYOSHI KISHIBE  

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
 

O método Problem-Based Learning (PBL) é um recurso didático desenvolvido pela Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade de McMaster no Canadá por volta de 1965, que visa o 
aprendizado interdisciplinar e independente. Atualmente, vê-se a implementação desse método 
em diversas universidades públicas e particulares do Brasil, sendo que, na Universidade do Oeste 
Paulista, observa-se a sua aplicação através da Semana Integradora. Relatar a dinâmica da Semana 
Integradora e sua importância para os estudantes da faculdade de medicina.     Concluímos que a 
atividade promove aos estudantes o interesse a pesquisa, com o intuito de romper com o padrão 
de aulas exclusivamente expositivas. Com isso, percebe-se uma maior aproximação do aluno à 
prática médica de fato, mesmo que ainda nos primeiros termos do curso. Estimulando a busca por 
novos conhecimentos interdisciplinares de forma mais dinâmica e proativa, promovendo o 
desenvolvimento do raciocínio clinico. Desse modo, vê-se a aproximação com a futura realidade 
profissional, fato que os deixam mais preparados e seguros.      A Faculdade de Medicina utiliza em 
seu cronograma uma semana a cada bimestre direcionada a implantação da Semana Integradora. 
No primeiro dia da aplicação dessa atividade, um grupo de em média 10 estudantes, todos 
referentes à um mesmo termo, se reúnem em uma sala de tutoria acompanhados de um tutor, 
onde é apresentado a eles um caso clinico relacionado à um tema ou patologia, para que possa ser 
lido e discutido entre o grupo. Após a leitura, o grupo destaca as informações encontradas no 
caso. Posteriormente, partindo do que foi listado, os alunos, com o auxílio do tutor, formulam 
perguntas fundamentadas na taxonomia de Bloom que visem sanar as dúvidas até então 
existentes. Além das perguntas, é formulada também uma hipótese, que será confirmada ou não 
no fim da semana integradora. Após o estudante é orientado a realizar busca individual pelo 
conhecimento, através da pesquisa e terá uma programação durante a semana, que pode conter 
atividades como palestras, atividades práticas em laboratórios, exposição de documentários etc., 
todas elas pertinentes ao tema trabalhado, de forma que permita a sua correlação com disciplinas 
estudadas pelos alunos durante o decorrer do semestre. Por fim, no último dia dessa semana, o 
grupo retorna à sala de tutoria já com todas as perguntas respondidas, para que possam ser lidas e 
discutidas novamente, com o intuito de concretizar a construção do conhecimento.    
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A IMPORTÂNCIA DE APRENDER SOBRE ORIENTAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 
PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST'S) E GRAVIDEZ PRECOCE  

 
MARINA TRONDOLI  

MARIANE TRONDOLI  
LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  

LETICIA ZANATA  
JULIA REZENDE LOPES  

ANA FLÁVIA DE ARAUJO MIRANDA  
 

A inclusão do tema Orientação Sexual no currículo das escolas de primeiro e segundo grau, vem 
sendo discutida desde a década de 70, uma vez que a sexualidade é considerada importante na 
formação global do indivíduo. Entretanto apenas nos anos 80 é que o assunto começou a ser 
introduzido nas escolas, em vista que aumentavam cada vez mais o número de gravidez 
indesejada entre adolescentes, e o risco de contaminação pela Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS). Atualmente, os pais reivindicam que as escolas tratem o assunto orientação 
sexual, por reconhecerem a importância do tema na vida das crianças e adolescentes, assim como 
a dificuldade sobre falar abertamente com eles dentro do próprio conjunto familiar. As escolas 
tem trabalhado em seus conteúdos o Aparelho Reprodutivo, toda via muitas das vezes o 
profissional acaba não abrangendo as curiosidades e anseios das crianças, por focar apenas no 
biológico, não incluindo as dimensões culturais, afetivas e sociais do indivíduo em si. Diante disso, 
a escola passou a oferecer um espaço para que as crianças possam esclarecer suas dúvidas, assim 
como fazer novas perguntas que possam vir a surgir, contribuindo assim para o alívio de suas 
ansiedades. Levar aos alunos do ensino médio o conhecimento sobre a sexualidade, métodos 
contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, assim como esclarecer possíveis dúvidas 
sobre sexualidade.    Por meio desta atividade pode-se notar que os adolescentes possuem muitas 
dúvidas sobre sexualidade, métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis. 
Todavia ao abordar esses temas em sala de aula, em palestras acaba por deixa-los mais a vontade 
para falar sobre o assunto, e assim sanar as suas dúvidas.     A atividade foi realizada pelos alunos 
do curso de medicina, junto às professoras da disciplina de Programa de Aproximação à Prática 
Médica (PAPP), da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), em uma escola localizada no 
distrito de Álvares Machado- SP. A escola contava com cerca de 150 adolescentes cursando, com 
idades entre 12 a 17 anos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. As palestras foram 
realizadas nas salas de informática em modo Datashow, contendo informações sobre Aparelho 
Reprodutor, Métodos Contraceptivos e Doenças Sexualmente Transmissíveis, e ocorreram em 
mais de um dia para que todo o público pudesse ser abordado. Ao final foram passados alguns 
papéis e canetas para que os alunos pudessem escrever dúvidas caso se sentissem constrangidos 
em perguntar.    
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A IMPORTÂNCIA DE CAPACITAR ALUNOS E PROFESSORES EM REALIZAR A REANIMAÇÃO 
CARDIOPULMONAR  

 
LUCAS GIACOMINI BERNARDI  
FÁBIO HENRIQUE BRAMBILLA  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
MARIANA QUEIROZ ORTEGA  

GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  
IGOR BRAVO ESTÁCIO  

HEITOR FERNANDO SCUSSEL CAMPOS  
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) em torno de 17,5 milhões de pessoas morrem 
devido a doenças cardiopulmonares, principalmente por ataque cardíaco e derrame. Diante disso, 
ensinar adolescentes e adultos sobre como realizar a manobra de Reanimação Cardiopulmonar 
(RCP) torna-se fundamental, visto que pode ser crucial em determinar a sobrevida do indivíduo em 
momentos de ataque cardíaco, até a chegada da equipe de resgate. Capacitar adolescentes e 
adultos para que realizem a manobra de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) afim de aumentar a 
sobrevida de vítimas de ataque cardíaco    Pode-se concluir que os participantes dessa experiência 
sentem-se muito interessados em aprender a manobra de RCP, pois caso alguma parada cardíaca 
ocorra eles saberão o que fazer, principalmente os professores do colégio por lidarem diariamente 
com um alto número de adolescentes. Para os acadêmicos que realizam esta atividade, além da 
possibilidade de aperfeiçoar a prática deste procedimento, fica a satisfação em transmitir um 
conhecimento tão importante às pessoas.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA A atividade foi 
realizada através da disciplina do Programa de Aproximação Progressiva a Prática (PAPP) do curso 
da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP) da Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE) em uma escola da rede estadual de Álvares Machado. Na escola, alunos de medicina 
instruíram tanto professores quanto alunos do ensino médio a importância de saber realizar a 
manobra de RCP bem sucedida. A manobra deve ser realizada com a pessoa deitada em algo 
rígido, numa superfície plana. De acordo com o Protocolo de Suporte Avançado de Vida, a pessoa 
que irá realizar a manobra deve se posicionar a direita do paciente adulto e antes de iniciar o 
procedimento checa o pulso carotídeo e que será verificado a cada dois minutos, após isto, inicia 
com 30 compressões torácicas a nível do osso esterno, com uma mão sob a outra, e depois das 
compressões realiza-se duas ventilações pulmonares. O processo é repetido até a chegada do 
serviço de emergência. Após receber as orientações, eles tiveram a oportunidade de treinar a 
técnica em manequins, disponibilizados pela própria faculdade.     
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A IMPORTÂNCIA DE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO PARA O ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO 

ENTRE O USUÁRIO E A REDE PÚBLICA DE SAÚDE  
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JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA FILHO  

GABRIELLY DA SILVA PAULA  
ANDRESSA FERNANDA BISCAINO DE ALCÂNTARA FERREIRA  

VOMER SILVA  
 

Antes de 1990 a saúde do Brasil era baseada em princípios de eficácia, otimização e eficiência. 
Com a criação do Sistema Único de Saúde passou-se a ter noções de qualidade, equidade, 
satisfação e autonomia do usuário. Em 2001 o Ministério da Saúde viu a necessidade dos 
profissionais da saúde realizarem procedimentos mais humanizados, mas para que isso ocorresse 
era preciso incluir as diferenças, tanto no processo de gestão quanto no atendimento ao usuário. 
Diante das novas ideias em 2003 surgiu a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão 
em Saúde no SUS- HumanizaSUS, que tem por suas diretrizes o acolhimento, a ampliação da 
clínica, a gestão democrática, a valorização do trabalhador e a garantia dos direitos do usuário. 
Essa política se baseia em três princípios: na transversalidade ou aumento da cobertura 
comunicacional intra e intergrupos; a inseparabilidade entre gestão e atenção, e a aposta no 
protagonismo do paciente. Portanto, valorizando assim o usuário, trabalhadores e gestores no 
processo de produção de saúde, aumentando a autonomia de ambas as partes, e com isso, 
ampliando a capacidade de transformação da realidade na qual vivem por meio da 
responsabilidade compartilhada, criação de vínculo, participação coletiva na gestão e produção de 
saúde.  Abordar a Política Nacional de Humanização, expondo seus princípios e diretrizes, 
promovendo assim um maior vínculo entre usuários e sua rede pública de saúde    Pode-se 
concluir que a conscientização da população sobre a Política Nacional de Humanização, permite 
que os usuários tenham conhecimento sobre o que lhes são oferecidos na rede pública de saúde, 
assim como, que pacientes e funcionários da rede estabeleçam vínculos, melhorando assim não só 
a qualidade de vida da população, mas também a relação entre seus servidores.      A palestra foi 
realizada no dia 26 de Maio de 2018 para os funcionários de uma escola no município de Alfredo 
Marcondes. A Universidade de Medicina localizada no Oeste Paulista oferece atividades de 
extensão para que os alunos possam ser protagonistas da promoção à saúde para populações 
alvo.Nesse dia os funcionários, que haviam sido avisados sobre a palestra, se organizaram em uma 
sala previamente preparada para receber o evento. Os alunos que promoveram a palestra falaram 
sobre assuntos correspondentes à Política Nacional de Humanização (PNH). Ao final, houve 
oportunidade para perguntas, que foram esclarecidas, e congratulações por parte dos ouvintes.    
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A IMPORTÂNCIA DE UMA RODA DE CONVERSA FRENTE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DENTRO 
DAS LIGAS UNIVERSITÁRIAS  

 
MARINA TRONDOLI  

JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA FILHO  
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ANA CAROLINA RUIZ DE LIMA  
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GABRIELLY DA SILVA PAULA  
VOMER SILVA  

 
Em diversas culturas, desde a antiguidade, a mulher foi vista como frágil e submissa perante aos 
homens. Tal fato contribuiu para que exista um grande público que pratica a violência contra o 
sexo feminino. Ao decorrer dos anos essa realidade teve uma melhora já que as mulheres vêm 
lutando por seu espaço na sociedade, conquistando assim muitos direitos que antes eram 
distantes. Entretanto, ainda assim a problemática quanto a violência está longe de cessar. Diversas 
vezes tem-se a ideia de que violência é somente o ato que deixa marcas e hematomas visíveis, 
porém é necessário reconhecer que esta palavra tem um conceito mais abrangente, 
principalmente aos estudantes da área da saúde. Saber reconhecer quando uma mulher está 
sofrendo violência doméstica e acolhe-la é essencial para encorajá-la a mudar de vida. Este 
trabalho tem por objetivo entender os fenômenos que ocasionam à violência contra mulher, tais 
como conhecer as principais causas de violência, descrever quais os motivos dos agressores a 
praticá-las, para que assim, consigamos orientar e proporcionar maior acolhimento a 
elas.    Portanto a violência contra a mulher é um grave problema a ser enfrentado pelos órgãos 
governamentais e sociedade, visto que a mulher desde a antiguidade é vista como sexo frágil, 
embora destoe da realidade atual . As mulheres devem ser respeitadas, não apenas por serem 
mulheres, mas sim por ser seres humanos com direitos e deveres.     A atividade foi desenvolvida 
por alunos da área da saúde, como :medicina, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, odontologia 
e nutrição e que fazem parte de uma Liga Acadêmica de Saúde da Família e da Comunidade da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Ela aconteceu em uma sala de aula da própria 
universidade, através de uma roda de conversas conduzida por um professor da universidade, 
formado em psicologia, na qual todos puderam participar ativamente expondo suas opiniões e 
experiências mediante ao assunto proposto.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
336 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO DA GESTANTE NO PROCESSO DE PRÉ-NATAL EM UMA 
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Pré natal é o acompanhamento dado à gestante, com papel fundamental para prevenção ou 
detecção de patologias precoces materno-fetais, permitindo assim, o desenvolvimento saudável 
da criança e redução de riscos à saúde da gestante. Atualmente, baseado na PNH, a atenção 
básica adotou uma política de acolhimento do usuário, dando-lhe protagonismo e autonomia, 
garantindo atenção integral e um vínculo entre o usuário e os profissionais de saúde, isso aumenta 
a adesão ao pré-natal, bem como sua resolutividade.  Esta ação teve como objetivo fomentar a 
importância do acolhimento das gestantes em uma Estratégia de Saúde da Família na cidade de 
Álvares Machado, São Paulo, bem como a importância deste contato humanizado no sistema 
único de saúde para o estudante de medicina.     A atividade pôde demonstrar a importância do 
pré natal para uma gestação segura e sanar dúvidas que surgiram durante o período, além de ser 
crucial para os estudantes de medicina terem este contato humanizado dentro do SUS.      A 
palestra foi realizada informalmente e aberta à perguntas e dúvidas das futuras mães, foi 
elucidada a importância do pré-natal para uma gestação mais segura, também o que esperar em 
cada trimestre da gestação; dicas de higiene pessoal e cuidados com as mamas; alimentação 
balanceada e saudável de acordo com nutricionistas; dúvidas relacionadas a atividade física e 
relação sexual; o perigo do uso de álcool, drogas e tabagismo, ainda, sobre as alterações 
psicológicas que podem ocorrer, como quadros ansiedade, depressão, insônia, fadiga, devendo 
procurar atendimento se necessário. As gestantes foram alertadas sobre os primeiros sinais que 
podem preceder o trabalho de parto e não poderia faltar os cuidados com o recém-nascido, a 
vacinação destes e a importante do aleitamento materno. A maior parte do conteúdo foi retirado 
da caderneta da gestante, disponibilizada pelo ministério da saúde. Ao final da palestra, todas as 
gestantes, em maioria de baixa renda, receberam um kit com diversos produtos de higiene pessoal 
para criança, comprados com uma arrecadação feita pelos alunos.     
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINAMENTO DE MANOBRAS DE EMERGÊNCIA PARA PROFISSIONAIS DA 
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Os estudantes do curso de medicina da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) estão inseridos 
na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde desde primeiro termo. As metodologias ativas de 
aprendizagem trazem em forma de plano de ação uma aprendizagem significativa e desta forma 
contribui para educação em saúde do território. Diante disso, estudantes do quarto termo 
realizaram uma palestra expositiva seguida de demonstração, a respeito da Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP) e da Obstrução de Vias Aéreas por Corpos Estranhos (OVACE) em adultos e 
principalmente em crianças, para professores e monitores de uma Escola Pública, na área de 
abrangência da ESF Alvorada, na cidade de Presidente Prudente. Conscientizar professores e 
monitores sobre a importância de realizar as manobras necessárias em caso de parada 
cardiorrespiratória ou engasgo, principalmente em crianças.     A palestra sobre RCP e OVACE se 
mostrou bastante importante para o público alvo, de modo a refletirem e discutirem sobre a 
temática, além de aprenderem na prática a realizarem as manobras para oferecerem suporte 
emergencial às crianças da escola durante o horário escolar.      Professores e monitores da escola 
foram convidados a participarem da palestra a fim de aprenderem como lidar com crianças em 
caso de emergências em que se faz necessária a realização de RCP e manobras para desengasgo. 
Após a palestra expositiva, os alunos fizeram demonstrações sobre as atividades e o público alvo 
realizou a prática com a ajuda deles. No final, puderam ainda tirar as últimas dúvidas relacionadas 
aos temas da palestra.     
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O programa de aproximação progressiva à prática (PAPP) insere-se na matriz curricular do 1° ao 5° 
termo da graduação de Medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE).Os estudantes são 
inseridos na Estratégia da Saúde da Família (ESF), na qual são praticadas visitas domiciliares aos 
usuários do territorio, bem como são realizadas atendimentos na própria unidade. Este é o 
primeiro contato dos acadêmicos com os beneficiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
exigindo-lhes uma postura de seriedade, respeito, confiança e empatia, com a finalidade de 
desenvolver uma relação entre os futuros - profissionais e os usuários. Desta forma, nota-se a 
importância no PAPP para a humanização do estudante de Medicina, principalmente ao entrar em 
contato com realidades sociais distintas. Tal contato com usuários tão díspares incentiva o 
estudante a aplicar seus conhecimentos em prol do bem estar daquela família.  Relatar a 
experiência do estudante de Medicina nos primeiros contatos com os usurários, visando o 
desenvolvimento de ações médicas humanizadas.      Dado o exposto, salienta-se que o PAPP é 
primordial para a humanização do estudante de Medicina da UNOESTE. Visto que ele se aproxima 
do usuário com necessidades que vão além da cura de suas patologias, pois envolvem-se questões 
psicológicas,emocionais e sociais. Sendo assim, o estudante sente-se instigado a aplicar seus 
conhecimentos a favor do bem estar da família, aperfeiçoando o vínculo entre o futuro médico e a 
comunidade.      A visita domiciliar ocorre no território da ESF, no qual os dez integrantes do grupo 
do PAPP são divididos em duplas, sendo que cada uma delas recebe uma família. Os cuidados 
oferecidos consistem na promoção e prevençao de saúde, em aconselhar sobre a segurança 
domiciliar, instruir sobre o uso correto dos medicamentos, aferir e verificar os sinais vitais e 
conectar os usuários com os eventos da ESF, como a vacinação. Além disso durante a visita 
domiciliar o estudante não só participa da rotina dos familiares, mas também acompanha sua vida 
pessoal sendo isso fundamental para fornecer assistência e encaminhamento correto, de acordo 
com suas necessidades. Logo após o grupo se reúne na ESF com a tutora para relatar a experiência 
obtida em campo e ser instruído pela mesma sobre como proceder com as demandas das 
respectivas famílias.     
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SULAMITA GANDIA GREGORY  
 

A Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP) da Universidade Oeste Paulista 
(UNOESTE) possui o Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP), que insere o 
estudante de medicina na realidade comunitária desde o primeiro termo da graduação, com 
intuito de criar uma interação entre o estudante e o Sistema Único de Saúde (SUS). Como 
proposto no cronograma do segundo termo os alunos realizaram o genograma que é um 
instrumento de estudo que compreende a estrutura e dinâmica familiar, além de mapear e auxiliar 
no diagnóstico das doenças, apresentando em gráfico com símbolos preestabelecidos que 
representam a estrutura familiar e que abrange pelo menos três gerações. Sendo assim, a partir 
das informações obtidas é possível planejar, estruturar e intervir com um plano de ação. Relatar a 
experiência dos estudantes de medicina na construção e utilização do genograma dentro do 
programa de saúde básica da família, e buscar um maior conhecimento dos grupos familiares 
acompanhados.    A experiência dos alunos ao resultado final na costrução do genograma mostrou 
se importante na formação dos mesmos pois propiciou uma aproximação da relação médico - 
paciente, que não visa apenas receitar medicamentos, encaminhamentos e solicitações de 
exames, mas sim uma interação e vinculo com os pacientes. Por fim, através das informações 
obtidas por meio do genograma pode se afirmar que ele é um instrumento de grande relevância 
para o trabalho na atenção básica a saúde, no entanto é pouco implantado, o que aumenta os 
encaminhamentos desnecessários para o serviço especializado e diminui as ações de promoção e 
prevenção a saúde com qualidade e efetividade.     Os estudantes de medicina do 2° termo ao 
fazerem suas visitas domiciliares abordaram as famílias que utilizam a unidade de saúde e 
explicaram qual eram os objetivos e funções do genograma, deixando os participantes ativos no 
processo de construção do mesmo. Através de diálogo e aproximação ativa e empática, coletaram 
as informações necessárias param a construção do genograma, que são: Histórico de doenças, 
contexto psicossocial, Idade, sexo, estado civil, vícios, óbitos e causas, sistema familiar e outras 
mais características e vulnerabilidades existentes.E apos a coleta de informações e retorno para a 
ESF(Estratégia Saúde da Família), foi possível construir e formatar o genograma de cada família. 
Após foram apresentados para a equipe interdisciplinar e anexado no prontuário da família.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
340 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

A IMPORTÂNCIA DOS ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES OBSERVACIONAIS NA FORMAÇÃO DO 
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BRUNA CRELIS COSTA  

LUCAS GIACOMINI BERNARDI  
ANDRESSA CHRISTHINIE FERREIRA PIRES  

AMANDA BRAMBILLA FONSECA PEREZ  
AIRAN LOBO DA COSTA  

 
A universidade tem como uma das principais preocupações a adequação da matriz curricular, para 
que os alunos iniciem práticas de estágio o mais precocemente possível. O estágio curricular com 
supervisão do docente deve estimular a relação ensino-aprendizagem e complementar a formação 
do educando com o treinamento prático em situação real, que ao mesmo tempo é educativa, 
formativa e presta serviços à comunidade. A função da atividade é aperfeiçoar o acadêmico em 
sua totalidade, com respeito ao embasamento ético e disciplinar da profissão, aspirando 
desenvolver indivíduos críticos e agentes de transformação social. Apesar dessas preocupações 
por parte das instituições de ensino superior, muitos alunos ainda buscam estágios fora da 
proposta curricular, fato que ocorre em várias profissões da área da saúde. O objetivo desse 
trabalho é evidenciar a importância dos estágios extracurriculares na completa formação do 
acadêmico de medicina.    Conclui-se que os estudantes participantes enriquecem seus 
conhecimentos por meio dos estágios extracurriculares observacionais, tornando a experiência 
essencial dos pontos de vista acadêmico, profissional e social.     Após acordo oral com o médico 
responsável pelo setor de Hematologia do Hospital Regional de Presidente Prudente (HRPP), foi 
solicitado na secretaria do internato documento oficial de permissão da atividade. Desta forma, os 
alunos realizaram estágio extracurricular com duração de uma semana, observando o 
atendimento da UTI Hematológica e do setor de Oncologia. Durante o estágio, foi possível 
observar técnicas como a realização de mielograma (punção aspirativa de medula óssea a partir da 
região da crista ilíaca e ou do esterno), análise de exames laboratoriais com diagnóstico de 
doenças hematológicas e acompanhar tratamento dos pacientes a beira do leito. O estágio 
possibilitou que os acadêmicos fixassem conteúdos teóricos através da prática, vivenciassem o 
estabelecimento da relação médico-paciente e conhecessem a rotina dos profissionais. Outro 
ponto a ser levantado é a funcionalidade da equipe multidisciplinar do hospital, formada por 
enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, entre outros, demonstrando a 
importância do seguimento dos pacientes de forma holística.     
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A INSERÇÃO DO ACADÊMICO DE MEDICINA NA ROTINA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
DURANTE ESTÁGIO EXTRACURRICULAR  

 
DANILO HENRIQUE RORATTO  

 
O Ministério da Saúde(MS) define atenção básica como o conjunto de ações em saúde que visam à 
intervenção no campo individual e coletivo, composto pela promoção e proteção de saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação. A manutenção em saúde é pautada 
pelo desenvolvimento de uma atenção integral que impacte na própria saúde e na autonomia dos 
usuários do sistema, bem como nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. A 
fim de vivenciar estes aspectos na prática, participou-se, durante um mês, da rotina de atividades 
de uma Estratégia da Saúde da Família(ESF) no interior do estado do Paraná.  Descreve-se, a 
seguir, as impressões acerca das funções e do papel médico dentro da unidade de saúde na 
implantação de melhorias na vida dos usuários    Portanto, a ESF constitui um pilar sólido da saúde 
pública brasileira, sendo o acadêmico de medicina uma peça relevante para continuidade e 
aprimoramento deste serviço no futuro. Tais experiências permitem que ao ser inserido no 
mercado de trabalho, sobretudo na atenção básica, o profissional recém-graduado esteja apto a 
desenvolver ações humanizadas, que visem a integralidade do paciente, instituindo condutas 
médicas pautadas no perfil biopsicossocial.     A realização de consultas clínicas, pequenos 
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo, seja na ESF ou espaços comunitários(escolas, 
associações etc) e visitas domiciliares, demonstraram que o desempenho médico não se restringe 
ao espaço físico da unidade, sobretudo porque a promoção de saúde engloba ações dinâmicas. 
Além disso, deve-se encaminhar pacientes para outros níveis de atenção de acordo com a 
necessidade, respeitando-se o fluxo de serviços e atentando-se para continuidade do tratamento 
deste na ESF. É preponderante, ainda, realizar e participar da educação continuada de todos os 
membros da equipe, mantendo-os atualizados e aptos a oferecer assistência qualificada. Do 
mesmo modo, gerenciar os insumos materiais e/ou infraestrutura envolvidos no bom 
atendimento aos usuários é algo fundamental. Aplicar uma visão essencialmente biológica ao 
paciente, sem levar em consideração aspectos psicossociais é um erro grave no atendimento, que 
prejudica o sucesso da terapêutica, razão pela qual a ambiência do local e o acolhimento são de 
extrema importância.    
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A PERSPECTIVA DE ACADÊMICOS DE MEDICINA COMO MONITORES NO LABORATÓRIO DE 
HABILIDADES E SIMULAÇÃO 

 
JOÃO PAULO AMSTALDEN GRANADO  

MARCELLA CARDOSO GONCALVES  
 

A Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) proporciona aos seus acadêmicos diferentes 
ferramentas que facilitam o aprendizado teórico-prático. Temos como diferencial, o Laboratório 
de Habilidades e Simulação (LHABSIM) como uma instalação integradora de tecnologia e 
desenvolvimento de habilidades técnicas, cognitivas e comportamentais na prática do exercício 
profissional. Nele é oferecido o Programa de Monitoria Acadêmica, na qual, estudantes da área da 
saúde têm a oportunidade de aproximação da realidade do corpo docente referente à propagação 
de conhecimento. Este trabalho visa relatar a experiência de estudantes monitores no LHABSIM 
do 10º termo de Medicina.    Portanto, a monitoria é uma ferramenta não só para o 
aprimoramento curricular, mas também satisfação pessoal, pois de certa forma, podemos dizer 
que contribuímos para a formação de novos profissionais e, por meio de vínculos entre monitores-
estudantes, o processo de aprendizagem é facilitado e melhor aproveitado.     No cenário de 
Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Desengasgamento oferecemos aos alunos um breve 
conteúdo teórico e demonstramos as habilidades práticas preconizadas pelo Suporte Básico de 
Vida (SBV), utilizando manequins de tamanho real adulto e do Desfibrilador Externo Automático 
(DEA). Sendo essa prática de extrema importância, não somente para os profissionais da saúde, 
mas também para a população em geral, pois são ações simples que podem salvar vidas. No 
cenário de Curativo, além da abordagem teórica que visa o reconhecimento de feridas e diferentes 
tipos de materiais utilizados, objetivamos ensinar uma técnica asséptica correta para alcançar a 
finalidade de uma boa cicatrização, tratamento e prevenção de infecções. Além disso, os 
estudantes são incentivados a pensarem em diferentes situações que eventualmente encontrarão 
em seu contexto ocupacional, possibilitando assim uma melhor aproximação da prática simulada à 
realidade. Percebemos, ao longo do nosso exercício de monitoria, que os acadêmicos dos diversos 
cursos, sanavam suas dúvidas, praticavam e trocavam experiências de forma mais à vontade, 
tendo um melhor aproveitamento. Dessa mesma maneira, nós monitores pudemos aperfeiçoar 
nossas técnicas e desenvolver uma melhor capacidade de fixação do conteúdo para aplicarmos no 
meio universitário e profissional.     
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A SAÚDE DO HOMEM EM PAUTA PARA FUNCIONÁRIOS DE UMA UNIVERSIDADE DO INTERIOR 
PAULISTA  

 
MILTON MENDES CATTINI  

DAVI JUNIOR MARIANO LEMENIDES  
 

O câncer de próstata está como neoplasia sólida mais comum, sendo o tipo de câncer mais 
incidente no homem com exceção do câncer de pele não melanoma, e a segunda maior causam 
de óbito oncológico no sexo masculino. Esta enfermidade representa uma patologia com índices 
de cura acima de 80% quando diagnosticado de maneira precoce, sendo identificado dessa forma, 
quando confinado em sua totalidade no órgão alvo - próstata. A associação do exame físico toque 
retal e da dosagem enzimática do PSA é a metodologia ideal e necessária para um diagnóstico 
correto e precoce da doença, sendo dessa forma, confirmado com a biópsia transretal do órgão. 
Justifica-se, portanto, demonstrar a importância do cuidado/diagnóstico para a neoplasia 
prostática, sendo que, dessa forma, houve a utilização do método como ferramenta de alerta, 
prevenção e precaução para a população em estudo, num período em que as autoridades de 
saúde e órgãos competentes dão prioridade e atenção - chamado de "Novembro Azul".  Expor 
para os funcionários a importância da prevenção e cuidados contra o câncer de próstata, 
explicando o exame do toque retal em associação com o método enzimático, despertando dessa 
forma, a prevenção como sendo o melhor método, explicando portanto, fatores de risco e dados 
estatísticos revelantes.    Observou-se que a maioria presente tinha pouca informação do assunto 
abordado, sendo assim, houve esclarecimento de dúvidas e questionamentos ao final. Portanto, 
conclui-se que foi um momento de informação e conscientização sobre os riscos da doença e 
métodos de prevenção, bem como um alerta para a enfermidade.      Em um salão de 
confraternizações da universidade, foi montada uma pequena ação para mobilizar e conscientizar 
alguns dos funcionários da universidade para um melhor entendimento sobre os riscos para o 
câncer de próstata, objetivo principal do evento. Dois alunos do terceiro termo de medicina 
ministraram uma palestra sobre o tema - Câncer de Próstata. Foi explicado e demostrado em 
imagens como acontece o câncer e também como é o exame, motivo de muito preconceito pela 
população masculina em geral. A maioria do público presente desconhecia a importância dos 
exames e da prevenção para a doença. Ao final da palestra abriu-se espaço para questionamentos 
e a grande maioria teve a oportunidade de esclarecer sobre as possíveis dúvidas. Como 
encerramento, foram distribuídos folhetos informativos contendo os principais fatores de risco e 
cuidados sobre o câncer de próstata.    
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A TECNOLOGIA DA CASA SIMULADA E SEUS BENEFÍCIOS PARA O ACADÊMICO DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE  
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MARIA JULIA SCHADECK PORTELINHA  
 

A Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) busca contextualizar o acadêmico em um modelo 
que privilegie tanto técnica e competência, quanto a integralidade resolutividade e consonância 
com as políticas das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Atualmente novos cenários de 
aprendizagem preconizados pela DCN aos cursos médicos, propõem uma formação de 
profissionais com posturas críticas e reflexivas frente a sua prática. A Simulação Realística (SR) 
possibilita a substituição de uma experiência real em simulação supervisionada, aspectos do 
mundo real em ambiente interativo. Propiciar a inserção do discente no cotidiano profissional 
futuro, aperfeiçoando sua atuação efetiva no território da Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
evitando prejuízo ao paciente real. Descrever o olhar do estudante em relação a sua participação 
em cenários simulados ou "Casa Simulada", parte integrante do laboratório de habilidades e 
simulação (LHabSim) da UNOESTE. Gerar em ambiente protegido a realidade do Sistema Único de 
Saúde (SUS), que será vivenciado pelo estudante no futuro.    Esse cenário oferece experiência 
teórica e prática na construção da história clínica, importante para identificar seus erros e acertos, 
e ter o respaldo da supervisão dos docentes.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE Ações que exigem raciocínio clínico dentro da problemática contextualizada para cada 
aluno, replicando experiências da vida real da relação médico-paciente favorecendo a prática 
reflexiva em ambiente participativo. Uma atriz em cena se torna a paciente e o futuro médico 
precisa agir dentro de um contexto proposto a ele.    
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A VISITA DOMICILIAR UTILIZADA POR ESTUDANTES DO CURSO MÉDICO COMO FERRAMENTA PARA 
PROMOÇÃO À SAÚDE DO IDOSO NO TERRITÓRIO DE UMA ESF NO INTERIOR PAULISTA. O OLHAR 

DO ACADÊMICO  
 

CAROLINA JOSÉ GARCIA ESTANHO  
CARLOS EDUARDO ROCHA TIEZZI  

REGIANE SOARES SANTANA  
MARCEL FARIAS DOS SANTOS  

ALEX WANDER NENARTAVIS  
 

O Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP), componente curricular no curso de 
Medicina de uma universidade do Oeste Paulista, insere os estudantes do 1º ao 5º termo em 7 
Estratégias Saúde da Família (ESF) de Presidente Prudente e Álvares Machado. Os acadêmicos 
vivenciam ações na Atenção Individual e Coletiva, nos Processos de Trabalho em Saúde e na 
Educação em Saúde, por meio da Metodologia Ativa de Ensino e Aprendizagem denominada 
Problematização. A visita domiciliar (VD) é uma atividade realizada, respeitando o Princípio da 
Equidade do SUS e a Lei 8080/90. Por meio da VD é possível intervir no processo saúde-doença 
minimizando o sofrimento das pessoas da comunidade a partir da análise de suas necessidades de 
saúde. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, de outubro de 2006, 
define que a Atenção à população com 60 anos ou mais terá a ESF como porta de entrada nos 
serviços de saúde. Dessa maneira, a VD é uma importante ferramenta para o atendimento a essa 
população, pois muitos idosos encontram-se incapacitados de chegar à ESF por barreiras físicas, 
organizacionais familiares ou psíquicas. Fortalecer o vínculo entre usuários do SUS e profissionais 
de saúde e orientar a população idosa por meio de ações de Educação em Saúde realizadas no 
território da ESF.    A visita domiciliar realizada nessa casa ampliou o acesso das idosas aos serviços 
de saúde e pôde detectar vulnerabilidades e corrigi-las, dando às idosas maior autonomia. Além 
disso, o acolhimento, criação de relações de respeito e confiança, entre os estudantes e as idosas 
fortaleceu o vínculo entre usuários do SUS e profissionais de saúde.     Dois estudantes foram 
designados à realizar a VD à casa designada, que era habitada por 2 idosas, mãe (98 anos) e filha 
(72 anos), desde o seu primeiro dia na ESF. Desde então, foram detectadas algumas 
vulnerabilidades: a casa tinha muitos tapetes, o que facilitaria a queda das idosas, o banheiro não 
tinha barras para que as idosas se apoiassem, havia muitos animais não vacinados, podendo servir 
de reservatório para doenças. Em cada nova VD, que foram feitas uma vez por semana, durante 3 
anos consecutivos, os estudantes orientavam sobre alimentação saudável, prevenção de quedas e 
cuidados com saúde. Em todas as visitas, aferia-se a pressão arterial das idosas e buscava-se 
detectar possíveis comorbidades ainda não diagnosticadas. Buscando assim, promover saúde e 
prevenir doenças através da criação de ambientes saudáveis.    
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ABORDAGEM DOS ESTUDANTES DE MEDICINA FRENTE A SAÚDE DA GESTANTE  
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ISABELA BARROS ARAUJO  

GABRIELA COQUEMALA MEDEIROS  
ELENICE MORINI DUARTE  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
 

Com a proposta de prevenção e promoção a saúde a ESF (Estratégia de Saúde da Família) tem o 
intuito de manter um forte vínculo entre médico e paciente; onde são inseridos os estudantes no 
Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) durante os cinco primeiros semestres da 
sua graduação. Com o olhar voltado para a saúde da gestante, foram realizados levantamentos de 
dados no bairro São Pedro, Presidente Prudente- SP, com uma abordagem baseada no Guia dos 
Direitos da Gestante e do Bebê - uma parceria entra UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 
infância - em inglês: United Nations Chilren's Fund") e o Ministério da Saúde Relatar a experiência 
dos estudantes de medicina em analisar ,relatar condições epidemiológicas das gestantes e após 
realizar educação em saúde.    A atividade desenvolvida teve grande importância, pois aplicou-se a 
educação em saúde nas gestantes que participaram, além de termos coletado dados sociais e 
epidemiológicos que foram disponibilizados e poderão ser utilizados pela equipe da ESF São 
Pedro. E, ainda agregou experiência e aprendizado para a formação acadêmica dos estudantes 
que realizaram o projeto.     Iniciamos nossa ação em saúde na ESF com a elaboração de uma ficha, 
na qual foram propostas a coleta de informações como dados pessoais, dados obstétricos, 
questionário de caráter social, análise de patologias prévias e data do retorno. Foram coletados 
primeiramente informações de 28 prontuários médicos das gestantes do bairro abrangente da 
Estratégia Saúde de Presidente Prudente, para posterior busca ativa a fim de preencher o 
questionário de caráter social e convidá-las para um encontro para um debate sobre experiências 
e medos durante a gravidez. Realizamos visita domiciliar a todos os endereços obtidos em 
prontuário, destes apenas nove não foram possível obter contato por variados motivos (mudança 
de endereço, aborto espontâneo e internação). As informações colhidas foram analisadas e 
utilizadas para a elaboração das bases do debate a ser realizado durante o encontro na ESF com a 
presença das gestantes. Então, foi finalizado o projeto com a realização de um encontro entre as 
gestantes. Dentre as 23 grávidas abordadas, apenas quatro compareceram. Preparamos um 
ambiente acolhedor, a fim de expormos os temas levantados previamente, sanar dúvidas e 
proporcionar trocas de experiências. Por fim, oferecemos um café da manhã para as gestantes 
presentes.    
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ACADÊMICOS DO CURSO MÉDICO REALIZAM EMPODERAMENTO COMUNITÁRIO PARA 
ADOLESCENTES MORADORES DO TERRITÓRIO ADSCRITO A UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA DO INTERIOR PAULISTA  
 

BIANCA GARDIN FERRARI  
GABRIELA FIORENTINO DA SILVA  

CAROLINE XAVIER  
REGIANE SOARES SANTANA  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

MARCEL FARIAS DOS SANTOS  
 

Os estudantes da UNOESTE se integram às equipes de 7 Estratégias Saúde da Família em dois 
municípios do interior paulista. A Política Nacional de Atenção Básica alicerçou a construção de 
planos de ação que emergiram da Metodologia da Problematização, aplicada nos ciclos 
pedagógicos que ocorrem com frequência mensal e buscam criar ambientes saudáveis nos 
territórios ligados às Estratégias de Saúde da Família (ESFs). Os Facilitadores estimularam 
atividades de Educação em Saúde para adolescentes por meio do Programa Saúde na Escola (PSE). 
O planejamento familiar foi escolhido como disparador para a geração de perguntas por parte dos 
adolescentes participantes da Roda de Conversa, com vistas ao Empoderamento Comunitário. O 
planejamento familiar é de fundamental importância para a comunidade, levando informações 
sobre saúde sexual e reprodutiva, além de orientar sobre métodos contraceptivos a fim de 
promover um controle da fecundidade e prevenir doenças sexualmente transmissíveis 
(DST's). Orientar adolescentes, a partir de suas dúvidas, sobre a importância do planejamento 
familiar.    Os adolescentes presentes apresentavam conhecimento superficial sobre os temas 
abordados. A falta de informação acerca do planejamento familiar aumenta a incidência de 
gravidez na adolescência e também a probabilidade de contaminação por DST's. Portanto o 
trabalho do PSE se mostra relevante na instrução da comunidade jovem, contribuindo para a 
criação de ambientes saudáveis nos territórios ligados à ESF.     Foi realizada uma Roda de 
Conversa com os adolescentes com ação intersetorial entre a ESF e o Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) sobre a importância de iniciar um planejamento familiar ainda na 
adolescência, ressaltando os métodos contraceptivos existentes, além de advertir sobre os ricos 
de contágio quando o sexo é praticado de maneira não segura. Foram mostradas fotos reais das 
manifestações cutâneas associadas às DST's, com a intenção de orientar os adolescentes 
presentes. Enfatizou-se, a partir das perguntas dos presentes, que a gestação antecipada implica 
em problemas sociais e financeiros, afetando o círculo familiar. Após a apresentação foi aberta 
uma discussão sobre o assunto com os jovens, na qual eles esclareceram suas dúvidas e 
partilharam suas experiências.    
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ALEITAMENTO MATERNO: RODA DE CONVERSA NA SALA DE ESPERA  
 

ELENICE MORINI DUARTE  
SULAMITA GANDIA GREGORY  
GIOVANNA DUARTE BINOTTI  

ISABELLA DE PAULA NOBRE  
CAIQUE MONTANHOLI BUENO  

FERNANDA TOMÉ  
HADE ANDREZZA MONTANHOLI BUENO  

HELENA NASCIMENTO NEVES  
GEOVANA MARIA FERREIRA LOPES  

 
O aleitamento materno é um vínculo natural de afeto, proteção e nutrição para a criança;e a partir 
desta premissa os estudantes do segundo termo da Faculdade De Medicina de Presidente 
Prudente (FAMEPP), por meio do Programa de Aproximação à Pratica Medica (PAPP), elaboraram 
ações de educação em saúde para as gestantes e puérperas frequentadoras da Estratégia Saúde 
da Família (ESF). Os estudantes, anteriormente inseridos na realidade da população, tiveram a 
oportunidade de analisar as necessidades e as principais dúvidas destes grupos, podendo assim 
elaborar uma campanha efetiva sobre o aleitamento materno - visando a promoção e prevenção 
da saúde tanto da mãe como do bebê. Relatar a experiência dos estudantes de Medicina em 
educação em saúde sobre o aleitamento materno realizada na sala de espera da ESF, criada a 
partir do plano de ação oriundo da Metodologia da problematização.    Por meio da atividade do 
PAPP os estudantes de medicina conseguiram um maior contato com o público-alvo: gestantes e 
puérperas. Fora promover a importância do aleitamento materno e esclarecer as dúvidas das 
mesmas, a atividade foi benéfica para ambas as partes - as gestantes puderam expandir seu 
conhecimento sobre o tema e os estudantes, além de obter maior compreensão do assunto, 
colocou em prática a relação médico paciente de forma humanizada.     As orientações foram 
realizadas na sala de espera da ESF pelos estudantes do segundo termo de medicina a partir de 
um prévio levantamento das principais dúvidas das gravidas e puérperas enquanto as mesmas 
aguardavam a consulta médica . Assim, após embasamento teórico, foi elaborado um panfleto 
com as principais informações sobre amamentação de acordo com a Organização mundial da 
Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde e tambem utilizado boneco para demostração da técnica 
correta de amamentação. A atividade de incentivo ao aleitamento materno promoveu um diálogo 
com as mulheres presentes, proporcionando uma maior interação entre alunos e a comunidade.    
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O aleitamento materno é um vínculo natural de afeto, proteção e nutrição para a criança;e a partir 
desta premissa os estudantes do segundo termo da Faculdade De Medicina de Presidente 
Prudente (FAMEPP), por meio do Programa de Aproximação à Pratica Medica (PAPP), elaboraram 
ações de educação em saúde para as gestantes e puérperas frequentadoras da Estratégia Saúde 
da Família (ESF). Os estudantes, anteriormente inseridos na realidade da população, tiveram a 
oportunidade de analisar as necessidades e as principais dúvidas destes grupos, podendo assim 
elaborar uma campanha efetiva sobre o aleitamento materno - visando a promoção e prevenção 
da saúde tanto da mãe como do bebê.  Relatar a experiência dos estudantes de Medicina em 
educação em saúde sobre o aleitamento materno realizada na sala de espera da ESF, criada a 
partir do plano de ação oriundo da Metodologia da problematização.    Por meio da atividade do 
PAPP os estudantes de medicina conseguiram um maior contato com o público-alvo: gestantes e 
puérperas. Fora promover a importância do aleitamento materno e esclarecer as dúvidas das 
mesmas, a atividade foi benéfica para ambas as partes - as gestantes puderam expandir seu 
conhecimento sobre o tema e os estudantes, além de obter maior compreensão do assunto, 
colocou em prática a relação médico paciente de forma humanizada.       As orintações foram 
realizadas na sala de espera da ESF pelos estudantes do segundo termo de medicina a partir de 
um prévio levantamento das principais dúvidas das gravidas e puérperas enquanto as mesmas 
aguardavam a consulta medica. Assim, após embasamento teórico, foi elaborado um panfleto com 
as principais informações sobre amamentação de acordo com a Organização mundial da Saúde 
(OMS) e o Ministério da Saúde e tambem utilizado boneco para demostração da técnica correta de 
amamentação. A atividade de incentivo ao aleitamento materno promoveu um diálogo com as 
mulheres presentes, proporcionando uma maior interação entre alunos e a comunidade.     
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ALUNOS DA MEDICINA ORIENTANDO GESTANTES DE UMA ESF DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
ANDRE CARRION DE FARES PINTO  

GABRIELE CRISTINE IMAMURA  
GIOVANA KAORY JANDER KATAOKA  

ISABELLA CALEGON ABRÃO  
DANIEL ANTONIO RISSI DANTAS  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
 

A maioria dos bebês e crianças que são acometidos pela parada cardiorrespiratória desenvolvem 
uma lesão cerebral grave por conta da necessidade de oxigenação, onde deve ser aplicada a 
ressuscitação cardiopulmonar (RCP). É de fundamental importância que os responsáveis por 
crianças tenham conhecimento é o engasgamento. Ao engasgar com objeto sólido, se houver 
obstrução total à passagem do ar pelas vias aéreas superiores, haverá impedimento da entrada e 
saída de ar, o que impossibilita a criança de emitir qualquer som vocal ficando com os lábios e pele 
arroxeados. Neste caso extremo, deve-se aplicar a manobra de Heimlich. Dito isto, é indispensável 
que aqueles que cuidam de crianças e bebes sejam orientados quanto a técnica de RCP e 
desengasgamento e, desta forma, se torna muito benenfico para sociedade que estas gestantes 
sejam educadas acerca desses temas. A educação em saúde é um processo de construção de 
conhecimento em saúde pela população, contribuindo para aumentar a autonomia destes. Tal 
artigo visa relatar a experiencia que alunos da medicina tiveram ao orientar gestantes em relação 
as manobras de ressuscitação cardiopulmonar e desengasgamento em crianças.    A educação em 
saúde para as gestantes é uma estratégia de promoção em saúde. A orientação correta sobre 
como intervir nas diversas situações da maternidade reflete na prevenção de acidentes e 
intercorrências. Essas instruções esclarecem a maneira correta de conduzir situações de risco, 
tendo como objetivo, minimizar sequelas e salvar vidas. É de grande importância que acadêmicos 
tenham contato com essas atividades, pois proporcionam um grande 
aprendizado.    UNOESTE Devido a semana do dia das mães, a Estratégia da Saúde da Família (ESF) 
promoveu um encontro interdisciplinar, com a atuação de alguns cursos da área da saúde da 
Unoeste, com o intuito de promover educação em saúde com as gestantes do território e orientá-
las a respeito de situações cotidianas. Após abordagem dos alunos de enfermagem e do curso de 
odontologia, seguiu-se a vez de nós, alunos da medicina, discorrermos sobre nosso tema. Os 
acadêmicos de medicina do quinto termo do Programa de Aproximação Progressiva a Prática 
(PAPP) realizaram orientações sobre manobras de desengasgamento e RCP em crianças. Para isso, 
foi disponibilizado pela Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP - UNOESTE) 
manequins de simulação a fim de demonstrar as técnicas que devem ser utilizadas, tais como: 
Manobra de Heimlich e massagem cardíaca.    
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ANÁLISE DA MORTALIDADE POR DOENÇAS DO TRATO RESPIRATÓRIO NO PERÍODO DE 2015 A 
2017 NA CIDADE DE VITÓRIA - ES  

 
AMANDA GEA DEL TREJO  

ANDRE MATHEUS CAMELO NEVES  
PEDRO FIDALGO MARCONDES SILVESTRINI TIEZZI  

THAINA SANTOS NASCIMENTO  
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  

 
As doenças do aparelho respiratório são aquelas que atingem os órgãos do sistema respiratório e 
são causas importantes de morbidade e mortalidade em pessoas de todas as idades, mas que 
geralmente acometem crianças pelo convívio em creches e ambiente fechado, e nos idosos por 
apresentarem baixa imunidade e comorbidades. Logo, essas doenças possuem taxas elevadas de 
incidência e prevalência. Fatores de risco deixam a população suscetível a desenvolver doenças. 
Microrganismos presentes no ambiente são fator importante causadores de doenças respiratórias, 
dos quais os mais prevalentes são vírus, bactérias e fungos. Analisar a mortalidade por doenças do 
aparelho respiratório, medida pelas internações hospitalares do SUS, no município de Vitória - ES 
de 2015 a 2017.    A partir da análise dos dados, pode-se perceber uma predominância de óbitos 
no período de 2016 devido a doenças do aparelho respiratório não classificadas e pneumonia. O 
grupo "outras doenças do aparelho respiratório" incluem afecções respiratórias pós-
procedimentos, insuficiência respiratória, transtornos respiratórios em doenças classificadas em 
outra parte e outros transtornos respiratórios. Sabe-se que em novembro de 2015 ocorreu o 
rompimento da barragem de água na cidade de Mariana - MG de determinada empresa, afetando 
muitas cidades. Um dos principais afetados foi o estado de Espírito Santo, incluindo sua capital, 
Vitória. Tal acidente trouxe desequilíbrios naturais que podem ter acarretado o aumento excessivo 
dos óbitos causados por doenças do trato respiratório, principalmente pneumonia e outras 
doenças do aparelho respiratório previamente mencionadas. A queda registrada em 2017 pode 
ser consequência da aplicação de medidas profiláticas por parte do governo local.     Utilizando as 
bases de dados disponíveis pelo portal do DataSUS é possível analisar que o principal motivo de 
óbitos na região do capítulo X do CID-10 é "outras doenças do trato respiratório" seguido por 
pneumonia, sendo que o número dos casos desses dois fatores corresponde a 62% e 31% do total 
de óbitos, respectivamente. As demais doenças seguem em ordem: bronquite enfisema e outras 
doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras infecções agudas das vias aéreas superiores, 
asma, bronquite aguda e bronquiolite aguda, outras doenças do trato respiratório superior, 
laringite e traqueíte agudas, influenza (gripe) e bronquiectasia.     

 



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

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

ANÁLISE DO PERFIL DA MORBIDADE PROVOCADA PELA HANSENÍASE NA RRAS 11 DO ESTADO DE 
SÃO PAULO ENTRE 2014 E 2016  

 
BEATRIZ CHUVUKIAN CHINAQUE  

BEATRIZ LORENZETTI FRANCO  
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  

 
Atualmente, a Hanseníase é considerada mundialmente um problema de saúde pública, sendo o 
Brasil o país que ocupa a segunda posição em relação ao maior número de casos notificados. 
Sendo que a RRAS 11 (Redes Regionais de Atenção à Saúde) é a sétima mais acometida pela 
doença dentro do Estado de São Paulo. A RRAS 11 que é composta pela Alta Paulista, Extremo 
Oeste Paulista, Alta Sorocabana, Alto Capivari e Pontal do Paranapanema. A hanseníase é uma 
doença infecciosa provocada pela Mycobacterium leprae e transmitida pela exposição prolongada 
à forma multibacilar, que não se encontra em tratamento, por contato com gotículas de saliva ou 
secreções do nariz. Cerca de 90% da população possui defesa contra a doença. O período de 
incubação varia de seis meses a cinco anos. Já a forma de manifestação varia de acordo com a 
genética de cada pessoa. Diante desse cenário, o conhecimento das características clínicas e 
epidemiológicas da hanseníase é de fundamental importância para subsidiar ações de controle da 
patologia. Relatar a experiência do estudo ecológico elaborado na disciplina de epidemiologia, 
mostrando o perfil da morbidade provocado pela hanseníase na RRAS 11 do Estado de São Paulo 
no período de 2014 a 2016.    Do ano de 2014 para 2015 o número de casos novos diagnosticados 
na RRAS 11 do Estado de São Paulo foram acrescidos em aproximadamente 30%, e mantiveram 
altos no ano seguinte, evidenciando a necessidade de intensificar o desenvolvimento de ações de 
controle da hanseníase no local. Para isso, o acesso ao diagnóstico e ao tratamento devem ser 
facilitados. Além disso, integrar as ações ofertadas pela atenção básica que visam promoção em 
saúde, reabilitação e reinserção do portador de hanseníase na sociedade são formas de mudar 
essa realidade.     No período de 3 anos um total de 533 casos incidentes foram notificados, sendo 
que 36,16% com idade entre 50 a 64 anos, 52,53% do sexo masculino, a forma clínica da 
hanseníase mais frequente foi dimorfa (39,55%), 69,60% com classificação operacional de 
diagnóstico multibacilar, 55,01%, detectados por encaminhamento e 97,14% apresentam até cinco 
lesões em nervos no diagnóstico. Os casos prevalentes por ano de diagnóstico, em 2014 foi de 71, 
e nos dois anos seguintes foram de 129 e 108. Além disso, dos dados existentes a respeito de cura 
e óbito referentes ao período de 2014 a 2016 temos, respectivamente, 245 e 14 casos.    
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APROXIMAÇÃO ENTRE ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA UNOESTE E O SABER POPULAR EM UMA 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO INTERIOR PAULISTA  

 
VANESSA FASSINA  

 
A Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS-SUS) reafirma o compromisso com a 
efetiva participação popular no SUS ao propor uma prática político-pedagógica a partir do diálogo 
entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, o incentivo à produção 
individual e coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS (BRASIL, 2013). Resgatar o 
conhecimento popular em relação aos cuidados com crianças, principalmente no primeiro ano de 
vida.    Esta atividade atende a um dos objetivos da PNEP, que é a promoção do diálogo e a troca 
entre práticas e saberes populares e técnico-científicos, permitindo a aproximação entre os 
sujeitos dos serviços de saúde, das práticas populares de cuidado e das instituições formadoras 
(BRASIL, 2013). A valorização do saber popular significa não apenas mais uma "atividade que se 
realiza nos serviços de saúde, mas uma ação que reorienta as práticas executadas, contribuindo 
para a superação do biologicismo, do autoritarismo de doutor e pela imposição de soluções 
técnicas restritas" (VASCONCELOS, 2004, p. 73). Desse modo, a atividade desenvolvida no 
Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) promoveu o encontro do estudante com a 
realidade, permitindo a reflexão das situações vividas e a elaboração de ações que estimulassem a 
mudança daquela realidade, de acordo com o que preconizam as metodologias 
problematizadoras.      Estudantes do segundo termo do curso de medicina da UNOESTE, 
juntamente com a docente médica que os acompanham, elaboraram uma atividade com o grupo 
de puericultura na unidade de saúde. Foi realizado o convite a uma usuária da unidade, em 
Presidente Prudente, que tem vasto conhecimento em relação ao uso de ervas e outras plantas 
medicinais no combate a diversos agravos à saúde. A moradora compartilhou seus 
conhecimentos, herdados de sua mãe e sua avó, com os pais que participaram do grupo de 
puericultura realizado naquela unidade de saúde. Foram ensinados chás para alívio de cólica 
abdominal, infusão para acalmar o banho dos bebês, xarope caseiro para expectoração, além de 
outros preciosos ensinamentos gentilmente disponibilizados pela nossa convidada. Houve a 
valorização do conhecimento popular no cuidado à saúde, fortalecendo os laços entre a 
comunidade e o serviço de saúde. Para os estudantes, a oportunidade de aprendizado despertou o 
respeito e apoio à produção de conhecimentos ligados ao cuidado, originários do saber, da cultura 
e das tradições populares.     
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ATENDIMENTO SIMULADO AO PACIENTE POLITRAUMATIZADO  
 

TALLYRE SILVA MIYAZAKI  
AMANDA ZOGHEIB PINATTO  

ISABELA FRANZON LEOPIZE  
THAMIRES MARIA BELETATO  

BEATRIZ MEROTTI FERNANDES  
JULIANA RIBEIRO CHRISTOVAM  

 
Os primeiros atendimentos ao paciente politraumatizado poderá influenciar em todo desfecho da 
situação, o conceito "hora de ouro" enfatiza a urgência necessária na qual o tratamento do 
paciente traumatizado seja bem finalizado e de grande eficácia. Com base no ATLS iremos: avaliar 
a condição do doente de forma rápida e precisa; reanimar e estabilizar segundo prioridades; 
determinar se as necessidades excedem os recursos da instituição e/ou a capacidade do 
profissional; providenciar a transferência inter-hospitalar ou intra-hospitalar do doente; garantir 
que receba o melhor atendimento possível e que o nível de atendimento não piore em nenhum 
movimento durante a avaliação, a reanimação ou à transferência. O objetivo da atividade foi 
mostrar quais as condutas corretas deverão ser realizadas pelos alunos diante a problemática do 
trauma, além disso o ambiente em si proporcionava uma simulação exata ao que será vivenciado 
nos hospitais, bem como, a pressão exercida sobre os mesmo e fenômenos relacionados a psique 
e ao emocional, por se tratar de um quadro onde o raciocínio rápido e efetivo faz toda a diferença 
para o paciente em um curto espaço de tempo.    Assim pode-se concluir que esta experiência é 
muito válida e enriquecedora, pois aproxima os alunos da realidade, além de prepará-los para lidar 
com a situação, treinar suas habilidades a fim de agir e raciocinar rapidamente, associando a 
teoria com a prática médica.     Os alunos do 9º termo de Medicina da UNOESTE durante o estágio 
de Clínica Cirúrgica, foram divididos em pequenos grupos, em ordem alfabética para que 
pudessem dirigir-se ao Laboratório de Habilidades e vivenciar de maneira simulada cenários que 
estarão presentes em seu futuro cotidiano. Diversas situações puderam ser expostas para os 
respectivos grupos, como por exemplo a abordagem de um paciente que havia caído do telhado 
de sua casa, neste momento uma parte do grupo ficava somente observando e a outra parte era 
inserida no cenário para que assim pudessem abordar o paciente e tomar as condutas necessárias 
frente a essa situação, ou seja, à partir desse momento o atendimento era feito completamente 
pelos acadêmicos priorizando a aplicabilidade do ATLS, além de treinarem suas habilidades e 
condutas de maneira eficaz no intuito de salvar a vítima.    
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ATIVIDADE DE ACOLHIMENTO E TRIAGEM NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO BEZERRA DE MENEZES, NO 

CONTEXTO DA POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO - PROJETO DE EXTENSÃO DA LIGA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE  

 
ANDRESSA FERNANDA BISCAINO DE ALCÂNTARA FERREIRA  

ANA CAROLINA RUIZ DE LIMA  
ERALDO DE AZEVEDO COELHO JUNIOR  

GABRIELLY DA SILVA PAULA  
HELENA NASCIMENTO NEVES  

JULIA REZENDE LOPES  
MARIANE TRONDOLI  

MARINA TRONDOLI  
RUBIA STEFANY MOREIRA GALVAO  

VOMER SILVA  
JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA FILHO  

 
O termo "transtorno mental" é utilizado nos sistemas classificatórios atuais da psiquiatria em 
substituição a outros termos como "doença" ou "enfermidade", visando à abordagem diagnóstica 
puramente descritiva (conjunto reconhecível de sintomas ou comportamentos), com a premissa 
de neutralidade quanto às teorias etiológicas. As intervenções em saúde mental devem promover 
novas possibilidades de modificar e qualificar as condições e modos de vida, orientando-se pela 
produção de vida e de saúde e não se restringindo à cura de doenças. A Política de Humanização 
da Atenção e da Gestão (PNH) tem como objetivo a qualificação das práticas de gestão e de 
atenção em saúde. A humanização propõe-se a implementar condições de produção de novas 
atitudes por parte dos estudantes, trabalhadores, dos gestores e dos usuários, de novas éticas no 
campo da gestão do trabalho e das práticas de saúde. Isso implica práticas sociais ampliadoras dos 
vínculos de solidariedade e de corresponsabilidade, por meio da tríplice inclusão: nos espaços da 
gestão, do cuidado e da formação, de sujeitos e dos coletivos. Nesse sentido, compreende-se as 
atividades de extensão universitária multidisciplinares promovidas pela Liga de Saúde da Família e 
Comunidade da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente como imprescindíveis para a 
solidificação dos conceitos de saúde mental, política de humanização, integralidade do cuidado, 
entre outros.  Realizar o processo de acolhimento, escuta qualificada e triagem nos pacientes que 
necessitam de atenção em saúde mental, referentes ao hospital psiquiátrico Bezerra de Menezes 
e a partir desses dados, elaborar propostas de intervenção em saúde que, no contexto da PNH, 
cumpram a função de integralidade do cuidado.    O desenvolvimento deste trabalho nos permitiu 
averiguar o quanto a saúde mental e fisiológica de pacientes pisiquiátricos é negligenciada pela 
população, governo e até mesmo família, pois se verificou a ausência de material básico de 
higiene, cuidados pessoais, alimentação e de medicamentos, bem como a situação de abandono 
pelos familiares. Portanto, foi implementado pela LSFC a arrecadação desses mantimentos 
imprescindíveis ao bem-estar, conjuntamente com o incentivo a prática de atividades dinâmicas 
para melhoria da qualidade de vida desses pacientes.      Desempenhar um acompanhamento 
multidisciplinar desses pacientes através da realização de um processo de triagem, que consta na 
verificação do prontuário, anamnese e ectoscopia completa.     
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ATIVIDADE PRÁTICA: BUSCA ATIVA DE BACILOSCOPIA NO TERRITÓRIO DA ESF SÃO PEDRO  
 

IGOR PARADA MARANGONI  
ANA CLARA COSTA FUZARO  
ANA BEATRIZ ZANATA LEITE  

ELENICE MORINI DUARTE  
SULAMITA GANDIA GREGORY  

 
A Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP) da Universidade Oeste Paulista 
(UNOESTE) possui o Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP), que insere o 
estudante de medicina na realidade comunitária, através de uma parceria entre a Secretaria 
Municipal da Saúde (SESAU) de Presidente Prudente e a FAMEPP desde o primeiro termo da 
graduação, com intuito de criar uma interação entre o estudante e o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Como proposto no cronograma do 3º semestre do curso de Medicina, os alunos realizaram 
pesquisas sobre tuberculose e seu patógeno Mycobacterium tuberculosis, de forma a aplicar, na 
prática, o exame de escarro ou baciloscopia no território da ESF São Pedro - Presidente Prudente. 
A ação se deu devido ao elevado índice de suspeitas da doença na região compreendida pela ESF, 
sendo três dos casos confirmados para a patologia. Descrever a experiência vivenciada por 
estudantes de medicina na aplicação do teste da baciloscopia no bairro Jd. São Pedro para 
investigar a incidência da doença na população local, bem como atuar na prevenção.    Pelo fim 
das atividades práticas, não obtivemos acesso aos resultados obtidos. Mas observou-se que boa 
parte dos pacientes envolvidos com o exame não levou as amostras coletadas à ESF, dificultando a 
pesquisa. Considerando-se o aumento do índice de casos suspeitos e confirmados de tuberculose 
na região estudada, é de suma importância a existência de políticas públicas voltadas à prevenção 
e combate da tuberculose. Seu combate ocorre principalmente com o esquema tríplice, utilizando-
se pirazinamida, isoniazida e rifampicina, que é capaz de eliminar o patógeno. A prevenção, por 
outro lado, ocorre desde o primeiro mês de vida, com aplicação da vacina BCG. Conclui-se, 
portanto, que a tuberculose pode e deve ser prevenida e combatida precocemente, aumentando-
se a probabilidade de erradicação da doença.     O teste foi realizado do por acadêmicos do 3º 
termo do curso de medicina, sob supervisão dos tutores de campo da prática. Foram visitadas 
casas ao redor da ESF e realizou-se a distribuição de recipientes descartáveis coletores para a 
população, e instruiu-se esses pacientes a depositarem, em um local adequado de suas 
residências, amostras de escarro nos recipientes durante o período matinal e noturno com a boca 
devidamente higienizada. Após realizada a coleta, tais usuários deveriam levar as amostras até a 
ESF local, a qual se responsabiliza pelo encaminhamento das amostras para análise laboratorial.    
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AÇÃO CONTRA A HANSENIASE ATRAVÉS DA BUSCA ATIVA  
 

ANA CAROLINA GAMA MARTINS  
LUISA TREVISAN DEL HOYO  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
 

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa transmitida pelo agente etiológico 
Mycobacterium leprae. No Brasil a taxa de detecção da doença é de 12,2 a cada 100 mil 
habitantes. A transmissão ocorre principalmente pelas vias aéreas superiores através de uma 
exposição próxima e prolongada de um doente não tratado com uma pessoa saudável. É uma 
doença que requer muita atenção pois esta pode causar grandes incapacidades físicas devido a 
sua capacidade de causar lesões nos nervos. Na cidade de Alvares Machado no ano de 2017 foram 
registrados 10 novos casos de hanseníase em um município com cerca de 24 mil habitantes, este 
alto numero chamou atenção da equipe da ESF Nossa Senhora da Paz Mostrar a importância da 
busca ativa e da conscientização dos moradores a respeito da Hanseniase e a importância de uma 
boa parceria entre a equipe da ESF e alunos    Foi uma manha de muita importância tanto para os 
moradores que receberam conhecimento a respeito da Hanseniase ficando em alerta para 
possíveis casos e também para a equipe da ESF pois com a ajuda dos alunos nessa busca ativa a 
possibilidade de um diagnostico mais rápido é maior. Para nós alunos foi muito importante pois 
recebemos todas as orientações a respeito e também fizemos uma pesquisa extra classe antes 
para sabermos melhor, agregando assim muito conhecimento teórico unido a pratica     Foi 
realizado uma busca ativa na cidade de Alvares Machado especificamente na região da ESF Nª 
Senhora da Paz que fica localizada no bairro São João, pois dos 10 casos da cidade 5 são 
moradores desta região. A preocupação da equipe então era de que pudesse existir mais doentes 
que não tinham tido diagnostico. Fomos orientadas pela medica da ESF que nessa busca ativa 
deveriamos conversar com todos os moradores e explicar os sinais e sintomas da hanseníase que 
são manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas principalmente nas extremidades 
do corpo, com perda ou alteração da sensibilidade térmica, tátil ou dolorosa; pode apresentar 
também áreas da pele seca, com ausência ou queda de pelos, sensação de formigamento, dor e 
sensação de choque e fisgadas ao longo dos nervos e perda também da força muscular das mãos e 
pés. Nos dividimos em dupla para visitar 40 casas, aproximadamente 90 moradores, no qual 
alertamos e questionamos sobre a presença de qualquer sintoma e 2 casos suspeitos de 
residências diferentes foram encaminhados para a ESF onde a medica estava aguardando para 
consulta.     
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM PROGRAMA HIPERDIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

GABRIELA MINETTO DE LIMA  
GIOVANA YAMASHITA SILVA  
GABRIEL CALDEIRA CORAZZA  

FERNANDO DA SILVA RAPOSO  
MAÍRA GARETI BLASQUES  

YASMIN PAVANI VILAS BOAS  
EVANDRO PAULO ALCALÁ JÚNIOR  

ELENICE MORINI DUARTE  
SULAMITA GANDIA GREGORY  

 
Indivíduos com Hipertensão Arterial e/ou Diabetes Mellitus representam os principais usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), sendo também as doenças de maior prevalência na população 
brasileira. O Programa Hiperdia foi desenvolvido de acordo com a necessidade de adoção de 
estratégias de intervenção, destinando-se ao acompanhamento e cadastramento de portadores 
dessas condições atendidos na rede ambulatorial do SUS. Os estudantes do Curso Médico da 
UNOESTE são inseridos nas Estratégias Saúde da Família (ESFs) desde o primeiro termo, tornando-
se conhecedores dos usuários adscritos às Unidades de Saúde e potenciais modificadores da 
realidade local. Relatar a experiência de estudantes de Medicina em ações de Educação em Saúde 
realizadas com usuários do grupo de Hiperdia da ESF São Pedro na cidade de Presidente 
Prudente.    A Educação em Saúde representa um importante papel na transmissão de 
informações em saúde para os usuários do SUS na área de abrangência da ESF. As atividades 
desenvolvidas permitiram a promoção de ações de caráter educativo no âmbito da saúde com 
propósito conscientizar a população acerca da importância do acompanhamento efetivo da 
Hipertensão Arterial e do Diabetes Mellitus, objetivando a redução dos riscos e o agravamento 
dessas condições crônicas de saúde.     A atividade ocorre todas as sextas-feiras pela manhã na ESF 
São Pedro, onde os estudantes do quinto termo de medicina realizaram ações de promoção e 
prevenção à saúde: verificação da pressão arterial, teste de glicemia capilar, antropometria, 
cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e apresentação de orientações aos usuários acerca dos 
perigos causados pela Hipertensão Arterial e pelo Diabetes Mellitus, e também os benefícios de 
práticas saudáveis a serem adotadas, como a alimentação saudável e a prática regular de 
exercícios físicos. Houve a explicação de assuntos importantes aos usuários, com a abordagem do 
tema das causas e complicações do Pé Diabético, e a prevenção da Febre-amarela. Após os 
usuários eram encaminhados para o acompanhamento pela equipe, visando o cuidado específico 
e singular para o controle da condição de saúde e melhoria da qualidade de vida. O programa é 
realizado de acordo com a divisão em 7 microáreas delimitado o território de abrangência da ESF, 
sendo cada uma atendida em um intervalo de 3 meses    
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AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE EM UMA CIDADE DO OESTE PAULISTA: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  

 
FERNANDO DA SILVA RAPOSO  

THALITA ROLLEIGH DA SILVA  
TALITA BESERRA SA  

WILSON JOLANDO OJEDA JÚNIOR  
 

Taciba é uma cidade pertencente região do Oeste Paulista com pouco mais de 6 mil habitantes, 
sendo uma cidade de pequeno porte nem todos os serviços de saúde podem ser contemplados e 
através do sistema de referência e contra-referência os habitantes são encaminhados para a 
cidade com maior aporte e estrutura em saúde, como Presidente Prudente. Diante disso, a 
Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) por meio do seu núcleo de 
extensão implementa ações de inserção dos acadêmicos na realidade social da população local e 
leva até a esta uma gama de serviços básicos de prevenção e promoção a saúde para 
comunidades que tem dificuldade de acesso a tais serviços Relatar a experiência de estudantes de 
medicina na realização de ações de educação, prevenção e promoção de saúde na cidade de 
Taciba durante atividade de extensão.    Observou-se que os acadêmicos de medicina, por meio de 
palestras e ações de prevenção e promoção de saúde repassaram as informações educativas e 
preventivas de saúde através da conscientização, com propósito de diminuir os índices de 
comorbidades, além de identificar e diminuir os riscos ou possíveis doenças na população e 
oferecendo serviços básicos a população atendida durante a atividade.     Os alunos da faculdade 
medicina do Oeste Paulista realizaram a atividade de extensão na cidade de Taciba através do 
programa de extensão da mesma que buscou através de diversas ações conscientizar e realizar a 
promoção de saúde da população desta cidade. Na atividade foram feitas diversas ações como: a 
orientações sobre o câncer de mama, de pele e de próstata; verificação de pressão arterial, 
oferecimento de testes rápidos para verificar a glicemia capilar e infecções por doenças como HIV 
(Vírus da Imunodeficiência Humana), Sífilis e Hepatite. Realizou-se ainda palestras e treinamentos 
relacionados às manobras de desengasgamento e reanimação cardiopulmonar em adultos e 
crianças no ambiente extra-hospitalar, com enfoque em identificar pacientes em condições de 
engasgo ou de parada cardiorrespiratória, realização das manobras corretamente, contato com o 
serviço de emergência, possíveis complicações e riscos aos pacientes. Diante disso, os populares 
foram encorajados a tentarem fazer as manobras onde puderam ver que simples ações podem 
salvam vidas.    
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AÇÕES DE SAÚDE EM UMA ESCOLA ESTATUAL DO INTERIOR PAULISTA  
 

IGOR PARADA MARANGONI  
ANA BEATRIZ ZANATA LEITE  
ANA CLARA COSTA FUZARO  

ELENICE MORINI DUARTE  
SULAMITA GANDIA GREGORY  

 
A Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP) da Universidade Oeste Paulista 
(UNOESTE) possui o Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP), que insere o 
estudante de medicina na realidade comunitária, através de uma parceria entre a Secretaria 
Municipal da Saúde (SESAU) de Presidente Prudente e a FAMEPP desde o primeiro termo da 
graduação, com intuito de criar uma interação entre o estudante e o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e faz a inserção dos alunos na comunidade possibilitando que realizem atividades dentro do 
PSE (programa saúde na escola) É um programa com objetivo de contribuir para formação integral 
dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. O Programa Saúde 
na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007. As políticas 
de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública 
brasileira se unem para promover saúde e educação integral. Descrever a experiência vivenciada 
por estudantes de medicina com ações de prevenção e pormoçao de saúde no programa saúde do 
escolar.    Conclui-se, diante dos dados obtidos a importância da prevenção à obesidade infantil 
nas escolas, promovendo uma dieta adequada a cada faixa etária. Além disso, é vital a correção de 
problemas oftalmológicos em crianças do ensino fundamental através do encaminhamento 
médico, uma vez que isso pode acarretar em problemas de aprendizagem e na futura vida 
acadêmica, já que o ensino fundamental serve como base para ensino médio e superior.     Os 
estudantes do terceiro termo da FAMEPP realizaram a atividade em uma escola estadual com os 
alunos do primeiro ao quinto termo, totalizando onze salas. A atividade foi realizada em quatro 
dias no período da manhã sob supervisão dos tutores de campo da prática. Os estudantes foram 
divididos em grupos responsáveis, cada um, pelas seguintes funções: aferição de peso,altura e 
cálculo do IMC;avaliação do teste da acuidade visual, inspeção de alterações na pele, palestra 
sobre higiene pessoal e administração de medicação para verminose prescrita pela médica. Após a 
coleta dos dados, criou-se gráficos expositivos contendo informações sobre as 190 crianças 
atendidas, com enfoque nas medidas antropométricas e acuidade visual. Ao final do ciclo, foram 
realizadas discussões a respeito das descobertas.    
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AÇÕES EDUCATIVAS VOLTADAS PARA PRÁTICA DE HIGIENE PESSOAL EM UMA ESCOLA DO 
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MARIA JULIA SANTOS BASANA  

MARCELA MARTINS RODRIGUES  
RAFAELA MARTINS RODRIGUES  
RENATA DAL FABBRO CHOCAIR  

ELENICE MORINI DUARTE  
SULAMITA GANDIA GREGORY  

 
O PAPP (programa de aproximação a pratica progressiva), faz inserção dos alunos na comunidade 
possibilitando que realizem atividades dentro do PSE (programa saúde na escola), durante os cinco 
primeiros semestres da graduação médica. O PSE, atende estudantes da educação básica, gestores 
e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar, estudantes da rede federal de educação 
profissional e tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). É um programa com objetivo 
de contribuir para formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e 
atenção à saúde. Uma das atividades realizadas pelos acadêmicos do 3º termo foi a realização de 
palestras sobre higiene pessoal para alunos do 1º ano e posteriormente alunos do 6º 
ano. Descrever experiências vividas por estudantes do terceiro termo da Faculdade de Medicina 
de Presidente Prudente (FAMEPP) na prática de palestras sobre higiene pessoal.    O contato dos 
estudantes com as crianças foi importante e proveitoso, além de contribuir para formação de 
profissionais mais experientes e humanos.     Os acadêmicos do terceiro termo da FAMEPP 
realizaram a atividade no SESI em Presidente Prudente. No primeiro dia de atividade foi realizada 
uma palestra para alunos do primeiro ano do ensino fundamental com o tema de higiene pessoal 
abordando assuntos como a importância do banho, da higienização correta das mãos com uso de 
sabão, higiene bucal e também duas atividades práticas para melhor compreensão dos 
estudantes. As atividades práticas consistiram em uma simulação de sujeira representada por 
pimenta do reino em uma vasilha com água, que ao entrar em contato com sabão ralado afastava 
para as laterais, limpando a água. Já a outra, os alunos foram vendados, receberam tinta em suas 
mãos, foi pedido para que fizessem a higienização das mãos e assim perceberam que muitas áreas 
ficaram sem ser limpas; logo em seguida foi explicado a técnica correta de lavagem das mãos.No 
segundo dia de atividade realizaram palestra para os alunos do sexto ano do ensino fundamental, 
com assuntos voltados para higiene geral e higiene íntima. A turma foi divida em duas salas, 
separando meninos e meninas para evitar constrangimentos.     
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Em relação à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, visa qualificar a saúde da 
população masculina com acesso aos serviços de atenção básica e cuidados frente aos agravos. De 
acordo com dados do DATASUS, 75% das mortes de pessoa adultas são de homens e estes vivem 
em média sete anos menos do que as mulheres e adquirem com maior frequência doenças 
cardiovasculares. Diante disso, Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, por meio do 
Programa de Aproximação à Pratica Medica (PAPP) implementa ações de inserção dos acadêmicos 
nas Estratégias Saúde da Família (ESF) possibilitando uma participação ativa e integrativa com 
projetos e atividades concretas que visam garantir ações e serviços de saúde para promoção de 
saúde da população masculina com intuito de fortalecer o vínculo do serviço saúde à 
comunidade.  Relatar a experiência de estudantes de medicina na prevenção, promoção e ações 
de educação e saúde para a população masculina pertencente a ESF São Pedro, de Presidente 
Prudente, contribuindo para redução da morbidade e mortalidade desse grupo.    Muitos agravos 
poderiam ser evitados caso os homens realizassem com regularidade as medidas de prevenção, 
pois a resistência masculina sobrecarrega financeiramente o sistema de saúde, assim a 
conservação da melhor qualidade de vida é imprescindível, sendo necessário reforçar e qualificar a 
atenção primária garantindo, assim, a promoção da saúde e a prevenção dos problemas evitáveis. 
Portanto, foi possível observar que os acadêmicos de medicina, através de palestras e ações de 
saúde, visaram transmitir informações de caráter educativo e preventivo no âmbito da saúde, por 
intermédio da conscientização, com propósito de diminuir os índices de comorbidades, além de 
identificar e diminuir os riscos ou possíveis doenças na população masculina e oferecer 
integralidade e equidade na atenção básica.      A atividade conjunta de acadêmicos do 4° e 5° 
termos da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, foi realizada no período noturno, com 
homens da comunidade pertence à ESF. No primeiro momento foi realizado anamnese dos 
indivíduos, seguido do preenchimento de uma ficha individual, coleta de medidas 
antropométricas, verificação de pressão arterial, oferecimento de testes rápidos de HIV, Sífilis e 
Hepatite, avaliação bucal pela equipe odontológica e palestras e treinamentos sobre manobras de 
desengasgamento e ressuscitação cardiopulmonar em adultos e crianças no ambiente extra-
hospitalar.    
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BUSCA ATIVA CONTRA HANSENÍASE NUMA CIDADE DO INTERIOR DO OESTE PAULISTA  
 

MARCELA REIS COELHO E SILVA  
MARIA JULIA DEMATTEI DE MELO  

LUANNA MOAMMAR EL ABED  
LUCAS LEMOS MARCON DA SILVA  

MARCELO LOPES DE CARVALHO  
MARIA EDUARDA MENDES CAMPOS  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
MARIA JULIA SCHADECK PORTELINHA  

 
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium 
leprae (M. leprae). Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos, no 
en¬tanto poucos adoecem. A doença acomete principalmente pele e nervos periféricos podendo 
levar a sérias incapacidades físicas. É de notificação compulsória em todo o território nacional e de 
investigação obrigatória.Essa doença pode acometer pessoas de ambos os sexos e qualquer idade 
em áreas endêmicas. Entretanto, é necessário um longo período de exposição e apenas uma 
pequena parcela da população infectada adoece.O conjunto de atividades que sofrem influência e 
modificação de conhecimento, atitudes e comportamentos, sempre em prol da melhoria da 
qualidade de vida e de saúde do indivíduo é uma definição de educação em saúde tendo também 
na forma de abordagem um fator importante na veiculação de novos conhecimentos e práticas 
relacionadas com o público alvo. Descrever as experiências vivenciadas por estudantes do Curso 
Médico na busca ativa de lesões em moradores de Álvares Machado-SP.    Essa atividade foi 
importante para manter a saúde da população de Álvares Machado, levando o conhecimento 
necessário e informando sobre a doença, suas formas de tratamento e sua prevenção. Sendo 
fundamental a consolidação do conhecimento acadêmico sobre epidemiologia e 
infectologia.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE Os estudantes do terceiro termo da 
Faculdade de Medicina da Unoeste por meio da disciplina do Programa de Aproximação 
Progressiva a Prática (PAPP), realizaram um mutirão contra a hanseníase, onde fizeram a busca 
ativa de lesoes de pele nos moradores da comunidade por meio de visita casa a casa, e também 
levaram informações sobre a doença por meio da distribuição de panfletos e orientações verbais.    
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BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS DE HANSENÍASE EM ÁLVARES MACHADO: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  

 
GIOVANA YAMASHITA SILVA  

FERNANDO DA SILVA RAPOSO  
GABRIELA MINETTO DE LIMA  
GABRIEL CALDEIRA CORAZZA  
YASMIN PAVANI VILAS BOAS  

EVANDRO PAULO ALCALÁ JÚNIOR  
ELENICE MORINI DUARTE  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
 

A hanseníase, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae, é uma doença crônica 
infectocontagiosa, onde há predileção pela pele e nervos periféricos, e, devido a isso, pode levar a 
uma incapacidade física. A doença pode se manifestar de diversas formas, levando em 
consideração fatores como: idade, sexo, susceptibilidade genética e fatores socioeconômicos. Sua 
transmissão ocorre quando uma pessoa infectada pelo bacilo fala, tosse ou espirra, expelindo 
esses bacilos através do sistema respiratório superior, e assim, uma pessoa saudável, em contato 
prolongado e frequente com essa pessoa infectada que não esteja em tratamento, se infecta 
também. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o segundo país com o maior 
número de casos de hanseníase registrados no mundo. Tal fato serve de alerta para a importância 
de prevenir e detectar a doença, sendo essa de fácil diagnóstico.  Avaliar possíveis sinais e 
sintomas da hanseníase em uma população de um bairro na cidade de Álvares Machado, podendo 
assim os encaminhar para consulta médica, bem como fazer orientações sobre a doença visando a 
prevenção e promoção à saúde.     Essa atividade possibilitou aos estudantes da medicina a 
percepção, como futuros médicos, da importância da orientação a população, com a finalidade de 
educá-los para assim melhorar o perfil da saúde no país cada dia mais, com prevenção e promoção 
à saúde, e também trazendo assim, benefícios para a população.      A atividade foi realizada no 
primeiro semestre de 2018, na cidade de Álvares Machado, em parceria com a ESF local. Os alunos 
do 5º termo de Medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) juntamente com os 
agentes comunitários de saúde foram divididos em grupos. Cada grupo atendeu uma parte da 
população, indo até suas casas, fazendo orientações sobre a hanseníase, e também 
encaminhamento até o médico em casos de suspeita.     
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CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DO RIM PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO E POSSÍVEL 
IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES DE RISCO  

 
BEATRIZ MEROTTI FERNANDES  

AMANDA ZOGHEIB PINATTO  
ISABELA FRANZON LEOPIZE  

THAMIRES MARIA BELETATO  
TALLYRE SILVA MIYAZAKI  

JULIANA RIBEIRO CHRISTOVAM  
 

Insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções 
básicas. A insuficiência renal pode ser aguda (IRA), quando ocorre súbita e rápida perda da função 
renal, ou crônica (IRC), quando esta perda é lenta, progressiva e irreversível. A doença renal 
crônica consiste em lesão renal e perda progressiva e irreversível da função dos rins (glomerular, 
tubular e endócrina). Em sua fase mais avançada (chamada de fase terminal de insuficiência renal 
crônica-IRC), os rins não conseguem mais manter a normalidade do meio interno do 
paciente. Como objetivo foi orientar a população e identificar, entre os presentes, possíveis 
pacientes de risco. Aqueles que se enquadraram no grupo foram encaminhados ao HR, onde 
coletaram o exame de função renal, que é a creatinina. Quem foi diagnosticado com doença renal 
foi encaminhado para acompanhamento no ambulatório do HR.    Ao fim da campanha pudemos 
avaliar quantas pessoas ainda não sabia sobre a importância de estar atento aos níveis pressóricos 
e glicêmicos, e como estes alterados cronicamente podem ser prejudiciais ao rins. Conscientizar 
aos pacientes que foram previamentes diagnosticados com alguma doença crônica, sobre a 
importância do tratamento foi um dos pontos satisfatórios e plenamente alcançados por todos 
que se empenharam nesta campanha. Como conclusão evidenciou o grande grupo de população 
que estava com níveis alterados, pressóricos e glicêmicos, e não tinha qualquer diagnóstico prévio, 
orientações e tratamento destes e suas possíveis complicações renais.     O Dia Mundial do Rim, 
celebrado dia 10 de março de 2016, foi marcado por ações de prevenção contra doenças renais 
crônicas, em Presidente Prudente. Mais de 200 atendimentos foram realizados na Praça Nove de 
Julho, no Centro da cidade. Cerca de 30 profissionais estiveram envolvidos na iniciativa, que 
contou com entrevista e triagem dos pacientes, aferição de pressão arterial e teste de glicemia, 
além de orientações nutricionais e sobre doenças renais crônicas. A atividade foi uma iniciativa do 
Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente, por meio do Serviço de Hemodiálise e do Centro 
Integrado de Humanização, em parceira com acadêmicos de medicina e nutrição da Universidade 
do Oeste Paulista (Unoeste).    
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CAMPANHA DOS TRÊS BICHOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA EM UM MUNICÍPIO DO 
INTERIOR DO OESTE PAULISTA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
MARCELA REIS COELHO E SILVA  

MARIA JULIA DEMATTEI DE MELO  
LUANNA MOAMMAR EL ABED  

LUCAS LEMOS MARCON DA SILVA  
MARCELO LOPES DE CARVALHO  

MARIA EDUARDA MENDES CAMPOS  
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  

MARIA JULIA SCHADECK PORTELINHA  
 

A Campanha Nacional dos três bichos aborda Hanseníase, Verminoses e Tracoma em escolas com 
público alvo de 5 a 14 anos de grande vulnerabilidade social. A hanseníase é uma doença infecto 
contagiosa causada pelo bacilo Mycobacterium leprae que atinge principalmente a pele e nervos 
periféricos, tendo como importância ser uma doença de notificação compulsória em todo o 
território nacional. As verminoses são doenças causadas por parasitas que se alojam no interior do 
corpo. O tracoma é uma doença bacteriana que acomete os olhos, e que na falta de tratamento 
pode levar a cegueira. As ações educacionais contidas nesta prática são muito importantes pois 
incentivam a promoção a saúde e prevenção de doenças, contribuindo para a melhora da 
qualidade de vida e condição de saúde da população. Descrever as experiências vivenciadas por 
estudantes de medicina na atividade de orientação as crianças em relação a campanha dos três 
bichos.    A orientação e a busca ativa a respeito da Hanseníase, tracoma e verminoses em crianças 
nas escolas de todo país é de extrema importância para a promoção à saúde, já que, muitas dessas 
tem acesso restrito aos postos de saúde e na maioria das vezes moram em locais desprovidos de 
saneamento básico adequado, tal fato propicia a disseminação desse tipo de doença e a constante 
reinfecção. A participação na campanha foi uma experiência que resultou em grande aprendizado 
profissional e pessoal incentivando a busca por novas informações, e garantindo oportunidades 
aos alunos de ajudar na melhoria da saúde pública.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE A atividade foi realizada por alunos do terceiro termo de medicina sob supervisão dos 
tutores da disciplina do Programa de Aproximação Progressiva a Prática (PAPP) da Unoeste em 
escolas do município de Álvares Machado - SP, sendo feitas orientações sobre os sinais e sintomas 
das doenças contempladas na campanha, suas formas de transmissão, tratamento e prevenção. 
Em seguida, foi realizado uma busca ativa por manchas na região dos membros e do tronco das 
crianças, sendo estas classificadas em uma ficha específica em relação as suas características táteis 
e visuais. As crianças que apresentaram alterações características de Hanseníase foram 
encaminhadas para consulta com especialista, ainda, todas elas ao final da busca receberam 
medicamento contra verminoses.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
367 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

CAMPANHA SESI NOVEMBRO AZUL - UMA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA IFMSA BRAZIL  
 

ANDRE PELOSI ALVES  
BRUNA DE LUCCA FACHOLLI TAKAHASHI  

WILLIAM CAZARINI ITO  
GABRIELA PIROLLA DE CARVALHO  

ERALDO DE AZEVEDO COELHO JUNIOR  
THAIS PASTORI  

BRUNA LIDIANE DA SILVA  
LETICIA ROCHA MAGALHAES  

VINÍCIUS CARLOS DE OLIVEIRA  
CLÁUDIA ALVARES CALVO ALESSI  

 
O Novembro Azul é um movimento que foi realizado pela primeira vez na Austrália entre um 
grupo de amigos e objetiva alertar a população sobre o câncer de próstata, e outros agravos da 
saúde do homem. A partir do surgimento da campanha "Novembro Azul" acredita-se que as 
mídias começaram a dar espaço para a discussão sobre o câncer da próstata e outras doenças do 
sexo masculino, pela evidente necessidade de comunicar a população, mas também esclarecer 
diversos assuntos, quebrar tabus, e atingir o público masculino ao qual são endereçados os 
serviços. Orientar a população masculina sobre a necessidade dos cuidados com sua saúde.    Foi 
percebido um inicial receio dos participantes, mas posterior interesse e grande fomentação de 
buscativas da população alvo para melhorar seus devidos status de saúde.    SESI O evento foi 
realizado como a campanha: ''Novembro azul/saúde do homem: prevenção de agravo de 
doenças'' pelo IFMSA BRAZIL UNOESTE, à pedido da própria instituição de ensino, SESI e ocorreu 
no dia 22 de Novembro de 2017, na cidade de Presidente Prudente- SP, no Colégio SESI, durante o 
período da manhã para todos os funcionários do sexo masculino que trabalham na instituição de 
ensino. A divulgação da Campanha ocorreu através da comunicação interna dos alunos dentro da 
Universidade do Oeste Paulista. Foi então produzido através de coordenadores, uma aula 
expositiva no PowerPoint, abrangendo temas sobre a saúde do homem, prevenção e agravos de 
doenças, com a finalidade de promover uma ação de educação em saúde efetiva que dê aos 
homens mais autonomia e conhecimento sobre sua própria saúde e os conscientizem da 
necessidade de autocuidado. Ao final, havia sido proposto a realização de um teste a ser realizado 
por cada participante um questionário básico de feedback, para avaliar a impotência e satisfação 
dos participantes envolvidos nessa ação.    
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CAPACITAÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA EM SALA DE VACINAÇÃO  
 

PEDRO HENRIQUE ESPER XAVIER  
LIDELCI FIGUEREDO BENTO  

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  
REBECCA ANDRADE PORTO  

MARIA FERNANDA DE ANDRADE BOSCOLI  
MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES BRITO  

MATHEUS ANTONIO TRALDI  
MAYÉLI PEREIRA DOMINGOS  
MARINA ANDRADE DA SILVA  

NATHÁLIA GABRIELE KUNIOCHI  
NICOLY FRANCIELY SANCHES LEME  

 
O Programa Nacional de Imunizações é responsável por organizar toda a política nacional de 
vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de 
doenças imunopreveníveis. E considerado uma das principais e mais relevantes intervenções em 
saúde pública no Brasil, em especial pelo importante impacto obtido na redução de doenças nas 
ultimas décadas. A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no programa em 
1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e mortes nas na população alvo para 
a vacinação no Brasil, protegendo contra os subtipos da gripe que mais circulam no hemisfério sul, 
segundo a Organização Mundial da Saúde, Influenza A e Influenza B. O público alvo da vacina são 
os grupos considerados de risco, sendo estes: pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses a 
menores de cinco anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos 
indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade - o que 
inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas - além dos funcionários 
do sistema prisional. Relatar a experiência dos acadêmicos de medicina quanto às atividades 
relacionadas à administração da vacina da gripe.    Conclui-se que esta experiência é 
extremamente relevante para a formação do acadêmico de medicina, pois além de ser um treino 
para o manejo de vacinas, nos permite adquirir uma visão do funcionamento do sistema de saúde 
na região em torno de Presidente Prudente.     Um grupo de acadêmicos do curso de medicina, 
cursando a disciplina Programa de Aproximação Progressiva à Prática, se dirigiram ao Posto de 
Saúde Parque Pinheiros, na cidade de Álvares Machado, com o intuito de auxiliar na campanha de 
vacinação contra a gripe e simultaneamente adquirirem experiência em relação à administração 
vacinal. O grupo de alunos, em conjunto com as orientações da professora, se organizou de modo 
que a entrada na sala de vacina fosse realizada em duplas, visando evitar um fluxo elevado de 
pessoas em um espaço reduzido. Após a organização das duplas, foi passada aos estudantes a 
técnica de manejo e aplicação vacinal. Em seguida os estudantes administraram a vacina em suas 
duplas e posteriormente na população, após a verificação da carteira vacinal.    
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CAPACITAÇÃO EM REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

SAMARA GEOVANA MACHADO DRANCA  
LUIZ FELIPE FARIAS BARBOSA  
CARINA GOMES BRAMBILLA  
MARCELA HONDA FERREIRA  

MATHEUS BORGES GOMES  
YASMINE YAMAMOTO NASSR  

PRISCILA BUOSI RODRIGUES RIGOLIN  
MILENA COLONHESE CAMARGO  

ANDRÉA BORGES DOS SANTOS  
CRISTIANO HAYOSHI CHOJI  

 
As ações em saúde, em sua maioria, visam uma forma de prevenção, promoção e orientação do 
próximo. No início deste ano, propomos um trabalho voluntário de treinamento em reanimação 
cardiopulmonar (RCP) aos formandos da academia de polícia civil (ACADEPOL) de Presidente 
Prudente-SP, de forma a capacitá-los a agir em determinadas em situações adversas, nas quais 
terão que atuar em proteção da vida. O objetivo deste relato é descrever a experiência dos 
discentes do curso de Medicina da UNOESTE como instrumentos no processo de ensino-
aprendizagem em parada cardiorrespiratória para acadêmicos da ACADEPOL de Presidente 
Prudente-SP.    Reproduzir os conhecimentos adquiridos durante o curso de Medicina, no caso, 
com atividades práticas, contribuiu para o nosso aperfeiçoamento enquanto alunos e futuros 
profissionais da área da saúde. Sabidamente, quando colocamos em prática a teoria, temos um 
enriquecimento pessoal e técnico e, notando a evolução dos treinados - por meio das avaliações 
reaplicadas, podemos concluir que houve sucesso em nossa proposta inicial.     Sob a supervisão 
de docentes facilitadores, fomos instruídos extracurricularmente com treinamentos de RCP com 
base no manual atualizado de Suporte Básico de Vida - BLS ®, para transmitir o conhecimento 
teórico-prático aos policiais civis, devido a necessidade da ACADEPOL atuar em situações, muitas 
vezes, imprevisíveis, tanto na esfera pessoal como profissional de suas equipes. Durante 
atividades realizadas no Laboratório de Habilidades e Simulação (LHABSIM) da UNOESTE, o grupo 
de alunos treinou 27 formandos da polícia civil. Inicialmente aplicamos uma avaliação teórica com 
questões de múltipla escolha que abordavam conhecimento prévio sobre o assunto. Seguimos 
com o treinamento, utilizando materiais disponibilizados pelo LHABSIM - tais como manequim de 
RCP, desfibrilador externo automático (DEA), reanimador pulmonar manual - AMBU ®, máscara 
Pocket® de ventilação e recursos humanos. Após a instrução, todos repetiram as atividades 
práticas propostas e tiveram a oportunidade de solucionar suas dúvidas. No término da atividade, 
foi reaplicada a avaliação teórica inicial, na qual se notou expressivo aumento no número de 
acertos das questões.    
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COLETA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 
DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP) NO MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO - RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

MARIANA DE LIMA RAMOS PINTO ALVES  
MARIANA GUERRA GONZALES  

NAHARA DE QUEIROZ BLINI SIGNORI  
PEDRO HENRIQUE MOTTA DUALIBI  

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional (PNAISP) foi instituída por meio da Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014, 
que disciplina os objetivos, as diretrizes, bem como as responsabilidades do Ministério da Saúde, 
do Ministério da Justiça, dos estados e do Distrito Federal, representados pelas secretarias de 
saúde, de justiça ou congêneres e dos municípios. Com o objetivo de garantir o acesso das pessoas 
privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS (Sistema Único de Saúde), a 
PNAISP prevê que os serviços de saúde no sistema prisional passem a ser ponto de atenção da 
Rede de Atenção à Saúde (RAS) do SUS, qualificando também a Atenção Básica no âmbito prisional 
como porta de entrada do sistema e ordenadora das ações e serviços de saúde pela rede. As 
equipes de Atenção Básica Prisional (EABp) apresenta composição multiprofissional, com 
responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde dos detentos, devendo realizar 
suas atividades nas unidades prisionais ou nas unidades básicas de saúde a que estiver 
vinculada. Compreender a funcionalidade e execução da PNAISP no município de Presidente 
Prudente e região.    Concluímos que, de acordo com as informações fornecidas, todos os serviços 
prestados aos privados de liberdade que são de responsabilidade hospitalar estão sendo 
realizadas adequadamente conforme a lei. Porém, os dados apresentados pela Secretaria de 
Administração Penitenciária, ainda indicam altos níveis de mortalidade de detentos em presídios 
no estado de São Paulo. No entanto, devido à dificuldade de acesso aos presídios, não foi possível 
identificar as possíveis causas desses altos índices     Estudantes de medicina da Universidade do 
Oeste Paulista através do Programa de Aproximação Progressiva à Prática construíram questões 
baseadas na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 
Sistema Prisional com foco na Atenção Básica ofertada e as condutas hospitalares de 
penitenciárias da região de Presidente Prudente, no Hospital Regional de P. Prudente (HRPP). As 
informações foram colhidas através do serviço social da Imprensa do HRPP e da Penitenciária 
Feminina de Tupi Paulista. As questões tiveram como enfoque: Como é conduzido o atendimento 
para os privados de liberdade, serviço de avaliação e acompanhamento, consultas e exames de 
pré-natal, além de como é conduzida as internações e referência para o AME.    
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CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE A POPULAÇÃO ADSTRITA DE UMA ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF DO INTERIOR PAULISTA  

 
ANE CARELINE MARTIND BAZZANO  

SARA ESPELHO STORCH  
TALITA JAINE FRANCHINI DE SOUZA  

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
 

O Brasil confirmou 723 casos e 237 óbitos no período de 1º julho de 2017 a 28 de fevereiro deste 
ano, assim, o Ministério da Saúde reforçou a importância da vacinação da população dos estados 
recomendados. No entanto, dados apontaram que até fevereiro apenas 23,2% do público-alvo 
tinham tomado a vacina. A resistência à vacinação é fruto tanto de fatos passados, quando 
Oswaldo Cruz, na Velha República, atuou através de campanhas policialescas com introdução da 
vacinação obrigatória levando à Revolta da Vacina, como também pelo crescimento do 
movimento antivacina que tem se intensificado nos últimos meses, houve ainda registros de 
alguns casos em que a vacinação resultou em morte gerando na população o temor de que as 
vacinas fizessem mal. Em pouco tempo boatos se espalharam pelas redes sociais afirmando que a 
vacina seria perigosa. Assim, visando a educação em saúde, a Universidade do Oeste Paulista, em 
parceria com as ESF através do Programa de Aproximação Progressiva a Prática desenvolveu com 
os acadêmicos uma atividade de esclarecimento a respeito da vacina contra febre amarela a fim 
de garantir a imunização da população. Demonstrar a atuação dos estudantes na conscientização 
da população sobre a importância da imunização da Febre Amarela, bem como as orientações 
fornecidas.    A atividade proporcionou um melhor esclarecimento da população e dos estudantes 
sobre a prevenção da doença e sobre a importância de manter o cartão de vacinação sempre 
atualizado, tais informações permitem a autonomia do usuário para cuidar de sua saúde e 
desmentem boatos criados que visam enfraquecer a imunização. As campanhas de vacinação e de 
conscientização são essenciais para manutenção da saúde pública.     Os estudantes do segundo 
termo de uma universidade privada do Oeste Paulista, realizaram uma atividade de 
conscientização sobre a importância da vacinação contra a Febre Amarela e a verificação do 
comprovante de vacinação de acordo com o Calendário Nacional de Saúde Pública. O local 
escolhido foi os arredores das respectivas ESF's. Os alunos receberam as instruções e uma 
pequena palestra sobre o assunto com as professoras. Foram utilizados panfletos explicativos e as 
eventuais dúvidas da população foram sanadas pelos próprios estudantes.    
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CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VOZ E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DE DOENÇAS - 
RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
MATHEUS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  

LUCAS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  
DOUGLAS DA ROCHA MORENO NASCIMENTO  

LUCAS MANETTA DA CUNHA SUTER  
RAFAEL CECILIO DE LIMA  

TALISSA DOUAKI  
VICTOR AKIO SANO  

SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN  
 

A voz é o principal meio de comunicação entre os seres humanos, além disso é uma indispensável 
ferramenta de trabalho para profissionais em diversas áreas de atuação, como professores, 
atores, repórteres e cantores. Devido a sua grande importância, faz-se necessário disseminar 
conhecimento a seu respeito, orientar a população sobre cuidados e promover ações de saúde 
para auxiliar no encaminhamento adequado de problemas potenciais ou reais relacionados à 
voz Relatar a experiência vivenciada pelos acadêmicos da Liga de Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial na promoção de uma ação em saúde com a finalidade de orientar e atender a 
população acerca dos distúrbios da voz    Devido à grande participação da população nas 
atividades da semana da voz, ao final, ficou claro o impacto positivo desta ação em saúde. Tanto 
pela detecção e encaminhamento precoce de pacientes com patologias da garganta, quanto pela 
orientação à população sobre os cuidados com a voz     Nos dias 16 a 20 de abril de 2018, que 
correspondem à Semana Nacional da Voz, em parceria com a Fonoaudiologia e os preceptores e 
residentes do serviço de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial do Hospital Regional de 
Presidente Prudente (HR), juntamente com os acadêmicos da liga, realizaram duas atividades com 
o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção dos distúrbios da voz e problemas na 
garganta. A primeira atividade foi realizada no dia 16 de abril das 8:30 às 16:30 horas e consistiu 
no atendimento à população pelos residentes e acadêmicos, em frente ao Ambulatório do 
Hospital Regional de Presidente Prudente, visando prestar atendimento gratuito aos cidadãos com 
problemas de garganta, como dor, pigarro, dificuldade para engolir, disfonia e rouquidão. Neste 
atendimento, foi realizado a triagem de pacientes que pudessem apresentar alguma patologia 
vocal e encaminhá-los ao tratamento através da elaboração de um guia de referência para o posto 
de saúde para o paciente passar por atendimento de um otorrinolaringologista. Às 19:30 do dia 19 
de abril, no Anfiteatro do HR, foram realizadas palestras, abertas ao público, com foco na 
prevenção dos distúrbios da voz, problemas na garganta, além de cuidados e recursos no uso da 
voz. Com participação de otorrinolaringologista, fonoaudióloga, maestro, preparador vocal e 
cirurgião oncológico que discorreram sobre doenças benignas da laringe, recursos terapêuticos 
fonoaudiológicos, cuidados com a voz e câncer de laringe, respectivamente    
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CONSTRUÇÃO DE UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO: UM RELATO DA EXPERIÊNCIA DE ALUNOS DA 
ÁREA DA SAÚDE  

 
DANIELA BARROS  

FERNANDA CRISTINA ALVES DA SILVA  
 

As doenças infecciosas e parasitárias (DIPs) listadas no capítulo 1 do CID (Código Internacional de 
Doenças) são comumente utilizadas como definidoras da qualidade de vida de uma população, 
estando diretamente relacionadas ao grau de escolaridade e renda, possuindo então uma íntima 
relação com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que é a medida usada para definir o nível 
de desenvolvimento de uma sociedade. Logo, a relevância deste trabalho se dá pelo fornecimento 
de subsídios para a discussão sobre o tema, assim como o fomento à pesquisa pelos alunos. Assim 
sendo, o objetivo deste estudo é descrever a experiência vivenciada pelos estudantes de medicina 
no desenvolvimento de um estudo ecológico realizado nos laboratórios da Faculdade de 
Informática de Presidente Prudente (FIPP) nos meses de maio e junho de 2018 na disciplina de 
epidemiologia.    Diante do exposto, é notória a necessidade da promoção de saúde por meio da 
criação de políticas públicas que visem melhorar as condições sociais da população, e que o 
estudo epidemiológico acrescenta, entre outras coisas, censo crítico aos estudantes.     O trabalho 
foi desenvolvido através da divisão da turma em duplas que receberam de maneira aleatória seus 
respectivos estados para traçarem o perfil da mortalidade por determinada causa que ficou a 
critério das mesmas, e em seguida construírem um banner científico. O estado sorteado foi o 
Amapá e as patologias escolhidas foram as DIPs, sendo o perfil traçado segundo os critérios: óbitos 
por faixa etária ( < 1 ano a > 80 anos) e sexo, ocorridos em 2017, tendo como base de dados o 
Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e os relatórios da Organização Mundial de Saúde (OMS). A dupla 
dividiu o trabalho, sendo que cada integrante ficou responsável por partes diferentes do mesmo, e 
reuniu-se para discutir as partes comuns. Foi evidenciado então, de acordo com as pesquisas, que 
embora o estado do Amapá possua o 12° maior IDH do Brasil ele possui valores elevados de 
acometimento por DIPs e ocupa a 14° colocação em números de óbitos por elas, sendo que estes 
ocorrem majoritariamente na população acima dos 80 anos, por conta da ineficiência da resposta 
imune e que as mulheres prevalecem quanto ao número de óbitos, o que destoa dos resultados 
nacionais, mas que poderia ser explicado pela falta de planejamento familiar de parte da 
população e seu reflexo principalmente na saúde das mulheres e crianças.    
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DEZEMBRO LARANJA CONTRA CANCER DE PELE OCORRIDO NO HOSPITAL REGIONAL DE 
PRESIDENTE PRUDENTE  

 
AMANDA ZOGHEIB PINATTO  

ISABELA FRANZON LEOPIZE  
THAMIRES MARIA BELETATO  

BEATRIZ MEROTTI FERNANDES  
TALLYRE SILVA MIYAZAKI  

JULIANA RIBEIRO CHRISTOVAM  
 

O câncer de pele é o mais frequente tipo de câncer do Brasil, sendo mais comum entre pessoas 
acima de 40 anos, e relativamente raro em crianças e negros. A causa mais comum é uma resposta 
de proteção alterada da pele após anos de incidência de raios ultravioletas, sem medidas de 
proteção especialmente; ou também por doenças cutâneas prévias. O câncer de pele se apresenta 
na malignidade como melanoma, porém apresenta-se benigno em linhagens diferentes, sendo o 
mais comum carcinoma basocelular e carcinoma epidermoide. O carcinoma basocelular, mesmo 
sendo o mais incidente, é também o menos agressivo, pois acomete células basais, por isso seu 
nome.  Apesar de todas as informações a maneira mais eficaz para se evitar a doença, é a 
prevenção das ações dos raios solares sobre a pele, com protetores. Com a intenção de estimular 
a população na prevenção e no diagnóstico ao câncer da pele, em 2014 a Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD) deu iniciou ao movimento de combate ao câncer da pele batizado "Dezembro 
Laranja".    Foram atendidos ao todo de 770 pessoas durante o evento. Em 2016, foram 537 casos 
de câncer.Já 2017, foram 1,134 casos até outubro, ou seja, houve aumento de 97% em relação ao 
ano passado. Como conclusão evidenciou que o número de pessoas que convivem com o Câncer 
de Pele sem conhecimento é alto, e como mesmo assim não usam o protetor solar, uma medida 
simples e necessária não só quando estamos expostos diretamente ao sol, mas indiretamente 
também. Porém ao mesmo tempo a quantidade de pessoas que buscaram atendimento foi muito 
alta, visto que teve filas e tempo de espera alto, a população buscou se consultar e procurar 
possíveis focos de câncer.      Durante este dia o Hospital Regional de Presidente Prudente "Doutor 
Domingos Leonardo Cerávolo", realizou, das 9h às 16h, um mutirão de atendimentos 
dermatológicos para pacientes da cidade e região, sem a necessidade de agendamento prévio, e 
por ordem de chegada foram atendidos por Residentes de Dermatologia, Médicos 
Dermatologistas, esses com auxilio também de acadêmicos de Medicina da Unoeste. Os pacientes 
foram avaliados com um questionário em que os colocam numa escala de risco sobre a doença, 
analisados com dermatoscópio e quando necessário já realizam o tratamento cirúrgico, tendo 
confirmação diagnóstica com resultado em anátomo patológico Todos os pacientes foram 
orientados de como se prevenir da doença. Além disso também receberam amostras grátis de 
protetores solares.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA BUSCA ATIVA DE CASOS DE HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO  

 
THALITA ROLLEIGH DA SILVA  

FERNANDO DA SILVA RAPOSO  
TALITA BESERRA SA  

WILSON JOLANDO OJEDA JÚNIOR  
ALEX WANDER NENARTAVIS  
LIDELCI FIGUEREDO BENTO  

 
A hanseníase considerada como uma doença negligenciada e estigmatizada tem ocorrência 
predominante em países tropicais, acometendo principalmente comunidades desfavorecidas 
economicamente, onde os serviços em saúde geralmente são mais precários. Diante disso, a 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) em parceria com as Secretarias de Saúde de municípios 
da Direção Regional de Saúde da Alta Sorocabana (DIR 11) busca integrar seus alunos na realidade 
social dos locais visitados para fortalecer o vínculo com a comunidade e propiciar a mesma alguns 
serviços básicos como a organização de busca ativa de doenças com grande incidência e/ou alta 
capacidade de transmissão, como a hanseníase.  Relatar a experiência de acadêmicos de medicina 
durante a busca ativa de casos de Hanseníase na cidade de Álvares Machado com uso da Política 
Pública da Educação Permanente.    Os Facilitadores do PAPP estimularam os estudantes a 
refletirem juntamente com as equipes interdisciplinares a respeito do imaginário coletivo 
relacionado à hanseníase. Esta foi uma etapa importante para a aplicação da Política Nacional da 
Humanização (PNH) de maneira transversal na ESF.     A ação foi realizada por meio de visitas 
domiciliares e consultas agendadas na Unidade de Saúde. A Equipe da ESF recebeu um 
treinamento antes de realizar o Plano de Ação na área adscrita ao território da Unidade. Dentre os 
atores envolvidos podemos citar os Professores e Estudantes do Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática (PAPP/UNOESTE) do Curso de Medicina. Profissionais da Estratégia Saúde da 
Família: Enfermeiro, Médico, Técnicos de Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde também 
participaram e avaliaram como positiva a ação de Promoção à Saúde realizada na cidade. A 
integralidade e a qualidade da atenção também foram abordadas nas rodas de conversa que 
precederam as ações de busca ativa para Hanseníase. Em relação à humanização, as relações 
interpessoais, o olhar, a escuta, o toque, os apertos de mão foram valorizados, transmitindo ao 
usuário do SUS a ideia de estar sendo alvo de cuidados. Essas ações foram valorizadas pelos 
facilitadores como fortalecedoras de vínculos e promotoras de adesão aos tratamentos propostos, 
com estabelecimento de confiança entre equipe da ESF e usuários do SUS.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR E MANOBRAS DE 
DESENGASGAMENTO EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

 
GIOVANNA DUARTE BINOTTI  

HADE ANDREZZA MONTANHOLI BUENO  
ELENICE MORINI DUARTE  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
 

O curso de medicina da Universidade do Oeste Paulista através da disciplina Programa de 
Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) promove a aproximação do estudante ao exercício da 
profissão médica mais humanizada aliada ao desenvolvimento da atenção básica em saúde. As 
atividades são realizadas com a comunidade do Município de Presidente Prudente vinculada ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) e são doutrinadas e supervisionadas por tutores empregados em 
Estratégias de Saúde da Família (ESF). Dentre elas, foi desenvolvida a atividade na Sala de Espera 
com o intuito de instruir as pessoas que aguardam por atendimento médico sobre assuntos 
pertinentes ao estabelecimento e manutenção da saúde individual e coletiva. Capacitar pais e 
responsáveis, permitindo uma ação correta e em prontidão diante das situações supracitadas, 
além disso, delineiar um ciclo de passagem do conhecimento das pessoas ensinadas para parentes 
e comunidade.    Conclui-se, portanto, que por meio de atividades interativas com a população, o 
Programa de Aproximação Progressiva à Prática visa instruir e auxiliar a comunidade em situações 
adversas do cotidiano para a manutenção do bem-estar individual e coletivo. Fazendo da Sala de 
Espera um momento educativo em vez de um tempo ocioso para as pessoas. Ademais, a 
importância do ensino da Ressuscitação Cardiopulmonar e das manobras de desengasgamento é 
justamente proporcionar para vítima o aporte nutricional necessário ao organismo, evitando, 
assim, hipóxia tecidual e propiciando melhor prognóstico.     Ao estarem instruídos, os estudantes 
de medicina do segundo termo, explicaram inicialmente as precauções para um bom 
procedimento como a não utilização de adornos, assim como a importância do aprendizado da 
técnica específica de Ressuscitação Cardiopulmonar e Manobras de Desengasgamento para 
crianças na faixa etária entre 7 e 12 meses, pois difere-se da técnica utilizada para adultos e 
crianças maiores. Foram utilizados bonecos para simulação, os alunos iniciaram a demonstração 
prática dos procedimentos e posteriormente supervisionaram a prática pelos usuários da ESF 
presente, e todos tiveram a oportunidade de reproduzir a situação de emergência no boneco.    
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EDUCAÇÃO SANITÁRIA VISANDO A PREVENÇÃO DE PEDICULOSE EM ESCOLA PÚBLICA DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - SP  

 
GABRIELA MELO NOGUEIRA  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
ELENICE MORINI DUARTE  

BÁRBARA REIS IEIRI  
 

A pediculose é uma ectoparasitose causada pela presença do Pediculus humanus capitis, 
conhecido popularmente como piolho de cabeça. A doença é um problema de saúde pública 
muito recorrente em locais onde o contato entre pessoas é muito próximo como em Centros de 
Educação Infantil (CEI). Diante da importância desta doença, e da dificuldade de contê-la, 
estudantes do quarto termo da Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista - 
UNOESTE, realizaram três palestras para alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, 
respectivamente, do ensino fundamental de uma escola estadual acompanhados de seus 
professores. O ambiente escolar foi escolhido pois, além da alta contagiosidade, a pediculose em 
crianças pode afetar o processo de aprendizagem por dificuldade de concentração e do bem-estar 
devido ao intenso prurido no couro cabeludo, podendo ainda causar certo constrangimento. O 
objetivo da ação é estimular a consciência de crianças e professores sobre a prevenção e cuidados 
relacionados à pediculose. E permitir através de um aprendizado lúdico maior conhecimento sobre 
a doença, além de alertar o que pode ocasionar na saúde da criança caso venha adoecer.    A 
pediculose, apesar de antiga, é uma doença ainda muito presente entre as crianças. Através da 
ação em saúde conseguimos acolhê-los e orientá-los da melhor forma, assim obtivemos ótimos 
resultados onde as crianças se demonstraram empolgadas e participativas, e puderam 
compartilhar seus conhecimentos sobre a doença.     A atividade foi realizada em uma escola de 
abrangência de uma ESF por alunos de medicina do quarto termo. As palestras foram feitas 
separadamente e igualmente para três classes: primeiro, segundo e terceiro ano com 
aproximadamente 35 alunos em cada sala, juntamente com seus professores. A fim de chamar a 
atenção dos alunos realizou-se primeiramente uma exposição do assunto com videoclipe de forma 
recreativa. Logo após, foi feito um bate papo com as crianças e professores para passar o 
conhecimento dinamicamente. Além disso os alunos foram incentivados a mencionar sobre a 
palestra à seus pais.    
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EFICIÊNCIA DOS ANTISSÉPTICOS NA ELIMINAÇÃO DE MICROBIOTA RESIDENTE E TRANSITÓRIA DA 
PELE E ANÁLISE DE MICRORGANISMOS EM SUPERFÍCIES  

 
MILTON MENDES CATTINI  

SUELI CRISTINA SCHADECK ZAGO  
MÉRCIA DE CARVALHO ALMEIDA  

DANIEL OLIVEIRA CRESTE  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

 
As Infecções são causadas por uma ampla variedade de microrganismos, que nos remete à 
necessidade de redução e controle através de métodos de prevenção. Sendo as mãos o principal 
veículo transmissor, justifica-se o dever de realizar higienização, descontaminação e manutenção, 
para assim, evitar infecções cruzadas e quebrar o ciclo de transmissão. Dentre os antissépticos 
utilizados estão o Álcool 70%, o Iodo e a Clorexidina. Averiguar disponibilidade e tipologia das 
soluções com propriedades antimicrobianas, utilizadas durante as aulas práticas de uma 
Universidade do Interior Paulista. Analisar por comparação, a microbiota existente nas mãos de 
um aluno, assim como, na superfície das bancadas de um laboratório, em aulas práticas de 
Microbiologia. Identificar a eficácia de cada antisséptico, mediante a cultura em placas de Petri, 
associadas com as soluções a serem analisadas.    A Clorexidina obteve melhor efetividade na 
eliminação de microrganismos em comparação aos outros produtos. Apesar de ser considerado 
seguro pelo baixo potencial de toxicidade e irritabilidade, livre de inconvenientes em coloração, 
ressecamento da pele e reações cutâneas, tem a utilização reduzida pelo alto valor de mercado. O 
álcool e o iodo apresentaram o mesmo grau de efetividade, pois estes permitiram o crescimento 
de microrganismos, não revelando total eficiência. O álcool não degrada os locais onde é utilizado 
com maior consumo, pelo baixo custo. O Iodo caiu em desuso por causar forte irritação na pele. 
Em intercorrências, deve-se lavar a área e buscar o médico responsável pelo registro de 
Comunicação de Acidente de Trabalho. Sabe-se ainda que para o produto preencher os requisitos 
de qualidade, é imprescindível o registro na ANVISA.     Em um laboratório de microbiologia de 
uma universidade do interior paulista, durante uma aula para o curso de medicina do quarto 
termo em 2017, foram formados grupos de alunos. Houve divisão de uma placa de Petri com agar 
nutriente em quatro partes, sendo que para cada porção foi destinado a uma polpa digital de um 
aluno, da seguinte forma: sem antissepsia, após a antissepsia com Iodo por 45 segundos; de álcool 
por 45 segundos e de clorexidina por 45 segundos. Posteriormente, houve coleta da superfície da 
bancada com um Swab estéril. Assim, foi realizado um esfregaço do material sobre uma segunda 
placa de Agar Sangue. Por fim, ambas as placas foram colocadas em uma estufa na temperatura 
de 37 graus por 7 dias e os resultados foram interpretados em aula.    
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ESTUDANTES DE MEDICINA ABORDAM O CANAL DO ESTUDANTE COMO FERRAMENTA 
IMPORTANTE NA EXECUÇÃO DE SUAS PRATICAS  

 
EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  

FELIPPE AUGUSTO ALVES CARDOSO  
 

Os estudantes do Curso Médico da UNOESTE são inseridos em sete Estratégias Saúde da Família 
(ESFs) desde a primeira série do curso, em um Programa de Aproximação Progressiva à Prática 
(PAPP). Os estudantes compartilham do processo de trabalho das equipes de acordo com os Eixos 
propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 
2014. Acompanhar famílias e ações da equipe interdisciplinar dentro da área de abrangência das 
ESFs, com olhar no cuidado individual, coletivo e o de gestão dos serviços de saúde    O Canal do 
Estudante busca compreender o significado da inserção do estudante na prática profissional da 
ESF. Os aprendizes e os facilitadores consideram como positiva a interação entre eles no Canal do 
Estudante PAPP.     As interações dos estudantes na ESF são problematizadas. Os aprendizes vão 
para a busca em diversas fontes. Os facilitadores orientam estratégias de intervenção para 
implementação no território da ESF de maneira compartilhada com a equipe de saúde local. Dessa 
maneira a formação dos futuros profissionais de Saúde se aproxima dos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS). A Promoção à Saúde é valorizada na lógica da vigilância. Esse 
modelo de ensino vai se chocar com o modelo de cuidado centrado no biologicismo e na queixa-
conduta, conceitos muitas vezes trazidos pelos estudantes e pela comunidade. Os estudantes 
apresentam dúvidas em relação às Metodologias Ativas aplicadas na FAMEPP/UNOESTE, à 
parceria Academia-Serviço (UNOESTE/Secretarias Municipais de Saúde dos Municípios de 
Presidente Prudente e Álvares Machado), além de dificuldades relacionadas à Atenção Individual, 
Coletiva, aos Processos de Trabalho em Saúde e à Educação em Saúde elaboradas para os Grupos 
da Comunidade. Para tentar dar ouvido às queixas dos estudantes, o PAPP/UNOESTE organizou o 
Canal do Estudante. Mensalmente, os acadêmicos e Facilitadores do PAPP se reúnem para discutir 
as inquietações dos estudantes dos termos 1 ao 5, relacionadas à sua permanência nos cenários 
de ensino das ESFs. Neste espaço, os estudantes expõem as suas dificuldades ou dúvidas acerca da 
prática; exprimem os seus elogios ou críticas construtivas de momentos vivenciados no campo de 
atuação; além disso, podem externar sugestões de melhorias, caso necessário. Em suma, é um 
espaço de interação entre estudantes e facilitadores, podendo expressar suas opiniões e serem 
ouvidos, sem disparidade.    
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ESTUDANTES DE MEDICINA ENVOLVIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRABALHANDO PLANEJAMENTO 
FAMILIAR NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

 
CHRYSTIAN COELHO LEMES  
BIANCA MIRANDA CAMPOS  
REGIANE SOARES SANTANA  

MARCEL FARIAS DOS SANTOS  
LEONARDO PEREIRA PEGORARO DE LARA  

OCTAVIO FACHIN FARINASSE  
LUCAS BORDIGNON ULIANA  
MATHEUS HIDEKI TOKAWA  

 
O Programa de Aproximação Progressiva a Prática (PAPP) do Curso Médico do interior Paulista 
atua nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e vivencia a prática de atendimentos 
primários. Um dos objetivos desse programa é a visita domiciliar as famílias que compõe o 
território de responsabilidade da ESF auxiliando os trabalhos diários da unidade, além disso auxilia 
no planejamento familiar que está pautado no Artigo 226, Parágrafo 7, da Constituição da 
República Federativa. Avaliar as famílias e organizar o planejamento familiar a partir das 
informações da família e deixando a livre escolha dos métodos contraceptivos a ser utilizado pelos 
usuários do Sistema Unico de Saúde (SUS).    É de suma importância que os profissionais da área 
da saúde devam empenhar a informar de maneira minuciosa para que a população conheça todas 
as alternativas de anticoncepção e possa participar das escolhas dos métodos hoje existentes. Seja 
o método feminino ou masculino, é necessário informar todas as maneiras possíveis para que 
aconteça o Planejamento Familiar.    UNOESTE Uma das visitas realizadas pelos estudantes de 
medicina na ESF,no município de Presidente Prudente foi à um casal que possui um total de seis 
filhos, sendo um do casal, quatro por parte materna e um por parte paterna. Com isso, foi 
indicado pelos alunos durante a visita domiciliar que fizesse um planejamento familiar, até 
mesmo, para melhoria das condições sócio-econômicas da família. Na visita, foi informado alguns 
tipos de métodos contraceptivos, sendo eles o uso de preservativos, anticoncepcionais orais e 
injetáveis, Dispositivo Intra Uterino (DIU), porém, não foi aceito devido a informações de outras 
mulheres que não aceitaram os métodos por vários motivos. Por último foi indicado ao homem 
que fizesse a vasectomia, no início ele teve receio por se tratar de um processo cirúrgico. Porém, 
após as orientações dos estudantes de medicina sobre como seria a cirurgia, o homem aceitou a 
fazer o procedimento. Foi orientado a voltar a ESF e pedir um encaminhamento ao profissional 
especialista para que desse início ao processo. Em uma visita posterior feita pelos estudantes, 
foram informados que o homem já havia dado início ao processo e que também que já tinha 
passado pela assistente social e já seria reencaminhado ao especialista para que seja realizado o 
procedimento cirúrgico.    
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ESTUDANTES DO CURSO MÉDICO APLICAM A POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA 
CRIANÇA PARA ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, 

EM PRESIDENTE PRUDENTE, SP  
 

MARCELA REIS COELHO E SILVA  
MARIA JULIA DEMATTEI DE MELO  

LUANNA MOAMMAR EL ABED  
LUCAS LEMOS MARCON DA SILVA  

MARCELO LOPES DE CARVALHO  
MARIA EDUARDA MENDES CAMPOS  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
MARIA JULIA SCHADECK PORTELINHA  

 
A Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) insere os estudantes do Curso Médico, desde o 
primeiro termo em 7 Estratégias Saúde da Família (ESFs) nos municípios de Presidente Prudente - 
SP e Álvares Machado - SP. Os acadêmicos constroem Planos de Ação com utilização de 
Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem como a Problematização, com a finalidade de 
resolver os desafios e suprir as necessidades de Saúde da população adscrita aos territórios das 
ESFs. A atividade de Educação em Saúde foi desenvolvida em escolas do município de Álvares 
Machado, SP, para crianças e adolescentes. Os aprendizes organizaram Rodas de Conversa 
abordando o tema sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce além de 
higiene íntima preventiva; permitindo um olhar ampliado relacionado ao conceito de 
Saúde. Descrever as experiências de Educação em Saúde e Criação de Vínculos de Confiança entre 
estudantes do Curso Médico e os pequenos usuários do Sistema Único de Sáude (SUS) moradores 
do território adscrito à ESF.    O período escolar é um momento muito importante na vida da 
criança e adolescente, pois é nesse período que ocorre a socialização dos pequenos cidadãos. A 
orientação em Saúde, com o objetivo da criação de ambientes saudáveis para a comunidade 
jovem, quando feita precocemente pode minimizar os danos que poderiam ser causados e, 
consequentemente, evitar a gravidez indesejada e a convivência com doenças sexualmente 
transmissíveis (DST's). Os participantes consideraram como positiva sua participação na atividade 
de Promoção à Saúde, realizada no território adscrito à ESF.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA 
- UNOESTE As Rodas de Conversa foram organizadas pelos acadêmicos do terceiro termo do Curso 
de Medicina, sob supervisão dos Facilitadores do Programa de Aproximação a Prática Médica 
(PAPP). Foram utilizadas Tecnologias Leves de Merhy, como a comunicação, para o 
empoderamento comunitário no território da ESF. Imagens ilustrativas foram utilizadas pelos 
Futuros Profissionais de Saúde para enfatizar a importância do uso de preservativos para evitar a 
contaminação com principais doenças: Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Candidíase, Sífilis, 
Gonorreia, Vírus do Papiloma Humano (HPV) e gravidez precoce. No decorrer das Rodas de 
Conversa foram realizadas dinâmicas para aproximar os participantes e sanar dúvidas de forma 
descontraída.    
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ESTUDANTES DO CURSO MÉDICO APLICAM A POLÍTICA PÚBLICA DE CUIDADOS PALIATIVOS EM 
UMA VISITA DOMICILIAR REALIZADA PARA UM USUÁRIO DO SUS RESIDENTE NA ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA DA ESF  
 

MARYE ARCANE SOUSA SANTOS  
REGIANE SOARES SANTANA  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

MARCEL FARIAS DOS SANTOS  
 

A Organização Mundial da Saúde descreve como cuidados paliativos a assistência integral a 
pacientes cuja doença não responde mais ao tratamento curativo e que tem como finalidade 
garantir a melhor qualidade de vida tanto ao doente quanto aos seus familiares. Os estudantes do 
Curso Médico da UNOESTE, inseridos nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), realizaram um 
plano de Ação com ajuda do Facilitador a uma pessoa acamada, morador do território adscrito à 
uma ESF que demandava de tais cuidados. Oferecer esse tipo de assistência em saúde, além de ser 
uma diretriz da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) dentro do contexto do humaniza SUS 
é, sobretudo, uma atitude que responde à ética médica e que tem como fundamento principal o 
respeito por outro ser humano e sua inerente dignidade. Necessitam de cuidados paliativos as 
pessoas que apresentam patologias crônico degenerativas, tais como, a Esclerose Lateral 
Amiotrófica (ELA), um distúrbio progressivo que envolve a degeneração do sistema 
motor.  Ressaltar a importância do agir ético por parte do futuro profissional médico, para a 
tomada de decisões em saúde, que valorizam os aspectos biopsicossociais e a autonomia de cada 
pessoa, inclusive em circunstâncias terminais.    A finalidade da assistência do médico está em 
avaliar as condições de saúde e buscar intervir da melhor maneira respeitando a autonomia da 
pessoa, que nesse caso, demanda cuidados paliativos. As visitas domiciliares, embora sejam 
curtas, geraram um ambiente de segurança e amparo ao familiar que convive com o paciente em 
estado terminal.     Parte das visitas domiciliares foi realizada para um usuário do SUS portador de 
ELA que se encontrava acamado e sob cuidados paliativos. O paciente, masculino, apresentava 
uma rápida progressão da doença devido a uma resposta insatisfatória ao tratamento curativo, 
tendo já perdido a capacidade motora. Em relação ao quadro clínico, muitas comorbidades 
surgiram, necessitando cuidados diários e higienização rigorosa para evitar infecções que 
poderiam piorar a condição do doente. O médico de Família da ESF, Colaborador da UNOESTE, 
durante a visita, orientou sobre as melhores atitudes a serem tomadas com relação ao paciente, 
no que diz respeito a sua qualidade de vida, bem como, promoveu o acolhimento da família e do 
doente.    
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ESTUDANTES DO CURSO MÉDICO ORGANIZAM PLANO DE AÇÃO A PARTIR DA PROBLEMATIZAÇÃO 
PARA PROMOÇÃO À SAÚDE DE GESTANTES EM UMA CIDADE DO INTERIOR PAULISTA  

 
CHRYSTIAN COELHO LEMES  
BIANCA MIRANDA CAMPOS  
REGIANE SOARES SANTANA  

MARCEL FARIAS DOS SANTOS  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

 
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) propostas pelo Ministério da Educação 
e Cultura (MEC), no ano de 2014, as Escolas Médicas devem, preferencialmente, utilizar 
Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem como a Problematização. Os estudantes inseridos 
em uma ESF do interior Paulista valorizaram a Política Pública de Promoção à Saúde de Gestantes 
e construíram um Plano de Ação a partir das Necessidades de Saúde encontradas no território 
adscrito à Estratégia Saúde da Família (ESF). Utilizar a Visita Domiciliar para realizar ações de 
Educação em Saúde para gestantes do território adscrito à ESF.    Os acadêmicos de Medicina do 
PAPP juntamente com a equipe interdisciplinar da ESF, conseguiram colocar em prática a 
assistência de forma humanizada à usuária do SUS. Com essa troca de informações e estudos 
entre os tutores e aprendizes, fica claro que, ao fazer visitas domiciliares nos territórios das ESFs, 
os estudantes conseguem informar cada vez mais as famílias, como foi o caso da gestante em que 
foi informada sobre a importância da caderneta da gestante.     UNOESTE O Programa de 
Aproximação Progressiva a Prática (PAPP) insere o acadêmico de Medicina nas Estratégias de 
Saúde da Família (ESFs) desde o início do Curso. Os acadêmicos participam de reuniões de equipe 
com frequência semanal nas quais podem capturar as necessidades de saúde da comunidade. Em 
uma das reuniões os estudantes perceberam a necessidade de atualizar as cadernetas das 
gestantes da Unidade. Nas ESFs são realizadas visitas domiciliares para acompanhar a saúde das 
pessoas. Em visita domiciliar a uma gestante que estava na trigésima semana de gestação foram 
feitas orientações de grande relevância, sobre os direitos antes e depois do parto, marcações de 
consultas e exames, dicas para uma gravidez saudável, orientações sobre a gestação e o 
desenvolvimento do bebê, parto e o pós-parto, amamentação, dentre outros cuidados, incluindo o 
pré-natal do parceiro. Além disso, foi informado que o preenchimento correto da caderneta auxilia 
na criação de ambientes saudáveis no território da ESF. Os acadêmicos tiveram a oportunidade de 
explicar à gestante que caso ela ou o bebê necessitem de algum atendimento de emergência, o 
profissional de saúde poderá analisar as informações registradas anteriormente e agir com 
segurança. Após o nascimento da criança, o grupo de estudantes visitou novamente a família e 
orientaram a mãe para acompanhamento da puericultura.     
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ESTUDANTES DO CURSO MÉDICO REALIZAM AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NA BUSCA ATIVA 
PARA FALTOSOS, EM UMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA EM UMA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO INTERIOR PAULISTA  
 

MARCELA REIS COELHO E SILVA  
MARIA JULIA DEMATTEI DE MELO  

LUANNA MOAMMAR EL ABED  
LUCAS LEMOS MARCON DA SILVA  

MARCELO LOPES DE CARVALHO  
MARIA EDUARDA MENDES CAMPOS  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
MARIA JULIA SCHADECK PORTELINHA  

 
A Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP) da Universidade do Oeste Paulista 
insere os estudantes do Curso Médico, desde o primeiro termo, em Estratégias Saúde da Família 
(ESFs) nos municípios de Presidente Prudente e Álvares Machado. Os Facilitadores organizam 
Planos de Ação a partir dos Ciclos Pedagógicos que acontecem mensalmente nas Estratégias 
Saúde da Família. A Política Nacional de Promoção à Saúde embasou a criação de um Plano de 
Ação relacionado à busca ativa de faltosos na Campanha de Vacinação proposta pelo Ministério da 
Saúde relacionada à vacina da contra a gripe para a população do município de Álvares Machado-
SP. Descrever as experiências vivenciadas por estudantes de Medicina na aplicação da vacina 
contra a gripe, visando aproximar o acadêmico do terceiro termo da população.    A vacinação é 
importante, pois é o principal meio de prevenção das gripes, diminuindo a disseminação da 
doença e a evolução para uma epidemia. Os estudantes, com a ajuda dos Facilitadores, refletiram 
sobre a ação de Vigilância em Saúde realizada no território da Estratégia Saúde da Família (ESF). 
Também foi valorizada a criação de vínculos de respeito e confiança entre as pessoas que foram 
vacinadas e os futuros Profissionais de Saúde. A equipe da ESF participou da avaliação e 
considerou como positiva a ação de criação de ambientes saudáveis para a comunidade que reside 
no território adscrito à Estratégia Saúde da Família.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE A vacinação foi realizada em idosos faltosos por meio de Visitas Domiciliares e também 
para grupos de risco nas dependências da Estratégia Saúde da Família (ESF), seguindo as 
orientações fornecidas pelo Ministério da Saúde. Os acadêmicos acompanharam e 
desenvolveram, na prática, a técnica vista na teoria por meio do Programa de Práticas Médicas 
(PPM). Os eixos da Atenção Individual, Coletiva e dos Processos de Trabalho em Saúde, propostos 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da Educação no ano de 2014 alicerçaram a 
construção da ação de Vigilância em Saúde no território da Estratégia Saúde da Família.    
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ESTUDANTES DO CURSO MÉDICO UTILIZAM A METODOLOGIA ATIVA DA PROBLEMATIZAÇÃO PARA 
CONSTRUIR PLANOS DE AÇÃO, CRIANDO AMBIENTES SAUDÁVEIS PARA TRABALHADORES DE UM 

PRESÍDIO, NO TERRITÓRIO DE SAÚDE DE UMA ESF DO INTERIOR PAULISTA  
 

LETHICIA MACHADO JACINTHO  
TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  

ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA  
 

A Faculdade de Medicina da UNOESTE insere seus estudantes como membros das equipes 
interdisciplinares em sete Estratégias de Saúde da Família, localizadas em duas cidades na Região 
da Alta Sorocabana, através do Programa de Aproximação Progressiva a Pratica- PAPP. Os planos 
de ação, estimulados por facilitadores, emergem da Epidemiologia em Saúde encontrada nos 
territórios. Os acadêmicos, a partir da análise da Saúde da População Privada de Liberdade, que 
reside nos complexos prisionais da cidade, entenderam, a partir das diretrizes e princípios do 
HumanizaSUS, que seria importante a criação de ambientes saudáveis para os trabalhadores de 
uma unidade prisional. Criação de ambientes saudáveis utilizando a politica nacional de 
humanização- PNH.    A Politica Nacional de Humanização-PNH quer estimular a comunicação 
entre trabalhadores da saúde e trabalhadores com potencial para ouvirem queixas de usuários 
relacionadas à saúde, com a finalidade de construir processos coletivos de enfrentamento de 
relações de poder. Estas relações interferem na criação de vínculos de confiança, melhoram o 
ambiente de trabalho e produzem práticas humanizadoras. Essas práticas potencializam 
autonomia e corresponsabilidade dos profissionais de saúde e dos usuários do SUS no cuidado 
consigo mesmos. Os participantes consideraram como produtivo o Plano de Ação que emergiu das 
necessidades de saúde dos trabalhadores de uma Unidade Prisional.     Foi organizado juntamente 
com a Secretaria de Saúde local e Associação de Apoio ao Paciente Renal Crônico-CARIM, 
atividade de cálculo de IMC, testes de glicemia, mensuração de Pressão Arterial e Circunferência 
abdominal para os trabalhadores. Os acadêmicos, com a utilização do Arco de Maguerez, 
conseguiram entender que a humanização pode ser encarada como a valorização dos 
trabalhadores, no processo de produção de saúde. A responsabilidade compartilhada foi 
valorizada pelos estudantes, que criaram vínculos solidários com os trabalhadores da Unidade 
Prisional. A participação coletiva nos processos de gestão e de produção de saúde também foi 
destaque na Roda de Conversa que precedeu a ação.    
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FORTALECENDO O VINCULO ENTRE PACIENTES E A EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
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LETHICIA MACHADO JACINTHO  

 
O curso médico da Universidade do Oeste Paulista, tem em sua grade curricular o Programa de 
Aproximação Progressiva a Pratica e através dele são inseridos nas Estratégias da Saúde da 
Família-ESF, uma das atividades desenvolvidas é de promoção e prevenção a saúde da população, 
que é um compromisso ético do próprio Sistema Único de Saúde. A atenção a saúde mental inclui 
nestas atividades, e neste caso foi direcionada para um grupo de pacientes da ESF Vila Marcondes, 
através do desenvolvimento de uma dinâmica que envolve psicologia e terapia abordando 
traumas e emoções dos pacientes que interferem nas suas comorbidades. Fortalecer o vínculo 
entre os pacientes do grupo de saúde mental e a equipe da ESF.    O resultado da dinâmica foi 
satisfatório, os pacientes agradeceram, compartilharam suas histórias e apoiaram uns aos outros e 
novamente foi feito a mesma pergunta: "o que você gostaria de fazer com esta folha, que 
representa a sua vida?", desta vez as respostas foram dizendo que iriam guarda-las em um local 
especial, e que olhariam pra ela quando algo de ruim acontecesse para se lembrarem que ainda 
podem florescer.     A atividade foi realizada em uma Estratégia de Saúde da Família, do município 
de Presidente Prudente-SP, para um grupo de 35 pacientes que fazem acompanhamento em 
saúde mental. Foi realizado a "Dinâmica da Flor" que consiste em distribuir folhas de cores 
diferentes para os paciente, a qual representaria sua vida, a folha a princípio estava integra, assim 
como nós ao nascermos e com a vida fatos foram nos moldando, assim, a cada lembrança 
negativa amassava-se a folha até virar uma bola de papel. Neste momento perguntava-se: "o que 
você gostaria de fazer com esta folha, que representa a sua vida?", alguns respondiam "jogar no 
lixo", outros "guardar de lembrança", cada resposta demonstra o sentimento do paciente. 
Continuando a dinâmica, fora pedido para que relembrassem as memórias positivas de suas vidas 
enquanto abria-se a sua folha. Nesta etapa foi dialogado sobre a cor da folha que não havia 
mudado e as marcas que ela tinha recebido, a folha não perdeu a cor, assim como nós 
continuamos a ser quem somos, e as marcas demonstram quanto a vida nos molda. Para encerrar, 
dividiu-se a folha em quatro partes trocando com os demais participantes, ficando com 4 cores 
diferentes em mãos que quando juntas formamos uma flor colorida, mostrando que quando 
compartilhamos a nossa vida podemos torna-lá mais florida.    
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HUMANIZAÇÃO NA COMUNICAÇÃO DA PESSOA QUE CONVIVE COM ESCLEROSE LATERAL 

AMIOTRÓFICA (ELA). O OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA  
 

REGIANE SOARES SANTANA  
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CAIQUE SETOLIN AUGUSTO  
BEATRIZ ZAMBERLAN ZAMBRINI  

BRUNO MURGO MANSAO  
MARIA EDUARDA BARRES VIEIRA  

 
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa e sua incidência na 
população varia de 0,6 a 2,6 por 100.000 habitantes. Trata-se de um distúrbio progressivo que 
envolve a degeneração do sistema motor em vários níveis: bulbar, cervical, torácico e lombar. A 
sobrevida média da ELA é de 3-5 anos. O Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP), 
busca inserir a Humanização na relação Equipe-Usuário SUS, da ESF, de maneira transversal, por 
meio da realização de visitas domiciliares aos pacientes. Dessa maneira, estudantes passaram a 
acompanhar uma família convivendo com ELA, em um município do interior Paulista. Avaliar a 
comunicação da pessoa que convive com ELA e utilizar instrumentos, do tipo alfa numérico, que 
possam melhorar a qualidade de vida do usuário SUS, na forma mais grave da doença.    Para o 
Estudante de Medicina da UNOESTE, atender ao usuário do SUS, com cuidados paliativos e de 
forma humanizada, se tornou uma possibilidade de criação de vínculos de respeito e confiança. 
Para o usuário do SUS que convive com "ELA", notamos que houve diminuição do estresse e 
otimização da interação de forma harmoniosa entre equipe de saúde, cliente e familiares. 
Entendemos que a ação propiciou a criação de ambiente saudável no território de Saúde de 
acordo com a Política Nacional de Promoção à Saúde.     Com a evolução e agravamento do quadro 
associada a não resposta aos medicamentos utilizados, iniciaram-se os cuidados paliativos. Dessa 
maneira aplicaram o Princípio do Protagonismo e da Transversalidade das ações de humanização e 
juntamente com a equipe da ESF, elaboraram um painel com letras e palavras comuns para 
melhor qualidade de vida da pessoa que convive com a doença.Após algumas visitas domiciliares 
avaliou-se a necessidade de melhorar a comunicação entre o cliente, seus familiares, amigos e 
equipe de saúde. Foi elaborado então, um painel com letras e palavras simples como: "dor, 
comida, banho, banheiro" dentre outras, no qual, a partir da expressão da face, abertura e 
fechamento dos olhos, sinais foram sendo interpretados, facilitando a sua comunicação com 
pessoas do seu convívio diário. A doença já se encontrava em fase de evolução rápida, 
evidenciando a perda da fala e movimentos de membros superiores e inferiores do usuário SUS.    
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IMPORTÂNCIA DA ACUIDADE VISUAL NA APROXIMAÇÃO DO ESTUDANTE DE MEDICINA À 
COMUNIDADE E NA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DE CRIANÇAS EM 

ESCOLAS  
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CAIQUE MONTANHOLI BUENO  

HADE ANDREZZA MONTANHOLI BUENO  
ELENICE MORINI DUARTE  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
 

A Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP) da Universidade Oeste Paulista 
(UNOESTE) possui o Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP), que insere o 
estudante de medicina na realidade comunitária, desde o primeiro termo da graduação, com 
intuito de criar uma interação entre o estudante e o Sistema Único de Saúde (SUS) e faz a inserção 
dos alunos na comunidade possibilitando que realizem atividades nas escolas. Dessa forma, 
cuidados com a atenção básica como a avaliação do teste da Acuidade Visual está presente na 
prática do aluno e, além de garantir maior contato entre o mesmo e as pessoas, permite a 
detecção de problemas visuais que podem retardar ou dificultar o desenvolvimento cognitivo de 
alunos em escolas, destacando-se a dificuldade em leitura que acomete a escrita e por 
conseguinte até mesmo a fala.  Relatar a experiência vivenciada pelos estudantes de medicina na 
realização de promoção à saúde com ênfase no teste de avaliação da acuidade visual e teste de 
daltonismo.    Conclui-se, portanto, por meio da atividade de Acuidade Visual promoveu maior 
contato entre acadêmicos e a prática da atenção primária em saúde na comunidade, visando 
neste caso, avaliar a capacidade visual das pessoas e detectar anormalidades. Assim, é possível 
que seja feita uma correção menos tardia, com o uso de óculos, para que não haja piora tanto no 
quadro clínico quanto no desenvolvimento escolar.     Os acadêmicos do segundo termo de 
medicina visitaram escolas da rede pública do município de Presidente Prudente no primeiro 
semestre de 2018 para avaliar alunos do ensino fundamental. As técnicas prescindem de um 
acadêmico para realizar o exame de daltonismo além de outros dois alunos para realizarem o 
teste com a Escala de Snellen, esta escala é importante para avaliar distúrbios como miopia, 
hipermetropia e dificuldades de identificação de formas ou contornos. Ao início de cada teste, as 
crianças foram orientadas sobre como tudo prosseguiria e de acordo com os resultados foram 
encaminhadas para consultas oftalmológicas no Sistema Único de Saúde. Somado a consulta, 
quem precisou de correção visual recebeu de doação os óculos pela parceria com o Lions Clube e 
vínculo com o Banco de olhos da Santa Casa de Presidente Prudente.    
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INSTRUÇÕES SOBRE INSULINOTERAPIA E MÉTODOS DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E 
APLICAÇÃO EM VISITA DOMICILIAR  

 
JULIANA RIBEIRO CHRISTOVAM  

ISABELA FRANZON LEOPIZE  
THAMIRES MARIA BELETATO  
AMANDA ZOGHEIB PINATTO  

BEATRIZ MEROTTI FERNANDES  
TALLYRE SILVA MIYAZAKI  

 
O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a 
complicações e insuficiência de vários órgãos. Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da 
insulina envolvendo processos patogênicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas, 
resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros. O diabetes 
apresenta alta morbi-mortalidade, com perda importante na qualidade de vida. É uma das 
principais causas insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira e doença 
cardiovascular.  O objetivo da visita domiciliar era levar informações e promover aprendizado da 
forma correta do transporte, armazenamento e aplicação da insulina, priorizando a população 
idosa, visto que essa prática é pouco divulgada pelos projetos de saúde da cidade.    Ao fim das 
visitas evidenciamos o número de pacientes com práticas errôneas que propiciavam a piora do seu 
prognóstico, facilitando a instalação de complicações micro e macrovasculares como retinopatias 
e pés diabéticos que acarretariam maiores despesas e transtornos ao sistema de saúde. Sendo 
assim, concluímos que essa situação pode ser facilmente evitada pela disseminação de 
informações e adoção de práticas de apoio ao paciente diabético insulinodependente.     A visita 
domiciliar ocorreu durante o 1º semestre de 2017 em 10 domicílios pelos acadêmicos de medicina 
do 7º termo durante o estágio de Atenção Integral na Rede de Saúde. Baseado em resumos de alta 
do Hospital Regional de Presidente Prudente escolhemos endereços para avaliar em domicílio se 
os métodos estavam sendo corretamente realizados. Para isso desenvolvemos slides de fácil 
entendimento e demonstrávamos na prática os métodos de rolagem da insulina para 
homogeneização, higienização do frasco, transporte refrigerado dos fracos, armazenamento dos 
frascos na porção inferior da geladeira e aplicação da insulina mediante a realização de uma pega 
na pele com agulha em 90º com espera de 30 segundos para retirada da agulha, permitindo a total 
absorção da insulina, além disso, ressaltamos a necessidade do rodízio dos locais de absorção para 
evitar hipertrofias ou atrofias. Durante a atividade foi nítida a surpresa e o desconhecimento dos 
pacientes sobre o tema abordado, sendo que 100% deles realizavam algum dos passos anteriores 
de forma errada, constatando a falta de informações por parte da rede publica de saúde do 
município.    
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LIGA DE PATOLOGIA E ORIENTAÇÃO SOBRE AS DOENÇAS MAIS PREVALENTES À POPULAÇÃO - 
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA BEM SUCEDIDA  
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ISABELA MARIA ESTEVAM DA COSTA FERREIRA  
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GISELE ALBORGHETTI NAI  
 

A Liga de Patologia participa deatividades de extensão vinculadas a Unoeste em cidades próximas 
a Presidente Prudente, que visam fornecer orientação sobre as doenças mais prevalentes à 
população. As atividades de extensão são componentes curriculares do curso de graduação e 
integram o processo de formação do estudante, que proporcionam o enriquecimento acadêmico, 
cultural e científico, necessário à constituição de competências e habilidades requeridas para sua 
formação. Apresentar para a população peças anatômicas referentes a doenças mais prevalentes, 
explicando suas causas e consequências, afim de alertá-la para a importância da prevenção e 
chamar atenção para seu tratamento.     A extensão despertou o interesse do público em visualizar 
e entender as doenças mais comuns que atingem os órgãos do corpo humano. Alémdisso, 
contribuiu na ampliação do conhecimento e desenvoltura de comunicação dos alunos,pois estes 
precisaram explicar sobre as patologias que haviam aprendido durante as aulas e cujos conceitos 
tiveram que ser relembrados.    Unoeste Foi realizado, na manhã de um sábado deste ano, um 
evento emuma cidade do oeste paulista de ?4.702 habitantes,envolvendo atividades de diversas 
Ligas Acadêmicas da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, dentre elas a Liga de 
Patologia. A aitivdade consistia na apresentação detalhada de váriaspeças anatômicas pelos 
membros da Liga (estudantes de medicina, farmácia e fisioterapia), como: pulmão, fígado, artéria 
aorta e coração, cada uma apresentando uma doença específica, que podia ser visualizada 
macroscopicamente. Conforme a aproximação e interesse dos presentes, os membros se dividiam 
e explicavam didaticamente a patologia presente em cada peça, suascausas e consequências, de 
forma que todos compreendessem com clareza. Foram mostradas peças com pneumonia e 
enfisema pulmonar; esteatose e cirrose hepática; cardiopatia chagásica; , aterosclerosede aorta 
abdominal; eum pé diabético. Ao término de cada explicação os alunos ficavam a disposição para 
esclarecer dúvidas e curiosidades da população.     
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MORBIMORTALIDADE POR SÍFILIS CONGÊNITA NO ESTADO DO SÃO PAULO DE 2010 A 2016  
 

MARINA TRONDOLI  
MARIANE TRONDOLI  

LORIS APARECIDA FELICIO DANIEL  
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  

 
A sífilis congênita caracteriza-se pela disseminação hematogênica da bactéria Treponema 
pallidum, que ocorre da gestante infectada e não tratada ou inadequadamente tratada para o 
feto, por via transplacentária, durante o parto ou até mesmo na amamentação. A transmissão é 
maior quando a mulher apresenta sífilis primária ou secundária durante a gestação e pode ocorrer 
consequências como aborto, natimorto, parto pré-termo, retardo do desenvolvimento 
neuropsicomotor, lesões de pele, malformações e morte fetal. Os fatores determinantes para essa 
transmissão dependem do estágio da sífilis da mãe e o período de exposição do feto no útero. 
Portanto, conhecer o perfil epidemiológico dessa população de risco, torna-se essencial para se 
estabelecer ações preventivas e de controle, rumo a sua eliminação.  Avaliar morbimortalidade 
infantil por sífilis congênita no estado de São Paulo, no período de 2010 a 2016.     Diante dos 
resultados pode-se concluir que o aumento na taxa de morbidade pode estar relacionado a falta 
de proteção durante as relações sexuais; desconhecimento da mulher em idade fértil e do 
parceiro quanto ao diagnóstico e tratamento da sífilis; captação da gestante na Atenção Básica 
(AB) para realização do pré-natal em tempo oportuno; a falta de um acompanhamento pré-natal 
correto, no qual, são realizados testes sorológicos para a detecção de T. pallidum . Por isso, 
mesmo a morbidade sendo alta, a mortalidade não sofreu muita variação, podendo indicar, que 
apesar dos problemas apresentados , os recém nascidos infectados estão recebendo um 
tratamento adequado, diminuindo a mortalidade . Portanto, é necessário que sejam estabelecidos 
na AB, ações que sejam mais efetivas para sensibilizar tanto os jovens que estão iniciando sua vida 
sexual, quanto as mulheres em idade fértil que pretendem engravidar, sobre os riscos a que estão 
expostos. O diagnóstico precoce e tratamento adequado da sífilis, é a medida de controle e 
prevenção mais eficaz e efetiva na diminuição da mortalidade e do coeficiente de incidência da 
doença atualmente.      Conforme o gráfico, nota-se um aumento tanto na mortalidade quanto na 
morbidade. Quanto a mortalidade, no ano de 2010 foram identificados 13 óbitos por sífilis 
congênita já em 2016 um total de 21, mostrando um aumento dos casos. Em relação a morbidade 
houve um aumento considerável de casos, uma vez que no ano de 2010 foram registrados 440, 
enquanto que em 2016 finalizou com 1866.     
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MORTALIDADE INFANTIL RELACIONADA À IDADE MATERNA NO ESTADO DE SÃO PAULO, EM 2016  
 

ANA FLÁVIA DE ARAUJO MIRANDA  
FÁBIO HENRIQUE BRAMBILLA  

DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  
 

A idade materna tem sido discutida como um fator de risco para resultados perinatais adversos e 
morbimortalidade materno-infantil. A maternidade em idade precoce, configura um problema 
social e relaciona-se à imaturidade biológica, pois o organismo em desenvolvimento compete com 
o desenvolvimento do feto. O pré-natal tardio ou deficiente, ganho de peso inadequado e 
infecções urinárias também e contribuem para os resultados. Filhos de mães com idade inferior a 
18 anos têm maiores chances de nascerem prematuros, com baixo peso e de morrerem antes do 
primeiro ano. Já a maternidade em idade avançada, ou seja, após os 35 anos de idade, predomina 
o grupo de mulheres com maior grau de escolaridade e melhores condições socioeconômicas. 
Além da perda do potencial reprodutivo, destacam-se as comorbidades associadas, contribuindo 
para os desfechos negativos. A ocorrência de malformações congênitas, anormalidade 
cromossômicas e alterações do peso são maiores neste período, aumentando a mortalidade 
infantil.  Analisar a mortalidade infantil relacionada à idade materna no estado de São Paulo, no 
ano de 2016, através de um estudo ecológico realizado com informações obtidas no Sistema de 
Informação Hospitalar.    Gestantes na zona de risco devem ser monitoradas, com pré natal 
realizado adequadamente e acompanhamento multidisciplinar rigoroso, comorbidades 
associadas, infecções, tabagismo, alcoolismo e uso de drogas devem ser tratados ou cessados, 
diminuindo ao máximo a possibilidade de desfechos negativos. No entanto, atualmente a mulher 
tende a engravidar mais tarde, assim, a medicina está evoluindo e preconiza inovar em pesquisas 
para mudar este panorama, para diminuir o risco dessas gestantes, com técnicas diferenciadas, 
como o congelamento de ovos, permitindo-lhes ter uma gravidez tardia e segura.      As taxas 
demonstram que a mortalidade quando a mãe tem entre 10 a 14 anos é de 1,86%, na idade de 15 
a 19 anos a taxa decresce para 1,20%, a partir deste ponto, os números caem e se mantêm 
relativamente constantes, com uma média de 0,91% entre 20 e 39 anos, idade considerada como 
ideal para uma gestação segura. Ao atingir 40 a 44 anos, já considerada idade avançada, as taxas 
voltam a subir, atingindo 1,65% e finalmente a idade que apresentou números mais preocupantes 
foi de 45 a 49 anos, com 2,22%. O gráfico obtido com os resultados apresentou uma curva em J, 
representando que o risco é maior nos dois extremos da idade reprodutiva, mas sobretudo, em 
idades avançadas.    
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MUSICOTERAPIA EM GRUPO ENQUANTO INSTRUMENTO NA PROMOÇÃO À SAÚDE DA 
COMUNIDADE: UM RELATO DA EXPERIÊNCIA  

 
FERNANDA CRISTINA ALVES DA SILVA  
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REGIANE SOARES SANTANA  

MARCEL FARIAS DOS SANTOS  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

 
A musicoterapia é um importante instrumento de promoção da saúde, autoestima e confiança, 
sendo também coadjuvante no tratamento de patologias como a hipertensão arterial sistêmica, o 
estresse e a depressão, segundo a literatura. Neste cenário, foi desenvolvido o Projeto Quatro 
Cantos pautado na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, em uma parceria 
entre a assistência social do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e a Estratégia Saúde da Família 
em Presidente Prudente, que visa criar vínculos e trazer alegria à pacientes com quadros de 
depressão leve. Sendo assim, a relevância do relato consiste na demonstração dessa inovadora 
terapia, e da importância da atuação dos estudantes em projetos de promoção à saúde. Este 
estudo possui o objetivo de relatar a experiência de estudantes de medicina na participação do 
Projeto Quatro Cantos, realizado em uma Estratégia Saúde da Família de Presidente Prudente, em 
abril de 2018.    Diante do exposto, ficou evidente a percepção pelos estudantes do impacto 
positivo que a musicoterapia em grupo trouxe para a saúde e a autoestima dessas mulheres, além 
da construção de vínculos de respeito e confiança entre colaboradores da unidade de saúde e a 
comunidade, reconhecendo a aplicação dos princípios do Humaniza SUS: Protagonismo do usuário 
e Transversalidade.     A fim de cooperar integralmente nas atividades desenvolvidas na ESF, 
alunos pertencentes ao Programa de Aproximação Progressiva à Prática foram introduzidos em 
um grupo disposto em círculo formado por aproximadamente doze mulheres: pacientes femininas 
com quadros de depressão leve, profissionais da entidade e uma assistente social responsável por 
conduzir o projeto. Durante a reunião, as responsáveis realizaram o acolhimento das mulheres 
com abraços e sorrisos, demonstrando um vínculo equipe-usuário bem fortificado, enquanto 
entoavam músicas animadas já conhecidas e ensaiadas pelas integrantes, que possuíam as letras 
das canções em mãos, incluindo a de um cântico religioso, demonstrando a preocupação com o 
ser enquanto biopsicossocial e espiritual. Além da música, houve conversas e chá, conferindo um 
ambiente alegre, permitindo a construção de uma rede solidária entre elas, auxiliando tanto na 
cura do emocional, quanto na adesão ao tratamento físico. A presença dos estudantes não inibiu a 
desenvoltura das participantes, e possibilitou a experiência de vivenciar esta forma inovadora de 
terapia.    
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O APRENDIZADO MÚTUO ENTRE O MONITOR E O ESTUDANTE NO LABORATÓRIO DE HABILIDADES 
E SIMULAÇÃO, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
ÉRICA VILHENA DE FREITAS  

CAROLINA MORAIS FARIA  
CAIO HENRIQUE NOBRE CABRAL  
MILENA COLONHESE CAMARGO  

 
A universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), oferece aos acadêmicos de medicina a oportunidade 
de executar atividades extracurriculares como de monitoria. A monitoria é uma qualidade de 
instrução que contribui para uma formação completa do aluno, no desenvolvimento de 
competências nas áreas de ensino, extensão e pesquisa durante a graduação.Trata-se de uma 
integração entre teoria e prática, sendo uma ação ativa e colaborativa entre os que participam da 
metodologia de educação e aprendizagem. O Laboratório de Habilidades e Simulação (LHABSIM) 
possibilita o desenvolvimento dessa prática através das atividades de prática monitorada.  O 
objetivo da monitoria é fomentar a troca de conhecimentos entre os estudantes além de 
possibilitar a reflexão sobre a docência no aluno que é orientador.     Essa interação torna o 
aprendizado mais dinâmico, os acadêmicos presentes frequentemente relatam que sentem menos 
pressão, o que facilita a absorção do conhecimento. A atividade possibilita aos monitores se 
sentirem mais autoconfiantes além de estimulá-los a buscar cada vez mais atividades 
extracurriculares na faculdade.     A cada final de semestre a coordenação do LHABSIM publica o 
edital de seleção de monitores. Os estudantes interessados fazem sua inscrição no local e após 
passarem pelo processo seletivo que consta em: prova prática, análise do histórico escolar e 
entrevista, os aprovados são treinados para exercer a função de monitor durante o semestre 
seguinte. Desta forma, o acadêmico monitor é preparado para compartilhar seus conhecimentos 
com os outros estudantes, os quais se inscrevem no cenário prático de seu interesse. A atividade 
de monitoria é semanal, fora do horário regular de aulas e cada monitor é responsável por dois 
assuntos intercalados a cada 15 dias. Cada atividade prática tem vaga para 10 alunos. As 
atividades geralmente começam com um breve resumo teórico sobre o conteúdo, e visam atender 
possíveis dúvidas dos colegas inscritos nos cenários. E em seguida, os mesmos começam a praticar 
as habilidades, para assim abrangerem e expandirem de forma mais eficiente os seus 
conhecimentos com as orientações ministradas durante explanação do conteúdo. Vale ressaltar 
que os alunos se inscrevem nas modalidades normalmente por saberem que são seus colegas a 
lhe ensinarem, e não a figura oficial de um professor.    
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O OLHAR DO ACADÊMICO DE MEDICINA COMO MEMBRO ATIVO NO ATENDIMENTO AO 
POLITRAUMATIZADO DURANTE ESTÁGIO EXTRACURRICULAR NO INTERIOR DO PARANÁ  

 
DANILO HENRIQUE RORATTO  

 
A importância do conhecimento teórico-científico adquirido no decorrer da formação médica é 
inquestionável, o que não quer dizer que experiências práticas devam ser dispensadas. Isso 
porque, a formação de um bom profissional, apto a ser inserido no mercado de trabalho para 
resolver as diversas situações cotidianas envolvendo urgência e emergência está intimamente 
ligada à vivência prática nos estágios, sobretudo os extracurriculares. O choque entre as teorias 
ensinadas e a realidade vivenciada demonstra que só se aprende completamente a ser médico 
quando há atuação no campo prático. Neste contexto, durante estágio extracurricular em um 
Pronto Atendimento 24 h, em cidade do interior do Paraná com aproximadamente 13.000 
habitantes, que dispõe de recursos materiais e humanos limitados, teve-se a oportunidade de 
participar ativamente do atendimento à uma vítima politraumatizada com risco iminente de 
morte.  Relatar a experiência vivenciada no atendimento ao politraumatizado durante estágio 
extra-curricular.     Portanto, apesar dos recursos tecnológicos limitados, os primeiros minutos de 
atendimento serão responsáveis por definir o prognóstico da vítima. Ainda que o embasamento 
teórico seja fundamental para formação acadêmica, a literatura não contempla pontos 
culminantes do processo prático propriamente dito, uma vez que não se trata de um protocolo 
estático, mas de procedimentos extremamente dinâmicos que exigem adequação individualizada 
para cada caso.     Na prática, o protocolo do Suporte de Vida Avançado no Trauma(ATLS), 
amplamente difundido durante graduação e didaticamente dividido em 5 momentos - A) 
Abordagem das vias aéreas, B) Boa respiração, C) Circulação, D) Exame Neurológico, E) Exposição 
corpórea - mostrou-se extremamente dinâmico apesar de suas divisões, tendo suas fases 
executadas concomitantemente, sobrepondo-se umas às outras. Embora tratasse de um Trauma 
Crânio Encefálico Grave(TCE), houve um número reduzido de profissionais envolvidos no 
atendimento, denotando a importância e efetividade do papel exercido pelo estudante, auxiliando 
de modo decisivo no sucesso da estabilização do paciente, marcando positivamente a experiência 
vivenciada. Pode-se notar que instituir terapêuticas frente a instabilidade do doente é um fato 
frequente, requerendo agilidade, sobretudo na definição de condutas emergenciais. Além disso, o 
bom manejo do trauma demanda indispensavelmente um apropriado acolhimento aos familiares 
da vítima.     
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O OLHAR DO DISCENTE DE MEDICINA VOLTADA PARA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO A SAÚDE 
DO IDOSO EM UMA ATIVIDADE REALIZADA EM GRUPOS DE HIPERDIA DE UMA ESTRATÉGIA DA 

SAÚDE DA FAMÍLIA DO INTERIOR PAULISTA  
 

ANA CAROLINA RUIZ DE LIMA  
TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  

 
O envelhecimento populacional é um evento que vem se intensificando a nível mundial, 
expandindo-se à medida que ocorre a diminuição da taxa de fecundidade, mudança dos 
parâmetros familiares e aumento da expectativa de vida. Entendendo a importância de promover 
a saúde integral do idoso, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Atenção a Saúde do 
Idoso (PNASI), que tem como objetivo assegurar os direitos sociais desses indivíduos, criando 
condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Com 
isso, estabelece-se como importante pilar para a manutenção da saúde do idoso, a atenção básica, 
por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que desenvolve grupos de apoio para populações 
de risco, como o grupo HIPERDIA, que visa o controle das duas doenças de base mais prevalentes 
na população idosa, com elevada morbimortalidade: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 
Diabetes Mellitus (DM). Esse trabalho visa relatar a experiência dos discentes do curdo medico de 
uma Universidade do interior paulista sobre a realização da atividade do Programa de 
Aproximação Progressiva a Prática-PAPP, com abordagem na Politica Nacional de Atenção a Saúde 
do Idoso. Incluir a PNASI na Atenção Básica por meio de orientações no grupo HIPERDIA.    Diante 
desse quadro percebe-se a necessidade e a importância de se criar condições para que o processo 
de envelhecimento ocorra com qualidade, garantindo melhores condições de vida durante a 
velhice, e para isso faz necessário articular e executar Políticas Públicas voltadas para a população 
idosa, visando a real efetivação dos direitos já dispostos em lei.     Os estudantes de medicina 
realizaram palestras agendadas no grupo HIPERDIA, na ESF do interior paulista. Foram utilizados 
folders e cartazes, com vocabulário de fácil entendimento e desenhos, para retratar assuntos 
relevantes para essa população, visando o melhor entendimento de todos os participantes, 
independente do nível de escolaridade. Foram também realizados testes de glicemia capilar e 
verificação de pressão arterial.    
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O PAPEL DA MONITORIA NOS LABORATÓRIOS DE SIMULAÇÃO E HABILIDADES NA FORMAÇÃO 
ACADÊMICA DOS DISCENTES DE MEDICINA  

 
CAROLINA FERREIRA DE MELO  

JOYCE SAAB  
FELIPE A.A.FALCONI DE OLIVEIRA CÍCERO  

 
Os laboratórios de simulação de habilidades têm como objetivo comum buscar a aprendizagem de 
conhecimento teórico, habilidades semiológicas e atitudes éticas e humanistas. Esse modelo de 
laboratórios vem sendo utilizados como apoio na formação educacional em universidades, onde 
funcionam como um cenário que permitem construir histórias clinica, com a participação ou não 
de atores, mimetizando situações reais que são comuns na área da saúde. É através dessas 
simulações que é possível desenvolverem a prática em técnicas de anamnese e exame físico, 
prática do raciocínio dedutivo, e conhecimento acerca de questões sobre a relação médico-
paciente. Uma das formas introduzir os laboratórios de habilidades e simulações nas 
universidades são as monitorias dadas por discentes da área previamente treinados. Segundo 
Natário, a monitoria tem como finalidade aperfeiçoar o processo de formação profissional e 
promover a melhoria da qualidade de ensino, criando condições para o aprofundamento teórico e 
o desenvolvimento de habilidades, nesse sentido a monitoria é capaz de aprimorar o potencial 
acadêmico. Descrever a percepção do discente de Medicina, no papel de monitor, acerca da 
importância das monitorias nos laboratórios de simulação de habilidades    Mais do que aprender 
e revisar novos técnicas e procedimentos, a monitoria é a expansão do horizonte acadêmico, em 
que alunos compartilham as vivências cotidianas, os anseios da práticas e buscam em conjunto a 
solução para o desafio que é construir uma formação médica sólida. Assim, cabe ao monitor guiar 
este processo, buscando o aperfeiçoamento dos seus pupilos, e ao mesmo tempo o seu 
crescimento pessoal.     A monitoria tem grande procura dos acadêmicos da área da saúde, que 
procuram aperfeiçoar o que já foi tido em sala de aula ou estão buscando novos conhecimentos. O 
monitor deve buscar o conhecimento teórico e prático do seu cenário, o que faz com que ele se 
aprofunde em certo assunto, acrescentando em sua vida acadêmica e posteriormente profissional. 
Além disso, faz com que o monitor aprenda um pouco sobre a arte de ensinar, já que deverá 
adotar uma metodologia para passar aos outros alunos o conteúdo. Há também crescimento 
pessoal, já que o aluno tem que saber lidar com outros acadêmicos, solucionar imprevistos, 
aprender a ser pontual, cumprir o compromisso toda semana e aprender a respeitar as regras 
impostas no laboratório.    
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O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA COMO OPORTUNIDADE DE CUIDADO: AMPLIANDO O ACESSO 

DOS ESCOLARES À SAÚDE  
 

NICOLY FRANCIELY SANCHES LEME  
MATHEUS ANTONIO TRALDI  
REBECCA ANDRADE PORTO  

MAYÉLI PEREIRA DOMINGOS  
MARINA ANDRADE DA SILVA  

MARIA FERNANDA DE ANDRADE BOSCOLI  
MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES BRITO  

NATHÁLIA GABRIELE KUNIOCHI  
PEDRO HENRIQUE ESPER XAVIER  

VANESSA FASSINA  
 

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi implantado com o objetivo de ampliar a promoção de saúde 
utilizando-se de medidas que promovem o enfrentamento das vulnerabilidades que 
comprometem o desenvolvimento em saúde do jovem. O PSE prevê a articulação entre saúde e 
educação, setores que comumente atuavam de maneira isolada, melhorando a qualidade de vida 
da população. Nessa perspectiva, a relevância do estudo consiste em demonstrar a eficiência do 
PSE em identificar casos de alteração na acuidade visual, antropometria e desvios de linguagem 
em educandos. O presente estudo tem como objetivo relatar a experiência de estudantes de 
medicina quanto a atividades referentes à avaliação das condições de saúde, realizadas em uma 
Escola da Rede Municipal de Presidente Prudente no mês de abril de 2018.    Conclui-se que a 
integração entre escola e ESF amplia de maneira expressiva o cuidado em saúde, de maneira que o 
enfrentamento de vulnerabilidades no ambiente escolar torna-se mais efetivo. Ademais, essa 
integração favorece o cuidado ampliado, disseminando medidas de saúde eficazes para a melhoria 
da qualidade de vida de grande parte da população.      Foram avaliadas 24 crianças com idade 
entre 4 a 6 anos. Inicialmente, foram chamados grupos de cinco alunos que passariam por cada 
etapa da atividade proposta: altura; peso; aferição da P.A; acuidade visual; administração de 
Albendazol apenas às crianças que o responsável havia autorizado previamente o medicamento. 
Nas duas primeiras etapas avaliou-se o estado nutricional das crianças. Na terceira etapa, algumas 
crianças apresentaram introversão, porém a explicação dinâmica e cuidadosa do procedimento as 
tranquilizou de maneira significativa. Na quarta etapa, as crianças passaram pela avaliação da 
acuidade visual, utilizando-se a escala de Snellen e houve a necessidade de utilização de uma 
linguagem acessível para que o procedimento fosse compreendido. Avaliou-se também o 
desenvolvimento da linguagem, identificando possíveis indícios de alteração como trocas 
fonéticas. Sequencialmente, quatro alunos foram classificados com sobrepeso de acordo com 
curva da tabela para cálculo de IMC em crianças de 0 a 5 anos. Apenas uma criança apresentou 
alterações de acuidade visual, sendo encaminhada para oftalmologista. Somente dois alunos não 
fizeram ingestão de Albendazol devido à ausência de permissão do responsável. Identificou-se 
uma criança com dificuldade de comunicação, o que evidencia a importância da observação 
holística do paciente.     
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OBSERVAÇÃO DE FATORES EMOCIONAIS INTERFERINDO NA PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA 
CARDÍACA DURANTE A SIMULAÇÃO DE UMA ATIVIDADE POLICIAL  

 
SAMANTHA ISOGAI SCATOLON  

SAMARA GEOVANA MACHADO DRANCA  
LUIZ FELIPE FARIAS BARBOSA  

ILLGNER ALVES DE SOUZA  
GIOVANI GUICARDI  

PEDRO HENRIQUE FUZETA PERES  
LOHAYNE SALMERON REIS  

PRISCILA BUOSI RODRIGUES RIGOLIN  
MILENA COLONHESE CAMARGO  

ANDRÉA BORGES DOS SANTOS  
CRISTIANO HAYOSHI CHOJI  

 
Na sociedade em que vivemos, situações de estresse são frequentes e podem exigir uma ação 
inteligente, com autocontrole, ponderando riscos e benefícios para determinar uma atitude rápida 
e resolutiva. Os policiais são constantemente submetidos a tais circunstâncias e são treinados 
durante a sua formação, com o intuito de minimizar danos e preservar a vida. Tivemos a 
oportunidade de presenciar uma prova prática na Academia de Polícia Civil (ACADEPOL) de 
Presidente Prudente, e observar criticamente as variações fisiológicas do sistema cardiovascular 
sob tensão. O objetivo deste relato é descrever a experiência dos discentes do curso de Medicina 
frente a uma situação de estresse vivenciada pelos formandos da ACADEPOL de Presidente 
Prudente.    Como discentes, a experiência de analisar o aumento expressivo da frequência 
cardíaca e pressão arterial, bem como a reação dos formandos da ACADEPOL, fez com que 
pudéssemos aperfeiçoar e contextualizar o conteúdo teórico-prático que aprendemos durante a 
nossa formação acadêmica. Além disso, verificamos embora ocupem uma função que exige 
estabilidade emocional, e são treinados para tal, eles estão sujeitos às mesmas variações 
fisiológicas de uma pessoa comum.     No dia 27 de fevereiro de 2018 foi realizada uma simulação 
realística com 27 policiais civis formandos do 8º Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo 
Interior (DEINTER). A simulação fez parte do processo de avaliação interno da ACADEPOL, onde o 
formando era exposto a uma situação adversa em uma delegacia de polícia onde teria que assumir 
o plantão de um investigador. Na ocasião, houve uma discussão entre civis, culminando em um 
confronto com disparo de arma de fogo, com risco de morte fictícia. É importante ressaltar que os 
policiais não tinham conhecimento sobre os detalhes do contexto, o qual avaliaria sua capacidade 
de intermediação mediante estresse. Realizamos uma triagem com aferição da Pressão Arterial 
(PA) e Frequência Cardíaca (FC) antes e após os policiais serem submetidos ao teste, comparando 
suas respectivas variações. Houve ganho de 25,1% na PA Média e 18,8% na FC, com picos de 
PAM=160 mmHg e FC=162 bpm após o teste.    
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ORIENTAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO EM MORADORAS DO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
VITORIA DE OLIVEIRA FONSECA  

THALITA FERRETTI COELHO  
 

Na manhã do dia 24 de março de 2018, foi realizada nas ruas próximas à Praça Nove de Julho, em 
Presidente Prudente-SP, a atividade de extensão universitária chamada de "Março Lilás". O 
objetivo da atividade era orientar mulheres sobre a prevenção do câncer de colo uterino. As ações 
de orientação tiveram a participação de acadêmicos de Medicina da Universidade do Oeste 
Paulista (UNOESTE). Instruir mulheres sobre a necessidade e a importância da prevenção do 
câncer de colo uterino e sanar possíveis dúvidas sobre o tema.    O planejamento e as ações 
realizadas permitiram que o objetivo da atividade de extensão universitária fosse alcançado, 
levando a concluir que é de extrema importância a realização de atividades que visam levar 
informação acadêmica sobre saúde e qualidade de vida, principalmente à população que nunca 
teve acesso a esse conhecimento e/ou nunca se atentou para o assunto. Com as ações realizadas, 
as mulheres participantes tomaram ciência da necessidade de realização do exame preventivo 
para sua saúde por se tratar de uma forma eficaz de prevenção ao câncer de colo do útero e, 
também, de detecção de muitas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Ampliar a 
comunicação sobre o assunto possibilita mulheres a relacionarem o exame preventivo ao 
benéfico, importante para sua saúde, e não a algo assustador ou constrangedor.     No início das 
atividades os acadêmicos aplicaram um questionário para as mulheres, o qual continha questões 
que possibilitavam verificar a vida sexual da mulher e a frequência com que ela realizava os 
exames preventivos relacionados ao câncer de útero. Questões como o número atual de parceiros 
e o uso de métodos contraceptivos levaram as entrevistadas a se sentirem constrangidas e 
receosas para responder ao questionário completo. Após a aplicação do mesmo, foram entregues 
panfletos que continham informações esclarecedoras sobre o tema câncer de colo de útero. Por 
exemplo: a importância do exame Papanicolau, os sinais e sintomas do câncer de colo de útero e a 
importância da vacina contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV). Durante a realização da 
atividade, que teve pouco mais de 4 horas de duração, foram entrevistadas mais de 70 mulheres 
que puderam tirar todas as dúvidas sobre o tema proposto.     
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ORIENTAÇÃO SOBRE OBESIDADE E NUTRIÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE UMA EMPRESA EM ÁLVARES 
MACHADO  

 
JULIA REZENDE LOPES  

ANA FLÁVIA DE ARAUJO MIRANDA  
MARIANE TRONDOLI  

LETICIA ZANATA  
MARINA TRONDOLI  

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
 

A dieta dos brasileiros atualmente é caracterizada por combinação de alimentação baseada no 
arroz com feijão, com alimentos ultra-processados, que possuem altos teores de gordura e açúcar 
e baixo teor de nutrientes. O consumo de frutas e hortaliças é metade do valor recomendado pelo 
Guia Alimentar e manteve-se estável na última década, enquanto que alimentos ultra-processados 
têm o seu consumo aumentado a cada ano. O declínio da realização de atividade física aliado à 
modos de se alimentar pouco saudáveis explicam as crescentes prevalências de sobrepeso e 
obesidade observadas nas últimas décadas e têm relação direta com o aumento de doenças 
crônicas, como diabetes e hipertensão. As estatísticas apontam para a necessidade de 
implantação de estratégias efetivas para a redução da morbi-mortalidade relacionada à 
alimentação inadequada e sedentarismo, com recomendações adaptadas frente às diferentes 
realidades, de modo a garantir aos indivíduos a capacidade de fazer escolhas saudáveis com 
relação à alimentação e atividade física. Relatar a experiência vivenciada pelos estudantes de 
medicina na realização de promoção à saúde com ênfase em uma palestra sobre obesidade e 
nutrição.    Após a realização da palestra, constatou-se que a maioria das pessoas necessitava de 
esclarecimentos de como se alimentar corretamente, sobre consequências do sobrepeso, dentre 
outros tópicos, efetivando-se a detecção de déficit de conhecimento sobre o assunto. Assim, com 
a inserção da abordagem temática sobre obesidade e nutrição na atenção básica, ajuda-se a 
impedir com que as pessoas continuem a apresentar hábitos que levem a comprometimentos 
como sobrepeso e obesidade.     A palestra foi realizada no dia 23 de Agosto de 2017 para os 
funcionários de uma empresa em Álvares Machado. A Universidade de Medicina localizada no 
Oeste Paulista possui uma disciplina chamada Programa de Aproximação Progressiva à Prática 
(PAPP), que atua em projetos de extensão com o intuito de promoção à saúde para populações 
alvo. Nesse dia os funcionários, que haviam sido avisados sobre a palestra, se organizaram em um 
local dentro da empresa previamente preparado para receber o evento. Os assuntos abordados 
foram: Quando considerar que a pessoa está acima do peso, o que causa sobrepeso/obesidade, 
consequências dessa condição, dietas e alimentação correta, atividade física, tratamento e 
cirurgia. Ao final, houve oportunidade para perguntas, que foram esclarecidas de acordo com a 
realidade da população presente.    
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PARTICIPAÇÃO DE UMA SIMULAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO DE URGÊNCIA EM 
LABORATÓRIO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO - RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
LUCAS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  

MATHEUS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  
LUCAS MANETTA DA CUNHA SUTER  

RAFAEL CECILIO DE LIMA  
DOUGLAS DA ROCHA MORENO NASCIMENTO  

VICTOR AKIO SANO  
TALISSA DOUAKI  

SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN  
 

Os Laboratórios de Habilidades e de Simulação são considerados uma forma efetiva de avanço da 
educação médica no Brasil, apresentando capacidade de simular e abordar, de forma didática, 
temas de diversas especialidades, além de realizar procedimentos com diferentes níveis de 
complexidade. O treinamento de habilidades implica num conjunto de saberes e práticas. Para 
tanto, o estudante de medicina deverá familiarizar-se com técnicas voltadas para o 
desenvolvimento da comunicação e de destrezas manuais. Esses atributos são importantes para 
proporcionar capacitação técnica e desenvolvimento de raciocínio lógico, integrando 
conhecimentos básicos e clínicos. Reconhecer a importância dos Laboratórios de Habilidades e de 
Simulação    A simulação no aprendizado médico se mostra muito eficaz em proporcionar mais 
experiência para o futuro profissional, pois fortalece aptidões emocional, física, psicológica, 
intelectual, necessárias para proporcionar o atendimento médico adequado, corroborando para a 
melhora clínica do paciente.     A atividade cursou com sete acadêmicos do curso de medicina da 
UNOESTE juntamente com a médica especialista em saúde mental. Teve início com a escolha de 
dois alunos voluntários, e os demais participantes foram posicionados em três salas distintas: uma 
onde o restante dos acadêmicos pudessem observar e ouvir tudo que se passava na sala de 
atendimento, em outra a docente conduzia a atividade e a última sala, que estava caracterizada 
como um pronto socorro, com toda estrutura física e equipamentos adequados. Seguiu-se com a 
entrada de uma paciente agitada, jovem, feminina com histórico de transtornos de ansiedade e de 
crises em ambiente escolar devido estresse emocional, queixando-se de ter tido um "ataque" há 
20 minutos. Apresentou, no decorrer da anamnese, movimentos corporais que simulam uma crise 
epiléptica, porém, não demonstrou sinais de crise em exame fisico. Diante disso, a hipótese 
diagnóstica foi convulsão dissociativa, e então a conduta foi posicionar a paciente no leito, 
verificar sinais vitais e instalar oxímetro de pulso. Prescreveu-se soro fisiológico de 500 ml por via 
endovenosa como forma de medicação placebo; sem efetividade, utilizou-se diazepam em via oral 
que promoveu melhora. Posteriormente, os alunos foram conduzidos a uma sala pela docente, 
que discutiu a condução do caso, assim como as hipóteses diagnósticas, epidemiologia, 
fisiopatologia, tratamento e analisou as atitudes tomadas pelos discentes no papel de médicos.     
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PASSEIO DA EMPATIA - UMA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA IFMSA BRAZIL (INTERNATIONAL 
FEDERATION OF MEDICAL STUDENTS' ASSOCIATION IN BRAZIL)  

 
ANDRE PELOSI ALVES  

WILLIAM CAZARINI ITO  
GABRIELA PIROLLA DE CARVALHO  

ERALDO DE AZEVEDO COELHO JUNIOR  
BRUNA DE LUCCA FACHOLLI TAKAHASHI  

THAIS PASTORI  
BRUNA LIDIANE DA SILVA  

LETICIA ROCHA MAGALHAES  
VINÍCIUS CARLOS DE OLIVEIRA  

CLÁUDIA ALVARES CALVO ALESSI  
 

A relação médico-paciente consiste na comunicação e interação humana, sendo a base para a 
prática clínica em suas dimensões técnica, humanística, ética e estética, o que fundamenta os 
princípios de um bom atendimento. Por meio dessa relação satisfatória, obtém-se maior margem 
de acertos na identificação dos problemas do paciente, maior adesão do paciente ao tratamento, 
melhor entendimento da situação por parte dos pacientes, das investigações conduzidas e das 
opções de tratamento além de menor incidência de queixas de erro médico. O projeto ''Passeio da 
Empatia'' visa oferecer cenários simulados aos futuros profissionais médicos da Universidade do 
Oeste Paulista de forma a aproximá-los da problematização de tal fator, e assim, os preparar para 
agir de forma que a empatia seja uma das bases do atendimento médico.    Ao final, pudemos 
notar que os participantes se sentiram tocados com os cenários empregados na ação, onde com 
seus incômodos pessoais, tiveram uma desconstrução de estigmas sociais e puderam se deslocar 
da zona de conforto e apresentar empatia com situações que fogem dos seus cotidianos, podendo 
assim trazer benefícios pessoais, acadêmicos e futuramente profissionais.    UNOESTE A IFMSA 
BRAZIL, instituição que visa ações afirmativas para a sociedade, criou um projeto para melhorar o 
convívio dos acadêmicos com a sociedade. Foram organizados 4 cenários com cerca de 10 a 15 
alunos por cenário, foram eles: 1.Privilégios sociais, foi realizado um jogo dos privilégios utilizando 
cartas de UNO, os menos privilegiados recebem mais cartas (obstáculos)e os mais privilegiados 
recebem menos cartas, assim ganharão o jogo mais facilmente. 2. Violência a mulher, com a luz 
apagada foram feitas perguntas referentes a situações corriqueiras que geram diferentes 
sentimentos dependendo do gênero pessoal, no final foi colocado áudios da polícia em casos de 
mulheres denunciando agressão. 3. Auto-Empatia, em um papel os participantes escreveram 
aquilo que mudariam em sua aparência com o intuito de realizar uma crítica aos padrões impostos 
pela sociedade, passando um vídeo mostrando a diferença de respostas de adultos e crianças e 
por fim sugerimos um elogio ao próximo para incentivar a empatia. 4.Intolerancia religiosa, na 
lousa foram escritos diversos conceitos de religiões sortidas de forma que o participantes 
deveriam julgar o pensamento como correto ou não, associando-as com a imagem da respectiva 
religião. Espera-se quebrar preconceitos associados a tais religiões.    
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PERCEPÇÃO ACADÊMICA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES 

MINISTRADAS A AGENTES DE UMA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL  
 

LUIZ FELIPE FARIAS BARBOSA  
GABRIELA ZAVANELLI GERONIMO SOUBHIA  

SAMARA GEOVANA MACHADO DRANCA  
LARISSA NUNES MATOS  

LARA CARVALHO SAGRADO  
RENATA AMARO DO NASCIMENTO SANTOS  

PRISCILA BUOSI RODRIGUES RIGOLIN  
MILENA COLONHESE CAMARGO  

ANDRÉA BORGES DOS SANTOS  
CRISTIANO HAYOSHI CHOJI  

 
A realização de orientações teórico-práticas em suporte básico de vida visando a promoção da 
saúde constitui uma importante ferramenta de integração da universidade, especialmente o corpo 
discente, com a comunidade. Além disso, esta é uma oportunidade ímpar para o aluno consolidar 
o conhecimento adquirido durante a graduação. Com o intuito de melhorar o atendimento em 
situações que envolvem risco à vida, a Polícia Civil da região de Presidente Prudente - SP 
participou de uma capacitação na Unoeste sobre técnicas de desengasgamento em criança e 
adulto, e reanimação durante parada cardiorrespiratória. O objetivo deste relato é demonstrar a 
experiência obtida pelos acadêmicos de medicina durante a organização do treinamento de 
profissionais da polícia civil em um laboratório de simulação realística e ressaltar a importância da 
promoção do conhecimento em saúde, a fim de levar o conhecimento além dos limites físicos da 
Universidade.    Conclui-se que a orientação para os agentes da ACADEPOL foi importante para 
consolidar os conhecimentos adquiridos durante a nossa formação acadêmica em 
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, bem como nos empoderar enquanto futuros profissionais que lidam 
com formação e educação em saúde. Ações como a relatada devem ser estimuladas no ambiente 
acadêmico e também fora dele, de maneira a difundir conhecimentos úteis para a população em 
seu cotidiano.     Em 26 de fevereiro de 2018 foi realizada no Laboratório de Habilidades e 
Simulação da UNOESTE (LHABSIM), a capacitação teórico-prática de 27 agentes da academia de 
Polícia Civil de Presidente Prudente-SP (ACADEPOL) em três cenários de suporte básico de vida 
(SBV): desengasgamento, reanimação cardiopulmonar e uso de desfibrilador externo automático 
(DEA). Inicialmente, os agentes da ACADEPOL foram submetidos a uma avaliação a fim de 
averiguar o nível de conhecimento em SBV antes do treinamento. Em seguida, foram realizadas 
orientações teóricas sobre situações que poderiam requerer atendimento pré-hospitalar imediato. 
Após orientação, os agentes praticaram as manobras ensinadas em materiais específicos do 
LHABSIM, bem como sanaram suas dúvidas. Em seguida, realizaram novamente o teste inicial, 
observando-se um aumento considerável no número de acertos das questões, o que demonstra a 
efetividade do treinamento teórico-prático ministrado. O treinamento foi realizado 
voluntariamente pelos acadêmicos do curso de Medicina da UNOESTE, que prepararam-se 
previamente, sob orientações de docentes.    
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PERFIL DA MORTALIDADE INFANTIL DURANTE O PERÍODO DE 2012 A 2016 NO ESTADO DE SÃO 
PAULO  

 
GABRIELA MAGALHÃES ANDRADE  

CAROLINA ANDRADE MARRA  
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  

 
A mortalidade infantil é um importante indicador social que nos permite analisar as condições de 
saúde da população. O coeficiente de mortalidade infantil é definido pelas mortes de crianças em 
seu primeiro ano de vida, em que são relacionadas com o número de nascidos vivos para o mesmo 
período.¹ Sendo assim, através dele podemos avaliar a qualidade dos serviços de saúde, 
alimentação, condições de habitação, saneamento básico e educação. Diversos são os fatores que 
influenciam em tal indicador, tais como fatores socioeconômicos, sanitários, assepsia, 
saneamento, controle de doenças infectocontagiosas, vacinação, entre outros. Tais itens, 
portanto, se trabalhados, podem interferir positivamente neste indicador. Por se tratar de uma 
ocorrência tão impactante na sociedade, a OMS inseriu a redução da mortalidade infantil mundial 
entre as principais 8 Metas do Desenvolvimento do Milênio. Analisar a mortalidade infantil no 
período de 2012 a 2016 e identificar suas 5 principais causas.    Sendo assim, pela análise dos 
dados obtidos podemos afirmar que a mortalidade infantil no estado de São Paulo teve um 
importante declínio, concluindo assim que medidas necessárias foram adotadas para que este fato 
fosse alcançado, tais como exames de pré-natal completos, incentivo ao aleitamento materno, 
campanhas de vacinação, entre outras... Porém ao observar as 5 principais causas de morte 
concluímos que ainda há necessidade de políticas voltadas para os cuidados no período peri e pós 
natal bem como orientações a gestantes e mães de RN, a fim de instruí-las sobre a importância 
dos cuidados com a saúde nesta fase, contribuindo assim para que esta taxa possa alcançar 
valores ainda menores.     Na disciplina de Epidemiologia, no curso de Medicina, foi desenvolvido 
um estudo ecológico sobre o perfil da mortalidade infantil no estado de São Paulo, no período de 
2012 a 2016, tendo como base os dados do SIM - Sistema de Informação sobre Mortalidade. 
Dentre o período estudado, obteve-se como resultado uma queda de 7% na mortalidade infantil, 
sendo que crianças entre 0 a 6 anos apresentaram maior taxa de óbito quando comparadas com 
as demais. Já dentre as principais causas que levaram aos óbitos infantis encontramos, em ordem 
decrescente, algumas afecções originadas no período perinatal, malformações congênitas e 
anomalias cromossômicas, doenças do aparelho respiratório, algumas doenças infecciosas e 
parasitárias, causas externas de morbidade e mortalidade.    
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PERFIL DA MORTALIDADE POR NEOPLASIA MALIGNA DO ESTÔMAGO NO ESTADO DO MATO 
GROSSO DE 2006 A 2016  

 
MARYE ARCANE SOUSA SANTOS  

NICOLY FRANCIELY SANCHES LEME  
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  

 
O câncer gástrico é a neoplasia maligna mais frequente do aparelho digestivo responsável por 
mortalidade elevada em mais de 80% dos casos diagnosticados. Compreende como fatores 
etiológicos a infecção pelo H. pylori, idade avançada, sexo masculino, dieta rica em sal, etilismo, 
sedentarismo e fatores genéticos, de acordo com a Associação Brasileira de Câncer Gástrico. A 
relevância do estudo consiste em definir o perfil da mortalidade na população local, uma vez que, 
as neoplasias representam a terceira causa de morte no estado do Mato Grosso e demonstram 
tendência de aumento na taxa de mortalidade no local. Relatar a experiência de estudantes de 
medicina frente ao desenvolvimento de um estudo ecológico realizado nos laboratórios de 
informática de uma universidade do oeste paulista.    Diante disso, depreende-se que a atividade 
proposta, além de aproximar os estudantes com a pesquisa científica, levanta dados relevantes 
para a construção de políticas públicas de saúde, tornando-se necessária a adoção de estratégias 
que contribuam na queda dos índices de câncer de estômago, com foco na prevenção e promoção 
de saúde, através da divulgação dos fatores de risco e medidas preventivas, ampliando assim, o 
acesso da população às informações efetivas para a redução de casos da doença e sua 
mortalidade.     Inicialmente, foi proposta a construção de um perfil da mortalidade de uma 
população residente em determinado estado, que seria distribuído de maneira aleatória entre os 
estudantes. Após receber o estado do Mato Grosso, prosseguiu-se à coleta de informações para 
realização da atividade. A análise foi realizada com base nos dados do Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SIH-SUS. Durante a pesquisa, optou-se pela patologia 
neoplasia tendo vista que esta corresponde à terceira causa de morte no estado, sendo 
identificada a neoplasia do aparelho digestivo como a mais prevalente e o estômago como o órgão 
mais acometido. Na sequência, observou-se que o sexo masculino apresentava o maior índice de 
mortalidade para essa causa, respondendo por 69% do total de casos. Quanto à faixa etária mais 
acometida, destacou-se aquela compreendida entre 50 aos 79 anos. Dentre o período analisado, 
os anos de 2015 e 2016 despontaram como os de maior número de óbito. Essa atividade proposta 
pela disciplina de Epidemiologia foi crucial para aproximação dos estudantes com a pesquisa, bem 
como para fomentar conhecimentos sobre perfis de mortalidade das diferentes localidades.    
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PERFIL DE MORBIMORTALIDADE DE TUBERCULOSE NO ESTADO DE SÃO PAULO EM JOVENS E 
ADULTOS  

 
KAROLINE KAZUE WATANABE  

TAYNÁ KUNIYOSHI NASCIMENTO  
CINTIA EIKO YAMAKI WATANABE  

DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  
 

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa com transmissão direta, sendo causada por uma 
bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas também pode atingir outros órgãos do corpo, 
como ossos, rins e meninges. No Brasil, a Tuberculose é um problema de saúde prioritário, tendo 
em vista que o país ocupa a 16ª posição no ranking composto pelos 22 países com maior carga da 
doença no mundo. Com 726 mil presos, o Brasil detém a 3ª maior população carcerária do mundo. 
Fator que corrobora para a potencial transmissão nessas instiuições fechadas, visto que 
apresentam maior vulnerabilidade devido as condições de saúde que são expostas.  Descrever a 
morbimortalidade da Tuberculose em jovens e adultos no estado de São Paulo no ano de 
2017.      Nos últimos anos, o aparecimento de cepas multirresistentes colocou a tuberculose 
novamente em destaque entre as doenças infectocontagiosas. O Sistema de saúde carcerário 
dever ser reformulado, visto que o problema está centralizado no diagnóstico tardio e tratamento 
inadequado, fatores que perpetuam a manutenção da cadeia de transmissão. O tratamento da TB 
pode durar de 6 meses a 2 anos e a falta de adesão do paciente ao tratamento é a principal causa 
do aparecimento de resistências. Deve-se reforçar recomendações a autoridades de saúde 
relacionadas com o programa de controle da TB nos diversos níveis da federação: fortalecer a 
descentralização das ações de controle da tuberculose para a Atenção Primária.      De um total de 
18.792 indivíduos infectados na faixa etária de 15-59 anos, a porcentagem mais significativa 
encontrada foi de 60,1% na população de 20 a 39 anos, seguida de 33,64% e 6,26% 
respectivamente as idades de 40-59 e 15-19 anos. Possivelmente, por serem mais expostos aos 
fatores de risco, os indivíduos em idade produtiva (15-59 anos) apresentaram maiores números de 
notificação. Dos 60,1% encontrados foi eminente a incidência no sexo masculino, 77,24%. 
Enquanto as mulheres obtiveram 22,76%. Houve maior prevalência da Tuberculose no sexo 
masculino o que corrobora com estudos nacionais. Consumo de álcool, formas de trabalho e a 
maior procura por parte das mulheres aos serviços de saúde são apontados por alguns autores 
como responsáveis pela diferença entre os sexos. A principal situação de encerramento foi a cura, 
seguida por transferência e abandono, sendo notificados 428 óbitos por TB e 588 óbitos por 
outras causas.     
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE DE UM GRUPO DE 
MULHERES  

 
FERNANDO DA SILVA RAPOSO  

EVANDRO PAULO ALCALÁ JÚNIOR  
GIOVANA YAMASHITA SILVA  

GABRIELA MINETTO DE LIMA  
GABRIEL CALDEIRA CORAZZA  
YASMIN PAVANI VILAS BOAS  

ELENICE MORINI DUARTE  
SULAMITA GANDIA GREGORY  

 
As mulheres representam as principais usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo também 
maioria da população brasileira. Assim o conhecimento das características sociais e das condições 
saúde desse grupo é uma importante ferramenta de melhoria dos serviços de acompanhamento e 
promoção de saúde da mulher. Diante disso, Faculdade De Medicina De Presidente Prudente 
(FAMEPP), por meio do Programa de Aproximação Progressiva à Prática(PAPP), insere os 
acadêmicos nas Estratégias Saúde da Família (ESFs) desde o primeiro termo, tornando-os 
conhecedores e potenciais modificadores da realidade local. Desse modo, os aprendizes 
amparados pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) realizaram a 
construção de um perfil epidemiológico da população local feminina. Relatar a experiência de 
estudantes de Medicina na construção de um perfil epidemiológico de um grupo feminino da ESF 
São Pedro durante o primeiro semestre de 2018 na cidade de Presidente Prudente.    A Educação 
em Saúde representa um importante papel na transmissão de informações em saúde para as 
usuárias do SUS na área de abrangência da ESF. Na coleta dos dados epidemiológicos, 
evidenciamos as informações ordenadas em tabelas. As atividades desenvolvidas permitiram a 
reflexão acerca da importância da aplicação da Política Pública de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher de forma a entender melhor o perfil das usuárias da ESF para que se tenha uma orientação 
dos serviços de atenção básica de maneira mais condizente com a realidade local, e ainda, 
reconhecer as fragilidades na prestação dos serviços para se agir de forma mais eficiente em 
problemas específicos relacionados a esse grupo.     No Ginásio da Vila Iti, localizado próximo à 
Estratégia de Saúde da Família São Pedro, são oferecidas atividades físicas diariamente a 
população local adscrita à área da ESF, orientadas por um educador físico. As mulheres 
correspondem a maioria do público, representando o alvo de nossa ação. Desse modo, foi 
realizada coleta de dados epidemiológicos via instrumento abrangendo os seguintes itens: idade, 
estado civil, escolaridade, índice de massa corporal, pressão arterial, realização de atividade física, 
uso de tabaco, uso de medicamentos anti-hipertensivos, uso de bebidas alcoólicas, comorbidades 
de obesidade e hipertensão. Os resultados foram reunidos e organizados em tabelas, permitindo 
identificar e analisar a situação de saúde da população feminina desta unidade de saúde.    
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL APLICADO EM POPULAÇÃO NEGRA: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  

 
LARISSA ELVIRA PAUKA SANTANA  

NATÁLIA FERNANDES IIZUKA  
ANA CLARA DE CRISTOFANO SILVA  

LEONARDO AMARAL SANTOS  
THAIANA DE BRITO RÓS  

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
EDUARDO ANTENOR LARIO JÚNIOR  

 
A população negra no Brasil representa mais da metade da população total. Mesmo com o 
aumento da renda média destes indivíduos nos últimos anos, a desigualdade social e econômica 
permanece evidente: na faixa mais pobre da população 76% são considerados negros ou pardos, 
contra 17,8% dentro da faixa mais rica. Baixos indicadores de renda e escolaridade e os 
determinantes genéticos e sociais condicionam o negro a certas doenças e agravos frequentes, 
por conta disso esse é um grupo de prioridade nas ações do SUS. O objetivo deste trabalho é 
demonstrar a política de saúde integral da população negra destacando as vulnerabilidades das 
famílias envolvidas, criando estratégias que priorizem reduzir as desigualdades e promover a 
equidade no acesso à saúde.    A análise descreveu a predominância de Diabetes Mellitus, 
Hipertensão Arterial Sistêmica, obesidade, dislipidemia e AVE. Estudos mostram maior prevalência 
de HAS entre os negros, relacionada a predisposição genética, condições de vida, menor acesso 
aos serviços de saúde e estresse devido a fatores sociais. Com base no perfil das famílias, 
propõem-se seguintes intervenções: . O acompanhamento multidisciplinar com a equipe da ESF, 
com visitas domiciliares periódicas e busca ativa dos usuários faltosos; . Orientação nutricional 
adaptada para a realidade da população; . Medição periódica de Pressão Arterial e Glicemia 
Capilar; . Ações comunitárias que promovam atividades físicas e de lazer; . Programas que 
abordem o preconceito racial e promovam a interação social.      Foi realizado pelos estudantes da 
faculdade de medicina, através do Programa de Aproximação Progressiva à Prática visita domiciliar 
em duas famílias negras cadastradas em uma Estratégia de Saúde da Família do município de 
Alvares Machado. As famílias foram avaliadas por uma anamnese com a finalidade de identificar 
seus problemas de saúde.    
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PLANO DE AÇÃO RESULTANTE DA PROBLEMATIZAÇÃO APLICADA A POLÍTICA NACIONAL DE 

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA  
 

REGIANE SOARES SANTANA  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

MARCEL FARIAS DOS SANTOS  
BRUNA DE LACERDA SANTANA  

DANNA CAROLINE MESSIAS  
BIANCA POLEGATTO  

CARLA BRITO DIAS  
CLAUDIO CARRILHO DE MORAES FILHO  

BEATRIZ APARECIDA ARAUJO MARINELLI  
BRUNA MARINELLI RODRIGUES  

CAIQUE SETOLIN AUGUSTO  
BEATRIZ ZAMBERLAN ZAMBRINI  

BRUNO MURGO MANSAO  
MARIA EDUARDA BARRES VIEIRA  

 
No PAPP (Programa de Aproximação Progressiva à Prática), os estudantes do Curso Médico participam da 
construção de planos de ação, a partir da Metodologia Ativa da Problematização nos cenários de ensino e 
aprendizagem. Um grupo de 12 estudantes do 2º termo do Curso de Medicina, orientado pelos 
facilitadores, criou um Plano de Ação composto por atividades relacionadas à Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Criança (PNAISC). No Art. 5º item III da PNAISC é citada a promoção e 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral das crianças, em especial do 
"Desenvolvimento na Primeira Infância (DPI)". Esse item da PNAISC foi eleito, para ser aplicado em uma 
creche, pertencente ao território adscrito à ESF (Estratégia Saúde da Família), na cidade de Presidente 
Prudente. O público-alvo escolhido foram 80 crianças que frequentam a Instituição, com idades variando 
entre 2 e 5 anos, sendo, portando, encaixados na DPI/PNAISC. Foi aplicada a antropometria, que consiste 
na medição de altura e peso das crianças, assim como aferição da pressão dos pequenos usuários do SUS 
(Sistema Único de Saúde), acuidade visual e também a atividade de Educação em Saúde relacionada à 
lavagem correta das mãos com o objetivo de prevenir doenças. Levar informação em Saúde para as 
crianças, relacionada às noções de higiene básica, bem como averiguar o estado biopsicossocial dos 
pequenos usuários do SUS.    O Plano de Ação esteve relacionado aos Eixos propostos pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso Médico. Verificou-se a importância da atividade de educação em saúde 
e prevenção a doenças na creche pois esse é um local que possibilita fácil acesso às crianças e permite a 
utilização de métodos lúdicos e interativos.     As experiências com a acuidade visual, a educação sobre a 
forma correta de lavagem das mãos, antropometria e aferição de pressão, nos permitiram entrar em 
contato com dados, que possibilitaram conhecer as Curvas de Crescimento e Desenvolvimento 
Neuropsicomotor propostas pelo Ministério da Saúde. Os estudantes tiveram a oportunidade de perceber 
comportamentos adversos por parte dos pequenos, que poderiam sinalizar a possibilidade de doenças de 
origem neurológica. Foi notado que uma pequena minoria, na atividade de acuidade visual, se negou a 
fazer o exame por medo, apesar de muita paciência e tentativas diferentes de explicação sobre a atividade 
pelos estudantes.    
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POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

LUCAS MANETTA DA CUNHA SUTER  
LETHICIA MACHADO JACINTHO  

MATHEUS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  
MARIA PAULA ZAMBELLI SOUZA RODRIGUES  

MARIAH GUIMARAES BELLUOMINI SILVA  
TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  

 
O Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) é um programa que faz parte da grade 
curricular do curso médico da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). No último semestre, um 
de seus objetivos foi desenvolver um Planejamento de Estratégia Situacional, para isso realizou-se 
um planejamento voltado à saúde do homem. Os homens possuem grande resistência em relação 
à atenção primária, o que resulta em diagnóstico tardio de doenças graves e maior frequência de 
doenças crônicas. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) tem por 
objetivo a realização de ações que tragam significativa compreensão da realidade masculina em 
todos os seus contextos, respeitando os vários tipos de organizações de saúde e tipos de gestão 
existentes. A ação relatada nesse trabalho é um meio de aplicação dessa política para a promoção 
de saúde integral do homem, realizada com funcionários de duas oficinas mecânicas de Presidente 
Prudente, os quais foram examinados e orientados sobre diversos assuntos voltados à atenção 
primária. Promover orientação das ações e serviços de saúde para a população masculina, com 
integralidade e equidade, primando pela humanização da atenção e qualidade aos direitos do 
homem.    A PNAISH enfatiza a necessidade de mudanças de paradigmas no que concerne à 
percepção da população masculina em relação ao cuidado com sua saúde. As atividades realizadas 
na disciplina do PAPP obtiveram resultados que demonstram uma maior participação masculina 
nas unidades de saúde, assim a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem vem 
promover e incentivar o cuidado masculino, buscando tornar igualitária a procura dos 
atendimentos em saúde entre ambos os sexos.     Os estudantes realizaram diversas atividades na 
ESF Vila Marcondes durante o primeiro semestre de 2018, dentre elas, a promoção à saúde do 
homem. Foram selecionadas duas oficinas mecânicas no território da unidade, totalizando seis 
funcionários, onde os alunos ministraram palestras sobre temas como câncer de próstata, 
alimentação saudável, diabetes e suas complicações, alcoolismo e uso de drogas. Houve uma 
conversação didática, com levantamento de perguntas e reflexões aos participantes. Também 
foram elaboradas fichas de atendimento para serem aplicadas aos trabalhadores, permitindo 
analisar o perfil dessa população. Os fatores observados foram idade, pressão arterial, índice de 
massa corporal, hábitos e vícios, antecedentes pessoais e familiares, e por fim, histórico 
psicossocial.    
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PROJETO GUARDA-CHUVA A MEDICINA NA DIMENSÃO DA ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR  
 

ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA  
KARIME VANZELI LEMOS  

 
O desenvolvimento de atividades de extensão universitária é fundamental na formação dos 
futuros médicos pois possibilita o contato precoce com a comunidade oportunizando despertar 
interesse precoce pelo exercício da medicina, principalmente na atenção primária em saúde. Esta 
aproximação entre acadêmicos e comunidade, fortalece a formação dos universitários e beneficia 
usuários com atividades de promoção à saúde. Desenvolver ações de educação e saúde desde a 
tenra idade, pode ser um diferencial quando focamos aspectos preventivos, pois comportamentos 
estimulados desde a infância podem se tornar hábitos, e quando se trata de educação e saúde, 
entendemos este ganho como positivos dentro das ações preventivas relativas à hábitos 
saudáveis. A escola é considerada um espaço propício para o desenvolvimento de estratégias que 
promovam educação e saúde, com esta finalidade, foi elaborada e desenvolvida a atividade 
extensiva de educação em saúde bucal para pré-escolares, visando o estabelecimento de uma 
integração entre a comunidade e a Universidade.    As ações desenvolvidas permitiram articular 
ações em um ambiente enriquecedor o qual possibilitaram aprofundar seus conhecimentos na 
área de atenção básica a saúde relacionada a saúde da criança. E, para as crianças, além das 
orientações recebidas também foram momentos de recreação e 
ludicidade.    08790/2018 Trabalhos lúdicos e vivencias teatrais foram realizadas, com enfoque na 
escovação e higiene bucal. Participaram das atividades 160 crianças com média de idade de 4 
anos, matriculadas em uma creche localizada no município de Alvares Machado, SP.    
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PROJETO SAÚDE VISUAL DO ESCOLAR: PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA DOS ESTUDANTES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL E DE PRES. PRUDENTE  

 
ELENICE MORINI DUARTE  

ALEX WANDER NENARTAVIS  
LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  

MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI  
REGIANE SOARES SANTANA  

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
SULAMITA GANDIA GREGORY  

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  
LIDELCI FIGUEREDO BENTO  

BRUNO VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
NEIDE MARIA DE CASTILHO  

 
O projeto da avaliação da acuidade visual se destaca por sua importância no fortalecimento das 
ações desenvolvidas pelo SUS e por um instrumento de prevenção às doenças e de promoção à 
saúde, colaborando para a criação de ambientes saudáveis. Quando se verifica a deficiência visual 
nos escolares, constata-se em muitos deles um comprometimento em seu desenvolvimento 
intelectual, já que o veículo para a obtenção de informações encontra-se comprometido. Através 
da visão, chega-se obter tantas e tão precisas informações sobre o meio que podem, inclusive, 
influir sobre outros sentidos.   Relatar a experiência dos estudantes de medicina nas atividades de 
extensão de avaliação da acuidade visual, que busca contribuir para promoção da qualidade de 
vida dos estudantes do Ensino Fundamental.    O presente projeto se destaca por sua importância 
no fortalecimento das ações desenvolvidas pelo SUS e por ser a "Acuidade Visual" um instrumento 
de prevenção às doenças e de promoção à saúde. Destacamos o papel do estudante de medicina 
na assistência preventiva, uma vez que a contribuição que este pode oferecer é, de fato, da maior 
relevância, pois o diagnóstico precoce e o posterior encaminhamento implicariam na 
aprendizagem efetiva pela criança e, consequentemente, facilitaria sua adaptação à vida escolar e 
o seu desenvolvimento.     Estudantes do II ao V termo da graduação de medicina da (UNOESTE) 
do Programa de Aproximação Progressiva á Prática (PAPP) em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde de Presidente Prudente, LIONS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE "CINQUENTENÁRIO", 
Diretoria Regional de Ensino - Presidente Prudente, Santa Casa de Misericórdia de Presidente 
Prudente, Banco de Olhos de Presidente Prudente "Maria Sesti Barbosa", participam do projeto de 
acuidade visual em 25 escolas estaduais de Presidente Prudente e município e tem como objetivo 
desenvolver Ações Educativas sobre a importância de Doação de Órgão, identificar problemas 
visuais nos alunos e encaminhar quando necessário para o banco de olhos da Santa Casa para 
Consultas e Cirurgias Oftalmológicas. O 1º semestre de 2018 fecha com serviços levados a 13 
escolas, passaram pelo teste 1.123 alunos, dos quais 217 passaram por consulta oftalmológica, e 
176 óculos foram doados.    
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PRÁTICA MONITORADA DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL SOB O OLHAR DO MONITOR: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  

 
AIRAN LOBO DA COSTA  

ILANNA SOBRAL DE LUNA  
ANDRESSA CHRISTHINIE FERREIRA PIRES  
GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  

MILENA COLONHESE CAMARGO  
 

O Laboratório de Habilidades e Simulação consiste em um laboratório especializado destinado a 
realização do treinamento de habilidades necessárias para a área da saúde, ofertando a 
possibilidade de uma experiência antecipatória a prática clínica com os pacientes através da 
simulação. A intubação orotraqueal é um procedimento complexo executado apenas por médicos. 
Com riscos de quebra de dentes, lesão de cordas vocais e intubação seletiva ou esofágica, 
dependente do operador. Relatar a experiência da importância das práticas monitoradas de 
intubação orotraqueal no Laboratório de Habilidades e Simulação da Universidade do Oeste 
Paulista (Unoeste) sob a ótica do monitor.    A prática monitorada no Laboratório de Habilidades e 
Simulação, permite ao monitor o desenvolvimento de autonomia, fixação do conhecimento 
através da repetição e da transmissão de informações aos outros acadêmicos. Permite também 
aos estudantes inscritos o aprendizado e o treino de uma habilidade onde se apresentam várias 
dificuldades, permitindo um melhor desempenho, técnica e confiança no atendimento ao 
paciente. Evitando assim, algumas das possíveis complicações.      A monitoria foi realizada no 
período de fevereiro a junho de 2018, no Laboratório de Habilidades e Simulação da Unoeste. A 
temática da prática desenvolvida foi de intubação orotraqueal. Apresentavam 2 monitores 
acadêmicos de medicina, com duração de 3 horas, e presença de até 10 alunos participantes. A 
princípio foi feito uma exposição dos monitores sobre a técnica de realização do procedimento 
segundo os protocolos disponibilizados, sobre as indicações do procedimento, os riscos e as 
orientações que deveriam ser dadas aos pacientes, prezando pela humanização do atendimento. 
No restante do tempo, os alunos executavam a técnica, sendo auxiliados pelos monitores, onde as 
dúvidas restantes eram sanadas.    
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PRÁTICAS COLABORATIVAS: A INTERAÇÃO ENTRE O NÚCLEO DE URBANISMO E A SAÚDE COLETIVA  
 

ANDRE PELOSI ALVES  
YEDA RUIZ MARIA  

 
O urbanismo é a ciência que estuda e planeja o espaço urbano e como ele é utilizado e 
reformulado. Este traz impactos para todos os ramos da vida humana, em especial a saúde, tanto 
individual, como coletiva. A Saúde Coletiva denota um indicador de qualidade territorial e 
qualidade do ambiente onde um grupo ou sistema social está de fato inserido. O objetivo do 
grupo é criar ações e processos que causem impactos positivos em ambientes marginalizados 
socialmente ou efêmeros .    Percebemos que a construção de melhorias para os ambientes 
escolhidos trazem alegria para a população que faz uso destes, por trazer qualidade, melhorando 
assim os marcadores de qualidade que vida, onde se inclui o marcador de saúde.    UNOESTE O 
grupo segue um cronograma onde é contemplado encontros para planejamentos, para 
construções de materiais, e posteriormente para realizar as ações nos espaços pré-determinados. 
As ações tem como principal foco o uso dos espaços pela população que vive e se beneficia do 
local, gerando assim impactos de grande importância para estes que fazem uso dos espaços.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
416 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

PSICONÂMICA INFANTIL NA PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E ÁLCOOL EM UMA ESCOLA 
PÚBLICA DO OESTE PAULISTA  

 
THALITA ROLLEIGH DA SILVA  

TALITA BESERRA SA  
FERNANDO DA SILVA RAPOSO  
MARCEL FARIAS DOS SANTOS  

REGIANE SOARES SANTANA  
LIDELCI FIGUEREDO BENTO  

ALEX WANDER NENARTAVIS  
 

O Programa de Aproximação Progressiva à Pratica (PAPP) do curso de medicina de uma 
Universidade do Oeste Paulista utiliza metodologias de ensino e aprendizagem na Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) de acordo com as necessidades de seus territórios que funcionam como 
cenários para a participação dos alunos, juntamente com as equipes interdisciplinares na 
construção de planos de ação que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas 
nestes territórios. Uma dinâmica focada em educação em saúde utilizando a metodologia da 
problematização com o tema relacionado ao consumo de álcool e drogas foi realizada em uma 
Escola Municipal de uma cidade do interior paulista, para um público alvo de 100 crianças na faixa 
etária de 6 (seis) anos. O local foi selecionado pela Equipe de Saúde e o tema escolhido 
juntamente à direção da Escola dentro do Programa Saúde na Escola presente no calendário 
escolar, pois se trata de uma população que em seu cotidiano presencia o uso de álcool e drogas 
pelos familiares e vizinhança e são carentes de informações relacionadas ao assunto. Dessa forma 
a importância em utilizar esse ambiente para realização de ações educativas em Atenção Integral à 
Saúde da Família e da Criança. Propor a conscientização do público alvo sobre a importância da 
prevenção ao uso e os malefícios sobre álcool, drogas lícitas e ilícitas na escola do território de 
abrangência da unidade da ESF.    A ação realizada foi produtiva para os acadêmicos, pois ampliou 
o contato com a comunidade na qual estavam inseridos, além de trabalhar a explanação de um 
conteúdo delicado para um público muito jovem nunca antes trabalhado nesses cinco períodos da 
disciplina, agregando valores e adquirindo conhecimento através desta experiência; já para as 
crianças a palestra foi esclarecedora e divertida com brincadeiras e distribuição de brindes para 
deixá-las mais interativas.     Os acadêmicos de medicina utilizaram-se de uma roda de conversa e 
palestra expositiva com recursos como cartolinas e figuras de colagem realizada em sala de aula 
dessa Escola. A palestra abordou assuntos relacionados à educação e saúde e os malefícios do uso 
de álcool e drogas. Os acadêmicos também esclareceram dúvidas dos alunos sobre os assuntos 
abordados. Por meio do feedback recebido percebeu-se que parte das crianças possuíam uma 
convivência maior com esses hábitos de consumo através de seus familiares, podendo interagir de 
maneira mais direta e com um maior discernimento do que foi exposto.     
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REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE SIMULADA COM O PACIENTE EM SURTO ESQUIZOFRÊNICO  
 

ISABELA FRANZON LEOPIZE  
AMANDA ZOGHEIB PINATTO  
THAMIRES MARIA BELETATO  

BEATRIZ MEROTTI FERNANDES  
TALLYRE SILVA MIYAZAKI  

JULIANA RIBEIRO CHRISTOVAM  
 

A esquizofrenia e os transtornos esquizofrênicos constituem um grupo de distúrbios mentais 
graves caracterizados por distorções do pensamento e da percepção, por inadequação e 
embotamento do afeto sem prejuízo da capacidade intelectual. Seu curso é variável, em alguns 
casos há recuperação completa, outros remissão incompleta e prejuízo parcial de funcionamento 
intelectual e em 30% dos casos há deterioração grave da capacidade de funcionamento 
profissional, social e afetivo. O objetivo desse relato de experiência é evidenciar o quão 
importante foi mostrar aos acadêmicos diferentes realidades encontradas na medicina e ensiná-
los a diagnosticar e a lidar, como futuros médicos, de forma adequada com pacientes 
psiquiátricos, decidindo sobre as melhores condutas a serem tomadas em situações de extrema 
fragilidade.    Ao fim da atividade, concluímos que a experiência foi muito válida, pois nos 
aproximou de uma realidade nunca antes experimentada na faculdade, nos mostrando que além 
de auxílio médico, nesses casos, é necessário compreensão, apoio, amor ao próximo e praticar 
educação familiar sobre a doença e estratégias de enfrentamento da mesma para melhorar a 
qualidade de vida do paciente. Além de atitudes efetivas para intervir na crise, amenizando riscos 
de ações que lesem o paciente ou pessoas próximas a ele.     Foi realizada uma atividade simulada 
pelos acadêmicos do 8º termo da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, em uma casa 
simulada oferecida pela mesma, no qual dois acadêmicos portaram-se como médicos em uma 
visita domiciliar onde encontraram duas atrizes: uma paciente esquizofrênica em surto, e sua mãe. 
Os materiais utilizados nessa atividade foram: casa simulada, dois atores, dois acadêmicos e um 
professor orientador. Na simulação, por sinal muito realista, os médicos deveriam reconhecer os 
principais sintomas da patologia, fazer uma anamnese da paciente em meio à situação, da sua 
família em busca de antecedentes pessoais importantes e analisar o meio em que viviam. A atriz 
que representava a paciente em surto esquizofrênico encontrava-se coagida, escondida, 
assustada, agindo agressivamente, com postura ameaçadora, tendo delírios e alucinações visuais e 
auditivas, falando com "vozes" que lhe davam ordens de caráter destrutivo. Foi então proposto 
aos acadêmicos, identificar os sintomas para o correto diagnóstico do distúrbio e reconhecer os 
primeiros sinais de descompensação, intervindo com a melhor conduta e manejo com a paciente e 
seus familiares.    
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REALIZAÇÃO DO TESTE DE ACUIDADE VISUAL EM CRIANÇAS DO INTERIOR DE SÃO PAULO  
 

MARCELA REIS COELHO E SILVA  
MARIA JULIA DEMATTEI DE MELO  

LUANNA MOAMMAR EL ABED  
LUCAS LEMOS MARCON DA SILVA  

MARCELO LOPES DE CARVALHO  
MARIA EDUARDA MENDES CAMPOS  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
MARIA JULIA SCHADECK PORTELINHA  

 
A Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP) da Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE) utiliza Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem como a Problematização nos 
Ciclos Pedagógicos que ocorrem com frequência mensal em sete Estratégias Saúde da Família nos 
municípios de Presidente Prudente-SP e Álvares Machado-SP. Os estudantes se inserem como 
membros das Equipes Interdisciplinares e organizam Planos de Ação a partir das Necessidades de 
Saúde das comunidades adscritas às Unidades de Saúde. O Programa de Aproximação Progressiva 
à Prática (PAPP), insere o estudante de medicina na realidade comunitária desde o primeiro termo 
da graduação, construindo ambientes saudáveis para as pessoas da comunidade, criando vínculos 
de respeito e confiança entre o estudante e o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). No 
Projeto denominado Saúde Visual do Escolar, os estudantes realizam o teste de Acuidade Visual 
(AV) para escolares do Território da ESF (Estratégia Saúde da Família). O projeto se desenvolve em 
escolas municipais de Presidente Prudente e Álvares Machado, e tem como público-alvo as 
crianças do sexto ano, com vista a identificar precocemente anormalidades visuais. Descrever as 
experiências vivenciadas por estudantes do Curso de Medicina na aplicação do teste de Acuidade 
Visual em crianças da Rede Municipal de Ensino, procurando detectar problemas que possam 
interferir em seu aprendizado futuro.    O período escolar é um momento muito importante na 
vida da criança e do adolescente, pois é nesse momento que acontece o desenvolvimento 
biopsicossocial. O exame de acuidade visual, quando realizado precocemente, diminui os riscos de 
atrasos na aprendizagem futuros. O Plano de Ação se alicerçou na Política de Atenção Integral à 
Saúde da Criança e proporcionou a Criação de Ambientes Saudáveis para a população adscrita ao 
território da ESF. Os participantes avaliaram como produtiva a Ação de Promoção à 
Saúde.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE O teste foi realizado por acadêmicos do 
segundo termo de medicina sob supervisão dos Facilitadores do PAPP. Para realização do Teste 
utilizou-se a Tabela de Snellen. Este é o método atualmente utilizado para esse exame. Foram 
examinadas 27 crianças, das quais 5 apresentaram alterações, sendo elas encaminhadas para 
consulta com especialista.    
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RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DO PCMSO - RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

LUCAS MANETTA DA CUNHA SUTER  
LUCAS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  
DOUGLAS DA ROCHA MORENO NASCIMENTO  

MATHEUS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  
RAFAEL CECILIO DE LIMA  

TALISSA DOUAKI  
VICTOR AKIO SANO  

SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN  
 

O trabalho humano é, atualmente, uma importante fonte de acidentes e doenças relacionadas aos 
indivíduos. Para minimizar esse quadro, tenta-se desenvolver ações visando à elaboração e 
implementação de políticas voltadas à saúde do trabalhador, com o objetivo de diminuir e/ou 
eliminar adoecimento e morte dos trabalhadores. Neste contexto, tem-se a Norma 
Regulamentadora 7, que estabeleceu o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) para, dentre outras funções, realizar exames médicos ocupacionais. Sendo assim, os 
alunos do curso de medicina da UNOESTE de Presidente Prudente - SP foram a uma clínica de 
saúde ocupacional em Ourinhos - SP para acompanhar a rotina médica e reconhecer a importância 
do PCMSO. Descrever a experiência dos estudantes de medicina na visita a uma clínica de Saúde 
Ocupacional    Assim, conseguimos avaliar a rotina e a importância de uma clínica de saúde 
ocupacional, sendo essencial a realização de exames ocupacionais com o intuito de prevenir 
agravos à saúde e doenças, garantindo aos trabalhadores uma melhor qualidade de vida     Nos 
dias 26 e 27 de julho de 2018, os estudantes do curso de medicina da UNOESTE visitaram uma 
clínica de saúde ocupacional, encarregada por realizar exames médicos em trabalhadores de 
empresas da região de Ourinhos. No primeiro dia, o médico responsável apresentou toda a equipe 
da clínica e a estrutura desta, composta por consultório e outras salas para realização de 
eletrocardiograma, eletroencefalograma, audiometria, espirometria e coleta de sangue. 
Concomitante, foi-nos explicada a função do estabelecimento e sua atuação no PCMSO, que 
consiste em realizar exames: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de 
função e demissional. Logo após, acompanhamos 13 consultas, nas quais foram realizados 
anamnese, direcionada ao labor do paciente, e exame físico, principalmente cardiológico e 
pulmonar. O intuito disto é prevenção, diagnóstico precoce de agravos da saúde e de doenças 
causados pelo trabalho e determinar se o trabalhador está apto ou inapto para exercer seu ofício. 
Ao segundo dia, observamos 17 atendimentos seguindo o mesmo modelo do dia anterior. Um fato 
analisado foi que a maioria dos exames neste período foram demissionais (14), seguidos por 
periódicos (9), admissionais (6) e de retorno ao trabalho    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ACUIDADE VISUAL EM ALUNOS DO 1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
EM CONJUNTO À COORDENAÇÃO ESCOLAR  

 
VICTOR AKIO SANO  

TALISSA DOUAKI  
LUCAS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  
DOUGLAS DA ROCHA MORENO NASCIMENTO  

LUCAS MANETTA DA CUNHA SUTER  
RAFAEL CECILIO DE LIMA  

SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN  
MATHEUS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  

 
Acuidade visual é a capacidade do olho para distinguir detalhes espaciais, ou seja, identificar o 
contorno e a forma dos objetos. Ela é medida através da leitura de optotipos (letras, números, 
símbolos ou figuras) de tamanhos cada vez menores. É considerada normal a visão 20/20, o que 
significa que uma pessoa consegue ver detalhes a uma distância de 6 metros. Dentre as causas 
mais comuns de baixa visão estão a catarata, doenças da retina, como a degeneração da mácula e 
do nervo, o glaucoma, sendo que estas podem ser corrigidas com óculos, lentes de contato ou 
cirurgia. Orientar e prestar um mínimo auxilio àqueles que possuem ou não alguma alteração 
oftalmológica.    A pesquisa realizada durante o Programa de Avaliação Oftalmológica de Escolares 
apontou dados importantes, acentuando o valor das campanhas para a detecção e prevenção de 
problemas visuais, cujo objetivo principal é proporcionar à criança condições de atingir o melhor 
desenvolvimento de seu potencial.      Na escola, os alunos do curso de medicina da UNOESTE 
realizaram, com o projeto saúde visual do escolar, acuidade visual em 24 alunos. Foi selecionada 
uma sala de aula, apropriada para o exame: calma e com boa iluminação. Primeiramente, foi 
escolhido um aluno com estatura média para fixar as tabelas de Snellen, posicionadas na altura 
dos olhos da criança, em seguida, as cadeiras foram colocadas a uma distância de seis metros das 
tabelas. Um acadêmico era responsável pela tabela e outro pela criança. A princípio, os alunos 
foram orientados sobre a realização do exame e como poderiam colaborar através de gestos com 
a mão, além de que poderiam olhar apenas com o outro olho que estava sendo avaliado. Todos se 
mostraram atenciosos e ansiosos para a realização do exame. Os alunos que já utilizavam óculos 
foram testados com e sem os óculos. O teste iniciou-se no olho direito, ocluindo o esquerdo e, 
posteriormente, o contrário. Nisso, o acadêmico responsável pela tabela apontou dos optotipos 
maiores até os menores. E, para finalizar, anotou-se numa folha a última linha que o aluno 
conseguiu enxergar em cada olho, avaliando se houve ou não a necessidade de encaminhamento 
para consulta com oftalmologista. Os resultados foram: 16,6% das crianças apresentaram 
alteração no teste inicial, porém, ao realizar o reteste, todos apresentaram melhores resultados; e 
em 8,3% foi identificada diminuição da acuidade visual e estes foram encaminhados ao 
oftalmologista.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA INFANTIL E PROMOÇÃO DA 
CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS  

 
TALISSA DOUAKI  

VICTOR AKIO SANO  
LUCAS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  

SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN  
MARIA FERNANDA RONCOLATO CATARINO DA FONSECA PEREI  

RAFAEL CECILIO DE LIMA  
DOUGLAS DA ROCHA MORENO NASCIMENTO  

MATHEUS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  
LUCAS MANETTA DA CUNHA SUTER  

 
Violência Intrafamiliar Infantil é definida como aquela que acontece dentro da família ou até 
mesmo no lar onde a criança mora; cometida por algum parente ou pessoas que tenham função 
parental. A Violência Física usada com o objetivo de ferir e lesar a vítima.A violência sexual pode 
incluir desde carícias,manipulação de genitália,mama ou ânus,olhar perturbador,cantadas 
obscenas e relação sexual.A Violência Psicológica inclui ameaças, 
humilhações,agressões,chantagens,discriminação e exploração. Previnir as chances de violencias 
domesticas com criancas e promocao da cultura da paz nas escolas e nos domicilios; Possibilitando 
melhor desenvolvimento psicosocial, emocional, e escolar.     Para combater a Violência 
Intrafamiliar Infantil, primeiramente é necessário identificá-la, denunciá-la e conhecer também 
quais são os direitos da criança. Assim, se torna mais evidente a necessidade de um trabalho 
interdisciplinar, em que vários profissionais, incluindo professores estejam envolvidos na defesa 
dos direitos das criancas. A atuação desses profissionais é fundamental na identificação e 
prevenção da violência contra criança, pois pode determinar o seu rompimento, impedir que 
muitos casos continuem acontecendo e interromper o ciclo deste tipo de abuso      Alunos do 7 
termo da faculdade de medicina da unoeste foram para E.M. Profa. Rosy Odete R. Brandao 
promover um pequeno teatro , que consiste em contacao de historias para alunos do 3 ano do 
ensino fundamental; cada aluno foi um personagem (pai, mãe, irmão, padrastos, madrastas, avó e 
avo) simulando situacoes possivelmente habituais para os alunos sobre o que é violencia 
domestica com cenas onde as crincas nao podiam brincar para lavar louca, nao podiam ir para 
escola para cuidar do irmao mais novo, ser agredido fisicamente por uma brincadeira inocente. 
Após a atividade promovida pelos academicos, as criancas que estavam observando com muita 
atencao a peca teatral aplaudiram e em seguida foi estabelecido um dialogo, em forma de 
perguntas entre os academicos e os alunos da escola, que eram respondidas de forma coletiva. Ao 
final de tudo foi aplicado um questionario para cada aluno com perguntas sobre a rotina 
domestica e se existencia de possivel violacao dos direitos das criancas dentro de casa, as 
respostas tornaram mais evidente a necessidade de um trabalho interdisciplinar, em que vários 
profissionais, incluindo professores estejam envolvidos na defesa dos direitos das criancas.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR  
 

LUISA TREVISAN DEL HOYO  
ANA CAROLINA GAMA MARTINS  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
 

A ressuscitação cardiopulmonar é realizada quando é constatada uma parada cardiopulmonar. 
Neste momento, todos os tecidos do corpo deixam de receber sangue e oxigênio. A parada 
cardiorrespiratória pode apresentar diferentes causas, e o tratamento deve ser iniciado 
imediatamente. A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) consiste em um conjunto de manobras 
destinadas a garantir a oxigenação dos órgãos, por meio de compressões na parede torácica. Esse 
procedimento é de conhecimento primordial dos profissionais de saúde e deve ser transmitido 
também às pessoas da comunidade, para que saibam agir de maneira correta frente a situações 
como esta.  O objetivo do presente trabalho é descrever a capacitação dos coordenadores, 
professores e funcionários das EMEIs do município de Álvares Machado em reanimação 
cardiopulmonar (RCP).     A realização correta da manobra de RCP contribui para o aumento das 
taxas de sobrevivência das vítimas de parada cardiorrespiratória. Portanto, devemos destacar a 
importância da orientação do maior número de pessoas, as quais podem ser alcançadas pelos 
projetos de extensão.     Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) A capacitação foi realizada por 
alunos do 4° termo de Medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), na Câmara 
Municipal de Álvares Machado em maio de 2018. Foram utilizados bonecos para a simulação de 
uma parada cardiorrespiratória em adulto. Os alunos demonstraram o local do tórax e a forma 
correta para realização da RCP, juntamente com a explanação teórica do tema. A capacitação dos 
profissionais foi realizada com o objetivo de sanar dúvidas teóricas e práticas sobre o assunto, 
para que assim possam atuar de maneira segura no ambiente de trabalho. A RCP é realizada 
quando há constatação de uma pessoa sem pulso e sem respiração. Imediatamente, deve ser 
solicitada ajuda especializada e iniciadas as compressões torácicas. O paciente deve estar em 
decúbito dorsal apoiado em local rígido. O atendente deve se posicionar com as mãos no tórax do 
paciente em PCR, entre os mamilos, sem flexionar os cotovelos. Devem ser realizadas 
compressões com a frequência entre 100 e 120 por minuto. O atendente deve permitir o retorno 
do tórax após cada compressão. As compressões não devem ser interrompidas, a menos que haja 
um desfibrilador ou ajuda especializada disponíveis.     
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ROTEIRO PRÁTICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO TUTORIAL NO INTERNATO MEDICO 
DE SAÚDE COLETIVA  

 
ANA TERESA SILVA MAIA DE ARAUJO  

GISELA NUNES GEA  
 

A formação médica no século XX pautada na especialidade e no Hospital desvalorizou o médico 
generalista e a atenção básica, maior campo de trabalho médico. Esse descompasso entre o 
trabalho e a formação gerou críticas ao ensino médico e suscitou a publicação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais de Medicina de 2014, que pressupõe o uso de metodologias ativas de 
aprendizagem e revaloriza a atenção básica. Tal realidade, exige o preparo docente, pois na 
prática há uma dissonância entre o que se deve fazer (profissão/competência técnica) e o que se 
está apto para fazer (docência sem domínio didático-pedagógico para a produção do 
conhecimento). Atinente com esse contexto, no final de 2014, iniciou-se o processo tutorial 
semanal no Internato do curso de Medicina da Unoeste, com o desafio de motivar o estudante a 
revisitar temáticas que alegavam conhecer, para que de alguma forma, se mostrassem inéditas 
quando discutidas na ótica da atenção básica. A tutoria se desenvolveu com o roteiro baseado no 
Método do Arco de Magüerez. Apresentar um roteiro prático para o desenvolvimento do processo 
tutorial em internato médico.    O roteiro prático desenvolvido revelou-se um facilitador para a 
capacitação de tutores com pouca experiência no processo de problematização.     1º dia: 
Apresentação e contrato de convivência: Pedir aos discentes que se apresentem; negociar o 
contrato de convivência (início e término, tolerância de atrasos (10/15m); explicar importância de 
trazer anotações e negociar a forma de procura e registro dessa aprendizagem (fichas, cadernos, 
celular, computador, etc.); apresentar-se e explicar a dinâmica (frisar que cada tutoria é uma 
experiência única de aprendizagem mútua); falar sobre respeito e o receber/fazer críticas; iniciar a 
tutoria verbalizando os passos. 1º Passo: Confronto experiencial. 1º encontro: pedir que cada 
aluno faça uma breve narrativa das vivências significativas semanais; transformar situações em 
boas temáticas; se surgirem várias situações de interesse, negociar a escolha do tema. 2º Passo: 
Síntese provisória: 1º encontro: estimular os alunos a buscarem hipóteses para a situação 
problema (resgaste de conhecimentos prévios). 3º Passo: Busca de informações: estimular as 
buscas discentes por boas respostas às questões de aprendizagem. 4º Passo Nova 
síntese(reflexão/ação): 2º encontro: discutir as produções (o que fizeram /porquê não fizeram. 
Perguntar quem gostaria de falar e se alguém quer acrescentar algo.    
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SAÚDE DO ADOLESCENTE: UM DESAFIO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA ADOLESCENTES COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  

 
TATIANA JAQUELINE CEOLATO PELISSON  

VALENTINA SUCOLOTTI  
LIVIA PAGNANI STORTI  

PAULA BEATRIZ DIAS MITROVINI  
BRUNA SILVA SOARES  

 
O curso médico da Universidade do Oeste Paulista por meio do Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática (PAPP) insere acadêmicos na atenção básica de saúde desde o início do curso 
na Estratégia Saúde da Família (ESF) do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com que 
preconiza a Lei 8.080/90. Uma das atividades que emergiram do Ciclo Pedagógico, por meio da 
Metodologia Ativa da Problematização, proposta pelos estudantes do 5º termo foi a intervenção 
em ambiente educacional e profissionalizante voltada à atenção à saúde, realizada com 
adolescentes e jovens que apresentam deficiência intelectual. O objetivo do presente trabalho 
consistiu na instrução sobre higiene, por meio de diálogos e dinâmicas sobre higiene, bucal, 
pessoal e intima, voltados para adolescentes com deficiência intelectual do Nucle Tterê visando a 
promoção de saúde e inclusão social do grupo alvo.    Dinâmicas tem um papel fundamental no 
processo de aprendizagem das crianças, servem como suporte e auxiliam no desenvolvimento 
motor, cognitivo, social e afetivo de cada um. A ação desenvolvida, com enfoque a atenção à 
saúde dos adolescentes que apresentam deficiência intelectual, teve um feedback positivo vindo 
dos professores e também dos alunos do núcleo Ttere.      Desenvolvemos um projeto na entidade 
filantrópica, Núcleo Tterê, de conscientização para cerca de 55 alunos (de 12 a 59) adolescentes 
com deficiência intelectual em relação à higiene bucal, pessoal e íntima. Para isso, foram 
realizadas atividades interativas a fim de esclarecer a importância da higiene para uma vida 
saudável. Como primeiro passo, ministramos uma palestra a respeito da higiene bucal, além de 
alerta-los sobre doenças na cavidade oral e suas consequências. Em seguida, dividimos os alunos 
em três grupos mistos e foi aplicado uma dinâmica chamada "caixa misteriosa". Como ponto de 
partida, apresentávamos uma figura que demonstrava a falta de higiene (suor, chulé, mau-hálito) 
e o participante escolhido de cada grupo procurava em sua caixa o respectivo objeto para prevenir 
ou solucionar aquela sujidade. Por fim, separamos os educandos por sexo em duas mesas 
redondas com o intuito de ocorrer um "bate-papo" sobre a higiene intima, sanar possíveis dúvidas 
como o uso de absorventes e preservativos e orientar a importância do acompanhamento 
médico.    
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SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O BULLYING EM ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE  

 
THAMIRES MARIA BELETATO  

ISABELA FRANZON LEOPIZE  
AMANDA ZOGHEIB PINATTO  

BEATRIZ MEROTTI FERNANDES  
TALLYRE SILVA MIYAZAKI  

JULIANA RIBEIRO CHRISTOVAM  
SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN  

 
O bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem 
motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro(s), causando dor, angústia e 
sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam profundamente, 
acusações injustas, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros 
alunos levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais. (FANTE, 2005, p. 28 e 29). 
Ocorrendo principalmente de três maneiras: agressões físicas diretas; agressões verbais diretas; e 
agressões indiretas (PEREIRA, 2002; SMITH et al., 2008; CRAIG et al., 2009; PUHL; KING, 2013). O 
objetivo dessa experiência foi conscientizar os escolares de que a escola deve ser um ambiente 
saudável e de convivência prazerosa entre os estudantes, desenvolvendo o respeito pelas 
diferenças e individualidades, de forma que os mesmos passem a repudiar este tipo de ação e 
entendam o prejuízo que essa prática causa a longo prazo na vida do ser humano.    Conclui-se 
com essa atividade, que é necessária uma maior conscientização dos estudantes sobre a gravidade 
e as consequências que o bullying pode acarretar na vida de alguém, e que a melhor forma de 
prevenir esse feito, é educando-as o mais precoce possível. E também que trabalhar de forma 
integrada favoreceu o alcance dos objetivos da atividade proposta, além do crescimento pessoal e 
profissional do grupo de acadêmicas.     Foi realizado um teatro pelas acadêmicas do 7º termo da 
Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, em uma escola municipal de Presidente Prudente, 
para 87 crianças 4º ano do Ensino Fundamental Ciclo 1. O teatro ocorreu dentro da própria sala de 
aula e durante as atuações foram expostas diversas situações exemplificando diferentes formas de 
bullying contra crianças como: obesas, negras, com deficiência física, e de baixa classe econômica. 
Durante a atividade, as crianças acharam cômico e até mesmo continuavam o bullying contra as 
acadêmicas. Ao término da apresentação, foi explicada a gravidade da situação, momento no qual 
as crianças compreenderam, e se redimiram entregando cartas e chocolates para as mesmas.    
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SONDAGEM VESICAL DE DEMORA NO LABORATÓRIO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO SOB A ÓTICA 
DO MONITOR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
ILANNA SOBRAL DE LUNA  

AIRAN LOBO DA COSTA  
MILENA COLONHESE CAMARGO  

 
O Laboratório de Habilidades e Simulação consiste em um laboratório especializado destinado a 
realização do treinamento de habilidades necessárias para a área da saúde, ofertando a 
possibilidade de uma experiência antecipatória a prática clínica com os pacientes. A sondagem 
vesical de demora é um procedimento de alta complexidade e que frequentemente apresenta 
dificuldades na execução visto que as técnicas básicas de manutenção do cateter e antissepsia são 
descritas de diferentes maneiras, o que deixa muitos profissionais inseguros durante a sondagem 
resultando em situações que colocam em risco os pacientes e os próprios executores. Sendo 
assim, essa habilidade apresenta necessidade de uma duração maior e mais enfática durante a 
graduação do estudante da área da saúde, que pode ser contemplada durante as práticas 
monitoradas.  Relatar a experiência da importância das práticas monitoradas de sondagem vesical 
de demora no Laboratório de Habilidades e Simulação da Universidade do Oeste Paulista 
(Unoeste) sob a ótica do monitor.    A prática monitorada no Laboratório de Habilidades e 
Simulação, permite ao monitor o desenvolvimento de autonomia e a ampliação do vínculo entre 
ele, o aluno participante e o tutor responsável. Permite ainda a assistência aos acadêmicos na 
percepção e produção do conhecimento, sobretudo em uma habilidade onde os profissionais 
apresentam dificuldade de execução, permitindo maior consolidação e minimizando incertezas e 
inseguranças durante a futura efetivação do procedimento em pacientes.      A monitoria foi 
realizada no período de fevereiro a junho de 2018, no Laboratório de Habilidades e Simulação da 
Unoeste. A temática da prática desenvolvida foi de sondagem vesical de demora feminino e 
masculino. Apresentavam 2 monitores acadêmicos de medicina, com duração de 3 horas, e 
presença de 10 alunos participantes. A prática foi realizada com o manequim Ressusci Anne 
automatizado que apresenta uma anatomia humana realista. A princípio foi feito uma exposição 
dos monitores sobre a técnica de realização do procedimento segundo os protocolos 
disponibilizados, sobre as indicações do procedimento, os riscos e as orientações que deveriam ser 
dadas aos pacientes, prezando pela humanização do atendimento. No restante do tempo, os 
alunos executavam a técnica, sendo auxiliados.     
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TREINAMENTO DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR E MANOBRA DE DESENGASGO PARA PAIS DE 
ALUNOS DA FUNDACÃO MIRIM  

 
LUCAS FARINA LIMA  

MARCOS TUMITAN ZORZAN  
MARIA EDUARDA DELATORE BRAGA  

MARIANA FERNANDES ESTEVES  
MARIANNA DI COLLA MOREIRA  

MARJORIE NAZARKO GOUVEA  
 

Há evidências sobre a redução da mortalidade em vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR) que 
receberam, de maneira imediata, as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) por 
voluntários e obtiveram a preservação das funções cardíaca e cerebral. É de fundamental 
importância o esclarecimento e treinamento da população para o atendimento nas situações de 
emergência, como parada cardíaca e engasgo. Por isso, há necessidade de aprendizado de 
primeiros socorros aos pais, que na grande maioria das vezes não sabem como reagir a tal 
situação. Assim, realizamos um treinamento na Fundação Mirim para demonstrar a técnica 
adequada de RCP e desengasgo. O intuito deste relato é descrever a experiência dos discentes do 
curso de Medicina ao ensinar manobras de primeiros socorros para os pais de alunos da Fundação 
Mirim em Presidente Prudente.    A capacitação do leigo é viável e importante, sendo os benefícios 
ampliados para a sociedade, que passará a contar com pessoas instruídas em primeiros socorros. 
Indivíduos devidamente treinados podem contribuir para diminuição da morbimortalidade da 
população vítima de mal súbito, como infarto agudo do miocárdio e asfixia. Portanto, como 
discentes podemos aperfeiçoar o conteúdo teórico-prático que aprendemos durante a nossa 
formação acadêmica.     No dia 02 de maio de 2018, 12 alunos do 4º termo do curso de medicina 
da Unoeste, através da disciplina Programa de Aproximação Progressiva à Prática, supervisionados 
pela docente da disciplina, realizaram um treinamento com 20 pais de alunos na Fundação Mirim, 
que atende jovens e adolescentes, sobre como agir em situações de emergência como engasgo e 
PCR. Destacamos a importância do primeiro ato, que é chamar por socorro especializado e se não 
houver resposta do indivíduo, deve-se iniciar os procedimentos de primeiros socorros. Em vista 
disso, levamos bonecos da Unoeste para ensinar os procedimentos de massagem cardíaca e a 
manobra de Heimlich para um aprendizado mais realístico. Ademais, alertamos sobre a 
negligência nesses casos, pois a omissão de socorro configura crime previsto no Código Penal 
Brasileiro.    
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TREINAMENTO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA APLICADOS POR ACADÊMICOS DE MEDICINA EM 
FORMANDOS DA POLÍCIA CIVIL  

 
GABRIELA ZAVANELLI GERONIMO SOUBHIA  

LUIZ FELIPE FARIAS BARBOSA  
RAFAEL TSUJIGUCHI QUIRINO  

MURILO ANTONIO ALVES OLIVEIRA  
PRISCILA BUOSI RODRIGUES RIGOLIN  

MILENA COLONHESE CAMARGO  
ANDRÉA BORGES DOS SANTOS  

CRISTIANO HAYOSHI CHOJI  
 

O Suporte Básico de Vida (SBV)- BLS® - American Heart Association® é fundamental para salvar 
vidas após uma parada cardiorrespiratória (PCR). Além disso, situações que envolvem risco de 
morte é uma rotina em determinadas ocupações, que requerem uma ação com plena aptidão para 
garantia do direito à vida. Dessa maneira, percebendo-se uma necessidade dos policiais em atuar 
no ambiente pré-hospitalar, surgiu o alvedrio de compartilhar com o referido público o 
conhecimento que recebemos durante a nossa formação. O objetivo deste estudo é relatar a 
experiência de acadêmicos de medicina em uma extensão universitária de treinamento em 
SBV.    Concluímos um passo importante da nossa formação. Na extensão realizada pudemos 
expor nossos conhecimentos, favorecendo com que eles sejam repassados e feitos com qualidade, 
salvando vidas na adversidade. A aplicação da prova objetiva foi importante para confirmar o 
sucesso das tarefas, que nos deu a confiança de que conseguimos fazer com que aprendessem o 
essencial rapidamente. Acrescentamos que atividades como as realizadas deveriam ser feitas com 
maior frequência e para mais públicos, propagando cada vez mais o conhecimento.     Convidados 
por professores do curso de Medicina da UNOESTE da disciplina de Urgência/Emergência, fomos 
instruídos na teoria e prática, embasados na diretriz atual do BLS® e nos conhecimentos 
previamente adquiridos na formação acadêmica, em nome do projeto de extensão proposto, a ser 
feita no Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (DEINTER 10). No usufruto do 
laboratório de simulação realística da UNOESTE (LHABSIM), sob orientação, pudemos recordar e 
praticar manobras do BLS® antes da extensão. Nos deslocamos até Araçatuba-SP onde, nas 
dependências da Unidade de Ensino e Pesquisa do DEINTER 10, orientamos um total de 26 
escrivães e 20 investigadores do Curso de Formação Técnico Profissional da Polícia Civil no período 
matutino e vespertino. Os formandos foram orientados com equipamentos disponibilizados pela 
UNOESTE e pelo Corpo de Bombeiros-que também participou treinando os policiais. O 
treinamento envolvou reanimação cardiopulmonar, manobra de Heimlich e remoção de vítima de 
acidente de trânsito. Os formandos realizaram uma prova objetiva antes e após treino, com 
aumento significativo no número de acertos após o treino. Para esclarecimento, realizamos uma 
revisão das questões com a presença de todos.    
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TREINAMENTO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA O GRUPO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA 
POLÍCIA CIVIL DA REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE  

 
JULIANA SILVA MATEUS  

CAROLINA CAPELASSO DE OLIVEIRA  
RAFAEL OSTI DE MELO  

LUIZ FELIPE FARIAS BARBOSA  
LARA CARVALHO SAGRADO  

RENATA AMARO DO NASCIMENTO SANTOS  
BEATRIZ MEROTTI FERNANDES  

PRISCILA BUOSI RODRIGUES RIGOLIN  
MILENA COLONHESE CAMARGO  

ANDRÉA BORGES DOS SANTOS  
CRISTIANO HAYOSHI CHOJI  

 
Ações extensivas realizadas visando à promoção da saúde e proteções da vida são um dos pilares 
da formação médica e constituem uma importante ferramenta de integração da universidade com 
a comunidade, o que reforça seu papel social e contribui para a construção da cidadania e 
melhoria da saúde, pois gera maior conhecimento para a população. O Grupo de Operações 
Especiais (GOE) é uma unidade de recursos especiais que presta auxílio às autoridades policiais no 
desempenho das missões relacionadas à Polícia Civil. O objetivo do trabalho é relatar a experiência 
dos acadêmicos de medicina durante o treinamento de profissionais do GOE no laboratório de 
habilidades e simulação da UNOESTE e ressaltar a importância desses conhecimentos no 
cotidiano.    Podemos concluir que o treinamento dos agentes do GOE foi importante para 
consolidar os conhecimentos adquiridos durante a formação médica, bem como disseminar essas 
informações para profissionais que lidam com diversas situações que envolvem risco de vida. 
Ações como a relatada devem ser estimuladas no ambiente acadêmico e também fora dele, de 
maneira a difundir conhecimentos úteis para a população em seu cotidiano.    UNOESTE Foi 
realizada, no Laboratório de Habilidades e Simulação, a capacitação de dezoito agentes do GOE 
sobre Suporte Básico de Vida (SBV) manobras de desengasgamento adulto e infantil, reanimação 
cardiopulmonar adulto e uso de desfibrilador externo automático (DEA). Os acadêmicos do curso 
de medicina da Universidade que se voluntariaram foram selecionados e treinados previamente 
pelos docentes responsáveis da disciplina de Urgência e Emergência. No dia da atividade os 
agentes do GOE foram divididos em 3 grupos que observaram toda a demonstração prática pelos 
acadêmicos e, após, realizaram as habilidades práticas até sanarem todas as dúvidas. Foram 
aplicadas dois testes de múltipla escolha: antes e após o treinamento, observando-se um aumento 
considerável no número de acertos no teste pós, o que nos leva a considerar a efetividade do 
treinamento teórico-prático dos alunos aos agentes.     
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UMA AÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NUMA PEQUENA CIDADE DO OESTE PAULISTA  
 

ANDRESSA FERNANDA BISCAINO DE ALCÂNTARA FERREIRA  
ERALDO DE AZEVEDO COELHO JUNIOR  

MARIANE TRONDOLI  
MARINA TRONDOLI  

JULIA REZENDE LOPES  
 

A Liga Acadêmica de Saúde da Família e Comunidade (LSFC) tem como intuito a difusão de temas 
importantes e essenciais da saúde pública e atenção primária através de aulas expositivas, 
palestras e projetos de extensão. Relatar a experiência de uma atividade de extensão promovida 
pela Liga Acadêmica Multidisciplinar de Medicina da Família e Comunidade na Universidade do 
Oeste Paulista.    O retorno positivo demonstra a importância e a possibilidade de implantação da 
humanização no serviço de saúde além do interesse mútuo de todos. Concluimos que para se 
efetivar a humanização é fundamental que os sujeitos participantes dos processos em saúde se 
reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a 
universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde.     Dentre 
os projetos de extensão realizados no ano de 2017, destacamos a ação de Educação Continuada 
realizada num pequeno município do Oeste Paulista, cujo tema ministrado foi a Humanização. 
Sendo este, explanado na presença dos funcionários das Estratégias da Saúde da Família da cidade 
como agentes comunitários de saúde, enfermeiros, motoristas, médicos, nutricionistas, dentistas 
e da secretária de saúde. A apresentação da palestra estava vinculada à extensão realizada pela 
Universidade do Oeste Paulista juntamente com outras atividades realizadas por vários cursos de 
graduação como Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição e Medicina com intuito de prestar 
esclarecimentos, orientações e prevenção, colocando em prática o conhecimento teórico e 
experimental adquirido, diminuindo as fronteiras entre a formação acadêmica e a prática diária da 
profissão. A LSFC promoveu a palestra sobre Humanização com foco na atenção primária, o tema 
abordou aspectos importantes e essenciais relatados no projeto HumanizaSUS como 
transversalidade, ambiência, acolhimento, valorização do trabalhador, entre outros que norteiam 
a prática da humanização na área da saúde. Foi explanado sobre a relação entre os profissionais 
de saúde no âmbito de trabalho e entre profissionais e pacientes acompanhado de valores 
essenciais para que a relação seja harmônica os quais podemos citar a empatia e o vínculo. Após o 
término da palestra houve um tempo de perguntas e comentários onde foi colocada em pauta a 
necessidade da implantação da humanização e de sua ligação para uma melhoria do 
funcionamento da unidade de saúde e na relação de profissionais e pacientes.    
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VISITA A UM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  

 
DOUGLAS DA ROCHA MORENO NASCIMENTO  
LUCAS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  

LUCAS MANETTA DA CUNHA SUTER  
MATHEUS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  

TALISSA DOUAKI  
RAFAEL CECILIO DE LIMA  

VICTOR AKIO SANO  
SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN  

 
A sociedade sempre enfrentou dificuldades em lidar com transtornos mentais, que por vezes foi 
conduzido de forma intolerante e associado a questões espirituais, isolando enfermos em 
manicômios, afastando-os, como forma de se proteger do diferente. Atualmente, houveram 
transformações sociopolíticas na assistência psiquiátrica, que resultaram na desinstituição dos 
doentes. O hospital psiquiátrico, cujo atendimento era referência, hoje não atua mais como 
protagonista, dando lugar a uma rede de serviços extra hospitalares. E, apesar da nova proposta, 
os manicômios ainda são utilizados em caso de doença mais grave, cujo transtorno mental ofereça 
riscos ao paciente ou a terceiros, após esgotados os recursos de tratamento extra 
hospitalar. Relatar a experiência de conhecer o funcionamento e a estrutura física de um hospital 
psiquiátrico, assim como a finalidade de cada profissional atuante nesta instituição.    Construiu-se 
conhecimento sobre o funcionamento do hospital psiquiátrico nos aspectos burocrático, físico, na 
prática médica e dos profissionais e suas responsabilidades.     Em ação conjunta entre UNOESTE e 
Hospital Psiquiátrico Espírita Bezerra de Menezes em Presidente Prudente - SP no dia 07/07/18, 
foi realizada uma visita à instituição por sete acadêmicos do curso de medicina, com 
acompanhamento do enfermeiro responsável. Foi explicado que o sistema de internações é 
modulado pelo Centro de Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde, e que possui 150 vagas para 
internação, variando entre masculinas, femininas, de permanência a longo e a curto prazo. 
Observou-se toda a estrutura física do local, desde enfermarias, recepção, cozinha, áreas 
recreativas, administrativas e barbearia. Foi explanado sobre a função de cada integrante da 
equipe, com enfoque na área médica e suas responsabilidades, como estratégias de tratamento 
clínico e psiquiátrico, riscos e benefícios destes, envolvendo não só um trabalho de caráter 
curativo, mas também social, visando a reintrodução do doente na sociedade. A alta hospitalar e a 
liberação para atividades extra hospitalares são decididas em conjunto por toda a equipe atuante, 
com objetivo de dividir responsabilidades e melhorar o poder de decisão dos enfermos. Por fim, 
conhecemos as subdivisões existentes dentro do hospital e pacientes internados por vícios (álcool 
e drogas), portadores de transtornos mentais leves, com curto prazo de permanência, portadores 
de transtornos mentais graves, com maior tempo de internação, e moradores.    
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VISITA DOMICILIAR SIMULADA COMO UM GUIA PARA O ESTUDANTE DE MEDICINA  
 

MARIA FERNANDA DE ANDRADE BOSCOLI  
MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES BRITO  

LIDELCI FIGUEREDO BENTO  
EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  

REBECCA ANDRADE PORTO  
MATHEUS ANTONIO TRALDI  

MAYÉLI PEREIRA DOMINGOS  
MARINA ANDRADE DA SILVA  

NATHÁLIA GABRIELE KUNIOCHI  
NICOLY FRANCIELY SANCHES LEME  

PEDRO HENRIQUE ESPER XAVIER  
 

Os acadêmicos de medicina da UNOESTE são inseridos desde o primeiro termo nas Estratégias da 
Saúde da Família (ESF), através do PAPP (Programa Aproximação Progressiva a Prática) onde uma 
das propostas é a realização da Visita Domiciliar (VD). Dentro do PAPP, o estudante tem a 
oportunidade de participar da VDS (Visita Domiciliar Simulada) onde ocorre todo um preparo para 
a lida da pratica com o paciente. Na VDS casos fictícios são elaborados pelos tutores recorrentes 
da realidade da ESF. Na pratica da VDS o estudante promove o vínculo do acadêmico com 
paciente/atriz e do mesmo com a equipe multiprofissional da ESF que será essencial para a 
promoção à saúde para a população. A visita domiciliar é uma atividade que proporciona maior 
aproximação dos alunos com a realidade local e das pessoas, uma melhor compreensão dos seus 
problemas e necessidade de modos de vida, permitindo assim que ele conheça melhor as 
dimensões sociais, econômicas e culturais que evolvem o processo saúde-doença, constituindo-se 
a VDS uma importante estratégia educacional ou pedagógica na construção de competências que 
favoreçam o olhar ampliado de saúde. Preparar os estudantes para possíveis situações de visitas 
domiciliares que poderão encontrar na realidade da prática cotidiana na ESF.    Concluímos que 
esta vivencia é de extrema importância para a construção do conhecimento que ira refletir na 
melhoria da prática acadêmica no campo e futuramente fortalecer o profissional da saúde nos 
desafios da profissão.     Durante o semestre no dia 28/05/2018 na Unoeste os estudantes 
participaram da VDS, na Casa Simulada, tinham que realizar a busca ativa para faltosos em 
consultas de puerpério. A paciente/atriz era cabelereira especializada em escova progressiva com 
uso de formol , mãe e solteira , o objetivo principal era convence-la sobre a importância da sua 
frequência a ESF principalmente devido o resultado do teste do pezinho do seu filho ter dado 
positivo para Anemia Falciforme. Diante dessas informações, os estudantes simularam a visita 
abordando a paciente de forma acolhedora e ressaltaram todos os cuidados necessários e a 
importância da frequência do usuário na ESF pela assistência integral a sua saúde. Portanto, o 
roteiro do caso abordado foi seguido, com intenção de suporte para o estudante quando estiver 
em campo.    
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A Visita Domiciliar Simulada é uma das atividades que pertence ao cronograma de atividades do 
Programa de Aproximação Progressiva a Prática-PAPP. O PAPP está presente na grade curricular 
em cinco semestres do curso Médico, utilizando metodologias ativas de ensino aprendizagem de 
forma significativa. Os estudantes são inseridos nos cenários das Estratégias de Saúde da Família-
ESF desde o primeiro termo, fazendo menção de quatro eixos, sendo eles: saúde individual, saúde 
coletiva, processo de trabalho em saúde e educação em saúde. O eixo de saúde individual instiga o 
estudante a conhecer as necessidades de saúde da pessoa e assim, de forma positiva, a elaborar 
planos de ação através dos ciclos pedagógicos baseados na ação-reflexão e nova ação. Desta 
forma se torna importante a utilização da visita simulada para capacitação dos estudantes para 
terem um olhar ampliado sobre as necessidades da pessoa no território. Relatar a experiência da 
Visita Domiciliar Simulada e elementos que contribuam para uma abordagem e escuta qualificada, 
pautada no conceito da Integralidade do cuidado.    Os estudantes avaliaram positivamente a 
atividade, e relataram a necessidade de mudança na conduta em alguns aspectos, almejando a 
valorização e o aperfeiçoamento para aprendizagem significativa.     A atividade foi realizada em 
uma casa montada pela própria Universidade para simulações de visitas domiciliares. Essa 
residência é constituída por quatro cômodos. O local é mobiliado com eletrônicos e 
eletrodomésticos. Dois estudantes foram previamente selecionados para realizarem a visita 
enquanto os demais observam acompanhando um roteiro. Trata-se do caso de uma senhora de 75 
anos, aposentada, viúva, mãe de dois filhos e que residia sozinha. Hipertensa, fazia uso de 
medicação Hidroclorotiazida 25 mg, uma vez ao dia. Há oito anos, fumante uma vez ao dia. Negou 
demais patologias e relatou queda no banheiro na semana anterior à visita, durante a madrugada. 
Por último, queixou-se de tontura ao se deslocar do seu quarto ao banheiro. A usuária do SUS 
recebeu a visita de estudantes que faziam parte da Equipe ESF na área de abrangência. No final foi 
realizado um debriefing, conduzido pelo docente, abordando todos os aspectos observados pelos 
discentes.    
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A abordagem do médico com o paciente sempre foi um tema de reflexão, a fim apontar os seus 
defeitos e virtudes. Durante a graduação em medicina, na disciplina PAPP (Programa de 
Aproximação Progressiva a Prática), foram desenvolvidas atividades com o objetivo de 
proporcionar aos alunos uma visão diferente sobre este contato, para que eles possam 
compreender seus diferentes aspectos e se experimentar os desafios da comunicação médica 
humanizada. Desse modo, cada paciente apresenta características diferentes que estimulam o 
aluno a identificar suas particularidades e se adequar a elas durante o atendimento simulado, a 
fim de se preparar para a prática profissional. A Visita Domiciliar Simulada (VDS), portanto, traz 
para o curso de medicina uma importante ferramenta para aprimorar a abordagem, ou seja, a 
relação médico-paciente do aluno, que sempre foi objeto de estudos que analisam a importância 
do método centrado na pessoa, e não na doença. Na disciplina PAPP, da Universidade do Oeste 
Paulista, são desenvolvidas atividades que proporcionam aos alunos uma visão diferente dessa 
atividade, para que os alunos possam compreender os aspectos e consigam se preparar para uma 
relação médico-paciente embasada na confiança e no respeito.  Relatar a experiência dos 
estudantes de medicina no desenvolvimento da visita domiciliar simulada.    Dessa maneira, pode-
se concluir que um preparo do aluno diante de algumas situações, como uma visita domiciliar, 
auxiliá-lo-á a ter uma melhor desenvoltura em relação a diferentes pacientes, a fim de que um 
bom vínculo seja formado, estabelecendo confiança na equipe de saúde.     UNOESTE As 
simulações foram realizadas nas aulas do PAPP, em um cenário similar a uma residência onde a 
visita domiciliar ocorreria, levando em conta as especificidades de cada situação. Os estudantes 
foram divididos em grupos de 10 alunos. Destes, dois alunos realizavam a visita e os outros 
observavam o cenário durante todo o tempo. Um ator foi orientado, de acordo com um objetivo 
pré-estabelecido pelos coordenadores da atividade. Cada visita abordou um tema diferente, a fim 
de testar as habilidades dos estudantes na comunicação com o paciente. Ao final, os pontos 
fundamentais sobre a visita foram discutidos, e foi destacada a importância desse treinamento 
para o exercício eficiente da prática médica.    

 


