
Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 127

ARTIGOS COMPLETOS ...............................................................................................................128 

RESUMOS SIMPLES .....................................................................................................................152 

RESUMOS DE PROJETOS ............................................................................................................159 

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS....................................................................................................168 

 
 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 128

ARTIGOS COMPLETOS 

 

EXPECTATIVAS DE JOVENS OBESOS FRENTE À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 
BARIÁTRICA .................................................................................................................................129 

O TRABALHO DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA NA PREVENÇÃO DE 
DST/HIV/AIDS EM UMA CIDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO......................................136 

UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE – A FORMAÇÃO 
CONTINUADA, A COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS .........146 

 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 129

 
EXPECTATIVAS DE JOVENS OBESOS FRENTE À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 
BARIÁTRICA 

 
JULIANA MARQUEZI PEREIRA1; ALINE APARECIDA BURIOLA2 

 
1- Acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE. 2- 
Enfermeira Mestre, docente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade do Oeste Paulista – 
UNOESTE. E-mail: ju_julianamp@yahoo.com.br  
. 
 
Resumo 
Obesidade conceituada como acúmulo anormal ou excessivo de gordura no organismo. 
Pelo culto a imagem corporal, a sociedade leva os indivíduos obesos a sentirem-se 
incomodados com seu aspecto físico motivando-os a buscar a cirurgia bariátrica como 
resolução de seus problemas. Objetivo deste estudo é identificar, através de uma revisão 
bibliográfica, as expectativas de jovens obesos frente à realização da cirurgia bariátrica. 
Foi realizada uma revisão nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde - LILACS, Medical Literature Analysis and Retrieval System - 
MEDLINE e Scientific Eletronic Library Online - SCIELO, até o período de janeiro de 2011. 
Avaliando o material encontrado, foi possível identificar cinco temas sobre a obesidade 
em jovens, dos quais apenas dois se aplicam ao objetivo do estudo: A busca de jovens 
obesos pela reinserção social; e, a melhora na qualidade de vida de pacientes submetidos 
à cirurgia bariátrica. 
Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica. Expectativas. Jovens. 

 

 

Introdução  

Sobrepeso e obesidade são conceituados como acúmulo anormal ou excessivo de 

gordura no organismo, resultado de uma ingestão de calorias maior que o seu gasto 

energético e podem provocar prejuízos significantes na saúde de um indivíduo (WHO, 

2011; Costa, Ivo, Cantero, Tognini, 2009). O Índice de Massa Corpórea (IMC), calculado 

por peso/(altura)², dentre vários métodos de avaliação do estado nutricional, é o mais 

utilizado para se detectar a obesidade (Afonso, Cunha, Oliveira, 2008).  Considera-se 

obesidade quando o indivíduo apresenta IMC acima de 30kg/m², porém, quando 

ultrapassa 40kg/m², classifica-se como obesidade grau III (Fandiño, Benchimol, Coutinho, 

Appolinário, 2004). 

Já apontada como pandemia, a obesidade é um grave problema de saúde pública, 

é uma doença complexa e multifatorial, sendo resultante de uma interação dos fatores 

comportamentais, culturais, psicossociais, características genéticas e metabólicas que se 

relacionam a uma alta morbidade, principalmente devido às alterações no metabolismo e 

aumento dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, gerando altos custos aos 

sistemas de saúde e a quinta maior causadora de mortes em nível mundial (Villela, Neto, 

Curvello, Panieli, Seal, Santos, Cruz, 2004; WHO, 2011; Afonso, Cunha, Oliveira, 2008). 
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Dados do POF 2008/2009 apontaram um aumento significativo do peso entre 

indivíduos de 10 a 19 anos, do sexo masculino: o sobrepeso representa 21,7% e a 

obesidade 5,9%. No sexo feminino, na mesma faixa etária, já são 19,4% que apresentam 

sobrepeso e 4% obesidade (IBGE, 2011). 

Capella e Capella (2003), afirmam que existem evidências de que métodos de 

controle de peso em jovens com obesidade grau III sempre falham. Estes mesmos 

autores acompanharam 19 adolescentes obesos, que apresentavam uma ou mais co-

morbidades relacionadas e que realizaram cirurgia bariátrica, detectaram que apesar dos 

sérios danos à saúde que a obesidade traz, os pacientes acompanhados no estudo, 

tinham maior preocupação com a aparência, o isolamento social e a humilhação contínua 

que sofriam devido à obesidade do que com sua saúde.  

Cultuando a boa forma e a imagem corporal, a sociedade ocidental leva os 

indivíduos obesos a se sentirem incomodados com seu aspecto físico. Esse culto ao 

corpo ideal na sociedade é tanto que até indivíduos que estão dentro de parâmetros 

“normais” se vejam e se sintam acima do peso. Essa visão negativa de si próprio e dos 

outros, leva aos portadores de obesidade a se excluírem socialmente, afetando sua 

felicidade e confiança (Lancha, 2006). 

Devido às humilhações e problemas encontrados no dia-a-dia, jovens obesos 

acabam recorrendo a uma tática mais rápida e eficiente, porém radical, na luta contra a 

obesidade e ao preconceito: a cirurgia bariátrica, procedimento invasivo que objetiva 

reduzir o tamanho do estômago e/ou o comprimento do intestino, com a finalidade de 

limitar a ingestão e absorção alimentar e assim reduzir o excesso de peso (Fandiño, 

Benchimol, Coutinho, Appolinário, 2004; Villela, Neto, Curvello, Panieli, Seal, Santos, 

Cruz, 2004). 

Para entender melhor os sentimentos dos jovens obesos que buscam a solução 

dos seus problemas na realização da cirurgia bariátrica é imprescindível compreender 

suas expectativas frente à realização deste procedimento, uma vez que o reconhecimento 

destes dados pode direcionar o preparo da equipe de saúde, principalmente enfermeiros, 

atuantes no acompanhamento e aconselhamento destes jovens.  

Diante disso, o objetivo do presente estudo é encontrar na literatura dados que 

demonstrem as expectativas de jovens obesos frente à realização da cirurgia bariátrica. 
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Material e Métodos 

O presente estudo é uma pesquisa de revisão bibliográfica com levantamento de 

conteúdo nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde - LILACS, Medical Literature Analysis and Retrieval System - MEDLINE e Scientific 

Eletronic Library Online - SCIELO, de artigos indexados nestas bases de dados até o 

período de janeiro de 2011. 

A revisão bibliográfica foi efetuada entre os meses de fevereiro de 2010 à março de 

2011. A seleção dos artigos se deu a partir dos seguintes unitermos: cirurgia bariátrica, 

gastroplastia, jovens, juventude, obesidade, equipe multidisciplinar, enfermagem. O 

número de palavras-chave variou segundo a base de dados consultada.  

Em seguida, realizou-se compilação do material identificado, separando-os 

segundo a natureza da publicação em livros, publicações em periódicos científicos, 

publicações ou sítios na Internet, organizando-os de acordo com a fonte, o autor e o 

resumo. Após, foram selecionadas as referências que apresentavam informações sobre a 

questão em estudo, realizando-se a transcrição dos dados em ficha catalográfica digital, a 

fim de permitir a ordenação e interpretação das categorias empíricas.  

O conteúdo foi coletado, registrado e analisado individualmente, ou seja, 

primeiramente trabalhou-se de forma individual com cada estudo para depois analisá-los 

como um todo e interpretá-los. A análise crítica dos dados foi desempenhada por meio de 

leitura, com vista à crítica externa - crítica do texto, da autenticidade e da providência - e 

crítica interna - crítica do valor interno do conteúdo, do valor que representa o trabalho e 

as idéias nele contidas, para após proceder à reflexão do tema, fundamentada em 

literatura. 

 

Resultados 

Foram encontrados 2 (dois) livros, 28 (vinte e oito) artigos em periódicos científicos e 4 

(quatro) publicações em sítios na Internet. A exploração da análise do conteúdo do 

material encontrado possibilitou interpretações que constituíram 5 (cinco) temas 

relevantes a serem discutidos: A busca de jovens obesos pela reinserção social; a 

melhora na qualidade de vida de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica; a epidemia de 

obesidade em nível global, independentemente se em países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento; aspectos psiquiátricos de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica; as 

conseqüências de se submeter ao procedimento cirúrgico. Sendo a compreensão destes 

temas um valioso instrumento para a melhoria da qualidade da assistência de 

enfermagem no preparo e amparo destes jovens.   
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Discussão 

Em vista que o procedimento cirúrgico tem sido realizado com maior freqüência, 

pesquisadores se preocupam cada vez mais com pacientes obesos que se submetem à 

cirurgia em relação às conseqüências psicológicas e psiquiátricas, ainda pouco 

conhecidas no pós-operatório (Magdaleno, Chaim, Turato, 2009). 

Por vivermos em uma sociedade que cultua a beleza de pessoas magras, esse 

idealismo de um corpo esguio, afeta a todos, porém principalmente às mulheres. Perante 

a sociedade, é mais difícil para os portadores de obesidade, encontrar trabalho, parceiro 

amoroso, comprar roupas ou, até mesmo, se acomodar em assentos públicos, como 

teatros e cinemas (Haddad, Leroux, Santos, Loman, Oliveira, 2004).  

Isso implica muito na vida do jovem, já que passa por uma fase de auto-

conhecimento, encontro de novos amigos, novas relações sociais, a busca do primeiro 

emprego, saída da escola e ingresso à Universidade. Além disso, de acordo com 

Zilberstein, Galvão Neto e Ramos (2002), 80% dos pacientes obesos, disseram já terem 

sido tratados de forma desrespeitosa por profissionais da saúde.    

Enquanto os profissionais da equipe multidisciplinar de cirurgia bariátrica se 

preocupam com a melhora da qualidade de vida, os pacientes se preocupam com a perda 

de peso e da melhoria que isso acarretará em sua vida social. Querem apenas 

resolverem seus problemas como um passe de mágica (Magdaleno, Chaim, Turato, 

2009). 

Os problemas que antes eram descontados na alimentação, provocando a 

obesidade, depois da cirurgia bariátrica, devem ser direcionados a outros meios, já que a 

quantidade e qualidade de alimentos que poderão e deverão ser ingeridos são restritas. 

Para os obesos, sua patologia era a causa de todos seus problemas, porém, quando 

estes perdem peso e começam a realizar atividades que antes não faziam, percebem que 

a obesidade era a resposta para seus problemas, uma válvula de escape de 

enfrentamento (Magdaleno, Chaim, Turato, 2009). Na grande maioria dos casos de 

emagrecimento súbito, apresenta quadros psiquiátricos: depressão, ansiedade, 

alcoolismo e gastos excessivos, dentre outros (Leal, Baldin, 2007). 

A “lua-de-mel” com o corpo, vinda com a perda de peso evidente, pelo reforço 

positivo dado pela equipe multiprofissional, pelos familiares e por demais indivíduos que 

passaram pelo procedimento cirúrgico, aos poucos termina. É mais evidente quando a 

ameaça do “re-ganho” de peso aparece, no período de 1 ou 2 anos após a cirurgia, se 

não houver um apoio terapêutico contínuo. Ou o indivíduo segue a linha para a depressão 

ou segue para a da compulsão (Magdaleno, Chaim, Turato, 2009).   

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 133

A equipe multidisciplinar é necessária para o período peri-operatório. É composta 

por profissionais de diversas áreas, que trabalham em conjunto com o cirurgião bariátrico, 

visando uma boa relação médico-paciente, bons resultados e manutenção destes 

(Marchesini, Rasera, 2006). Estes devem ter conhecimento sobre as alterações 

provocadas no organismo pela obesidade, orientando e incentivando o paciente ao 

tratamento adequado (Costa, Ivo, Cantero, Tognini, 2009).  

Detalhamento sobre o procedimento cirúrgico que será submetido, com análise dos 

fatores de risco e possíveis complicações e resultado do tratamento, tal qual a 

importância do acompanhamento da equipe multidisciplinar por todo o período de 

tratamento, enfatizando a necessidade do apoio familiar e a adesão e seguimento do 

paciente são de extrema importância e direito do paciente (Ferraz, Martins, 2006). 

O enfermeiro tem a função primordial quanto ao ensino do paciente obeso. Deve 

saber que pacientes candidatos a cirurgia bariátrica têm dificuldade à aderir ao 

tratamento, mesmo almejando o emagrecimento. Assim, é este profissional quem 

planejará e implementará estratégias para que haja participação do paciente e da família 

e a promoção do sucesso da cirurgia, devendo conhecer as propostas cirúrgicas, 

vantagens e desvantagens de cada uma (Negrão, Bianchi, 2010).  

A enfermagem participa de todo o processo, desde a avaliação do paciente, quanto 

às instruções dadas a ele e à família sobre o quê acontecerá antes, durante e depois da 

cirurgia. O acompanhamento, junto ao cirurgiado e ao psicólogo nos anos seguintes 

(recomendado que sejam por 5 anos) ao procedimento, faz possível e melhor a conexão 

médico-paciente-tratamento, sendo imprescindível seu papel quanto ao êxito de todo o 

período peri-operatório.  

 

Considerações Finais 

As pessoas vêem naquelas que são magras a felicidade, o sucesso, a saúde e a 

inteligência. Aquelas que estão fora dos padrões estéticos estabelecidos pelas mídias e, 

conseqüentemente, pela sociedade, são consideradas e se auto-consideram como 

pessoas fracassadas, burras, que nunca alcançarão seus sonhos ou serão reconhecidas 

como capazes de realizar qualquer tarefa que lhes forem atribuídas. 

Pensando assim e sofrendo, os jovens obesos optam, na maioria dos casos, pela 

cirurgia bariátrica como meio mais rápido e mais eficaz de se integrar nessa sociedade 

que tanto almeja a perfeição dos corpos, sem pensar em suas conseqüências de 

mudança de vida.  

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 134

O quê se descontava na comida quando obeso, agora, o indivíduo deverá 

encontrar novos meios para se livrar de suas frustrações. Por isso a importância letal do 

apoio de uma equipe multidisciplinar coesa e de um suporte familiar sempre presente.  

Como membro dessa equipe está o enfermeiro, que participa de todos os 

processos, no pré-operatório, no trans-operatório e no pós-operatório, acompanhando 

cada paciente durante os próximos anos. Esse profissional deve ter consciência da 

importância de seu papel dentro da equipe e na vida de cada paciente, se atualizando, 

dando a devida atenção a cada sinal dado pelo paciente e família. Entender o processo 

da obesidade e os motivos que levam as pessoas, cada vez mais jovens, a optarem pelo 

procedimento cirúrgico, faz do enfermeiro um profissional cada vez mais habilitado para 

execução de seu papel.  
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Resumo 
O presente estudo teve como objetivo caracterizar a capacitação e preparo dos 
enfermeiros da rede básica municipal de saúde no aconselhamento e prevenção das 
DST/HIV/AIDS e identificar se os mesmos estão realizando ações preventivas aos 
usuários das unidades. Foi um estudo com abordagem quantitativa e qualitativa, não 
experimental, descritivo, exploratório de campo transversal, realizado em 16 UBS e 
11USF em um município do interior do estado de São Paulo, com 24 enfermeiros que 
aceitaram participar da pesquisa. Coletamos os dados por meio de questionário 
específico e as variáveis do estudo foram: sexo, idade, tempo de profissão e abordamos 
aspectos como a capacitação, conhecimento e a realização ou não do aconselhamento e 
ações educativas e preventivas, os resultados foram analisados e apresentados em 
gráficos e tabelas. Concluímos que os enfermeiros realizam ações de prevenção e 
aconselhamento em suas unidades e se faz necessário a constante conscientização da 
população pelo profissional enfermeiro. 
Palavras-Chave: Aconselhamento, Prevenção, DST/HIV/AIDS. 
 

 

Introdução e Justificativa 

O indivíduo deve ser identificado como um ser individual e coletivo na Atenção 

Básica; visando assim proporcionar a toda população proteção à saúde, prevenção e 

tratamento entre outros cuidados. Levando com isso à manutenção da saúde de forma 

geral (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

Segundo o Brasil, Ministério da Saúde (2007, p.10). 

A atenção básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na 

integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção 

e tratamento de doenças e a redução de danos ou sofrimentos que possam comprometer 

suas possibilidades de viver de modo saudável. 

Existem conexões significativas entre as DST/HIV/AIDS e os programas de saúde. 

Devem ser realizadas ações de prevenção e aconselhamento para atingir indivíduos 

excluídos do acesso à saúde e de outros serviços, isso traria impactos mais efetivos 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

Para que aconteça a prevenção da DST, do HIV e da AIDS é necessário, a 

conscientização das pessoas quanto às práticas seguras de sexo, uso de drogas 
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injetáveis não compartilhando seringas e agulhas, e de cuidados que gestantes devem ter 

na hora do parto e na amamentação (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

Quando se fala de prevenção, o que se destaca com maior importância é a 

educação em saúde. É através dela que se busca levar à população a conscientização de 

práticas que estão erradas e então levar alternativas que visem  mudança destas práticas 

(OLIVEIRA e GONÇALVES, 2004). 

Justificamos que durante nossa trajetória acadêmica, não tivemos oportunidade de 

observar o aconselhamento, orientação ou acolhimento referente à DST/HIV/AIDS, aos 

usuários de UBS e/ou USF, então despertou-nos o interesse em identificar se são 

realizadas estas ações por enfermeiros das unidades de saúde. 

Acreditamos que identificar se os enfermeiros realizam estas ações, poderá auxiliar 

a comunidade a repensar suas práticas. 

Nosso objetivo foi caracterizar a capacitação e preparo dos profissionais 

enfermeiros da rede básica municipal de saúde e se eles estão realizando ações 

preventivas (orientação e aconselhamento) contra DST/HIV/AIDS aos usuários das 

unidades. 

 

Métodos 

Foram analisadas as respostas de 24 enfermeiros, voluntários, sendo 91,7% (22 

enfermeiros) do sexo feminino e 8,3% (02 enfermeiros) do sexo masculino, com idades 

entre 21 e 60 anos, do total de 27 enfermeiros, convidados para participar da pesquisa, 02 

enfermeiros não participaram por estar de atestado médico e afastados da unidade e 01 

enfermeiro se recusou a participar da pesquisa alegando falta de tempo.  

Este estudo foi aprovado pelo CEP- UNOSTE, Comissão de Ética em Pesquisa – 

da Universidade do Oeste Paulista, os pesquisadores estão cientes da Resolução CNS 

196/96 de 10 de Outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde e Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa – CONEP. Sua aprovação pelo CEP e CONEP gerou o protocolo nº 

429 em 27 de Outubro de 2010. Foi um estudo realizado em 16UBS e 11USF, em um 

município do interior do estado de São Paulo e trata-se de um estudo com abordagem 

quantitativa e qualitativa, não experimental, descritivo, exploratório de campo transversal.  

Os dados foram coletados por meio de questionário específico, após os 

participantes terem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, as variáveis 

do estudo foram sexo, idade, tempo de profissão e abordamos aspectos como a 

capacitação e conhecimento e a realização ou não do aconselhamento e ações 

educativas e preventivas em DST/HIV/AIDS. 
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Resultados 

Conforme as variáveis, os participantes da pesquisa encontram-se na faixa etária 

de 21 a 60 anos e estão distribuídos conforme o gráfico (Figura 1), o seu tempo de 

formação encontra-se entre 02 e 26 anos, distribuídos em números absolutos e 

porcentagens no gráfico (Figura 2) para melhor interpretação. 
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Figura 1. Idade.

 

 

A maioria dos participantes atuam em UBS, aproximadamente 59% da população 

estudada e demonstramos em números reais conforme o gráfico (Figura 3) e ainda 

conforme a população do estudo, observamos que a maioria tem até 10 anos de atuação 

no município (Figura 3). 

 

 

Relacionado à formação e se possuem pós-graduação, a maioria é pós-graduado, 

sendo representado por 83% (20 enfermeiros), conforme demonstramos no gráfico 

(Figura 4). 
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Referente à questão de capacitação os 03 enfermeiros que relataram não possuir, 

alegam que são funcionários recém-contratados, por esse motivo ainda não participaram 

de nenhum curso de capacitação, sobre a qualificação os 08 que não possuem não 

referiram o porquê não participaram (Tabela 1). 

 

Tabela 1. População que foi convidada e/ou participou de cursos de capacitação e de 

qualificação segundo o local de trabalho. 

ENFERMEIROS       CAPACITAÇÃO    QUALIFICAÇÃO 

 SIM NÃO SIM NÃO 

UBS 13 1 11 3 

ESF 8 2 5 5 

TOTAL 21 3 16 8 

 

Observamos que 100% da população estudada conhece os serviços 

especializados em atendimento ao portador de DST/HIV/AIDS e citaram além do 

Programa Municipal DST/AIDS locais como: APPA (Associação Prudentina de Prevenção 

a AIDS) e CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) e a maioria acredita que o 

programa e os materiais oferecidos aos usuários e cursos de qualificação e capacitação 

aos profissionais são adequados, aproximadamente 75% destes nunca realizou uma 

avaliação do programa imposto pelo Ministério da Saúde (Tabela 2). 
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Tabela 2. Conhecimento, credibilidade e avaliação de programas estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde na prevenção de DST/HIV/AIDS. 

        SIM NÃO 

CONHECE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO 

AO PORTADOR DE DST/HIV/AIDS 24 0 

ACREDITA QUE O PROGRAMA REDUZ ÍNDICES DE 

DST/HIV/AIDS 19 5 

ACHA OS MATERIAIS ESCLARECEDORES 22 2 

FEZ AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DO M.S.  6 18 

 

Observamos que os enfermeiros em sua maioria realizam e promovem atividades e 

ações de educação em eventos realizados em suas unidades, trabalhos de grupo e 

aproximadamente 45,8% relatam ter dificuldades para realizar a prevenção (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Realização de eventos/oficinas e ações de educação sexual durante outras 

atividades e se há dificuldades. 

            ENFERMEIROS   

    SIM NÃO 

SEM 

RESPOSTA 

PROMOVE EVENTOS/OFICINAS SOBRE 

DST/HIV/AIDS 16 5 3 

REALIZA AÇÕES EDUCATIVAS DURANTE 

OUTRAS ATIVIDADES 20 2 2 

TEM DIFICULDADES PARA REALIZAR 

PREVENÇÃO 11 13 0 

 

Dos 11 enfermeiros que relataram dificuldades, somente 07 responderam a 

questão referente aos determinantes de dificuldade e assinalaram em mais de uma 

alternativa e as mais apontadas por eles são falta de espaço físico e de tempo (Tabela 4).  
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Tabela 4. Dificuldades apontadas pelos enfermeiros.  

DETERMINANTES DAS DIFICULDADES ENFERMEIROS 

FALTA DE ESPAÇO FÍSICO  6  

FALTA DE MATERIAL  0  

NÃO SE SENTE PREPARADO  3  

NÃO RECEBEU TREINAMENTO  1  

FALTA DE TEMPO  4  

FALTA DE PÚBLICO  3  

 

Segundo resultados da pesquisa, 50% (12) dos enfermeiros referem ter uma 

equipe preparada, 54,16% (16) relatam realizar planejamento das ações de prevenção e 

aconselhamento, 100% (24) referem que os insumos oferecidos são suficientes e 

satisfatórios, 33,33% (8) não realizam ações de prevenção e 29,16% (7) não realizam 

aconselhamento (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Rotina da unidade em relação à equipe, planejamentos, insumos e ações de 

prevenção e aconselhamento. 

                 ENFERMEIROS 

    SIM NÃO 

SEM 

RESPOSTA 

POSSUI EQUIPE PREPARADA 12 12 0   

EXISTE PLANEJAMENTO DE AÇÕES 13 11 0  

SÃO GARANTIDOS OS INSUMOS 24 0 0   

REALIZA AÇÕES DE PREVENÇÃO 16 8 0  

REALIZA ACONSELHAMENTO 13 7 4   

 

Os enfermeiros participantes da pesquisa foram identificados por uma sequência 

numérica de 01 a 24 garantindo a não identificação dos mesmos nos discursos abaixo e 

as respostas foram transcritas de forma aleatória devido à semelhança existente entre as 

respostas de toda a população de estudo. 

Quando questionamos os participantes da pesquisa sobre o que é prevenção, 

obtivemos as seguintes respostas: 

O enfermeiro nº 09 conceitua prevenção como “controle de transmissão através de 

atividades educativas”, o nº 15 conceituou como “evitar algo, preparando e informando o 

cliente” e o nº 20 diz que prevenção é “um conjunto de ações possibilitando melhor 

qualidade de saúde ao indivíduo”. 
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De acordo com  Brasil, Ministério da Saúde (2006, p. 13), 

A prevenção, estratégia básica para o controle da transmissão das DST e do 

HIV/AIDS, dar-se-á por meio da constante informação para a população geral e das 

atividades educativas que priorizem: a percepção de risco, as mudanças no 

comportamento sexual e a promoção e adoção de medidas preventivas com ênfase na 

utilização adequada do preservativo. 

Em relação ao aconselhamento, quando pedimos para os enfermeiros comentarem 

sobre seu conceito obtivemos as seguintes informações: 

O enfermeiro nº 06 relata que aconselhamento é “ouvir preocupações, dar 

informações, apoio emocional e auxiliar na adoção de medidas preventivas”, para o nº 16 

é “uma reflexão sobre riscos de infecção e a necessidade de prevenção” e para o nº 22 

ele considera aconselhamento como “um momento de diálogo e acolher nas diversas 

situações”. 

De acordo com  Brasil, Ministério da Saúde (2006, p.17),  

O aconselhamento deve estar presente em todo o atendimento. Além de ouvir as 

preocupações do cliente, o profissional de saúde deve facilitar a reflexão e a superação 

de dificuldades, prover informação, apoio emocional e auxiliar nas decisões para a 

adoção de medidas preventivas. 

Relacionado ao tipo de público atendido na unidade e ao público alvo para ações 

de prevenção e aconselhamento realizadas pelos enfermeiros, conseguimos os seguintes 

dados que estão demonstrados em números reais no gráfico (Figura 5). 

Figura 5. Público Alvo de Ações de Prevenção e Aconselhamento. 
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Discussão e Conclusão 

A incorporação do aconselhamento e a prevenção em DST/HIV/AIDS no serviço de 

atenção básica ainda é um grande desafio, pois é visto somente como de 

responsabilidade dos serviços de referência, o programa DST/AIDS (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

No presente estudo conseguimos observar que os enfermeiros que não realizam 

ações de prevenção e aconselhamentos em suas unidades de trabalho relatam 

dificuldades como falta de espaço físico, tempo e público. 

Conforme Brasil, Ministério da Saúde (2003, p. 26) 

A capacitação dos profissionais e/ou o aprimoramento das práticas de saúde é uma 

busca constante dos profissionais comprometidos com a qualidade da atenção. A 

qualificação [...] é um dos fatores essenciais para atingir este objetivo. Para tanto é 

fundamental que os gestores assegurem [...] processos de capacitação que leve em 

consideração sua realidade, e auxiliem na reorganização de seus processos de trabalho.  

Segundo dados coletados no presente estudo, concluímos que a maioria dos 

enfermeiros possui cursos de capacitação oferecidos pelo gestor municipal e estadual e 

receberam cursos de qualificação em saúde sexual e reprodutiva. Os que relatam não ter 

participado de cursos de qualificação ou de capacitação são funcionários recém-

contratados e alegam que irão passar por tais cursos, mas referem ter adquirido em sua 

graduação experiência para lidar com o assunto. 

Quando se fala de prevenção, o que se destaca com maior importância é a 

educação em saúde. É através dela que se busca levar à população a conscientização de 

práticas que estão erradas e então levar alternativas que visem à mudança destas 

práticas (OLIVEIRA e GONÇALVES, 2004). 

Vendo que o processo de educação em saúde é uma importante função do 

enfermeiro, e que este tem como alvo a população e objetivo a conscientização dos 

mesmos, principalmente quando se fala de doenças infecto contagiosa como a AIDS, se 

vê então a necessidade do enfermeiro desenvolver ações educativas de forma que estas 

atinjam o público alvo, no caso os usuários das Unidades Básicas de Saúde (TORRES e 

ENDERS, 1999). É necessário levar em conta hábitos que estes já têm como certo ou 

errado, então não basta só educar, mas também procurar mudar hábitos errados em que 

muitos vivem (TORRES e RUFFINO, 2001).  

O enfermeiro pode identificar através do manejo com sua clientela o quanto são 

vulneráveis às DST, à exposição aos danos e riscos daquela região, as necessidades 
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mais emergentes e intervir, discutindo, educando e propondo novos comportamentos no 

âmbito da sexualidade (SOUZA et al., 2004). 

Observamos que são realizadas ações de prevenção e aconselhamento durante os 

trabalhos de grupo e demais rotinas diárias e que o enfermeiro deve sempre realizar o 

acolhimento ao usuário para que não se perca a chance de realizar prevenção e 

aconselhamento. 

Diante dos dados coletados concluímos que mais estudos são necessários para 

que possamos avaliar se a não realização do aconselhamento e prevenção por parte dos 

enfermeiros aos usuários das unidades de saúde estão diretamente ligadas ao crescente 

aumento no número de casos de DST/HIV/AIDS. 

De qualquer maneira, achados deste trabalho indicam a necessidade da 

continuidade da conscientização da população por parte dos profissionais da saúde sobre 

os fatores de risco para a infecção e prevenção destes agravos a saúde e da necessidade 

da constante capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais enfermeiros. 
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Resumo 
Essa pesquisa teve por objetivo analisar as possibilidades da utilização de ferramentas de 
sociabilidade do mundo virtual como o Facebok, Orkut, MSN, etc, com o propósito de 
formação continuada na área do profissional de enfermagem podendo buscar 
conhecimentos com nichos cada vez mais pertinentes a determinado assunto de maneira 
ágil e atualizada, pois o universo da internet tem essas características de agilidade e de 
atualização constante. Dessa forma pretende-se analisar como profissionais da área de 
saúde, em específico os da enfermagem, podem se envolver com os mecanismos 
proporcionados pelas novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), como 
a internet, em busca de novos conhecimentos e atualizações, assim como para dividir 
experiências sobre tratamentos de pacientes, diagnósticos, etc. Refletindo sobre como 
ferramentas de disseminação de conteúdo, podem contribuir para a divulgação de 
publicações científicas, promovendo a socialização do conhecimento e criando 
possibilidades de formação continuada a aqueles que delas se utilizam. 
Palavras-chave: tecnologias de informação e comunicação (TICs); Redes Sociais; 
Enfermagem. 
 

 

Introdução 

A enfermagem é uma área do conhecimento humano relacionada à saúde. A 

saúde possui extensas e variáveis ramificações atualmente, ou seja, muitas vertentes 

e/ou ramos científicos que a dividem em categorias específicas, porém, complementares 

entre si. Dada a essa multiplicidade de categorias a atualização constante e/ou formação 

continuada dos profissionais da área pode ser prejudicada. Nesse aspecto, a agilidade em 

termos de comunicação entre os profissionais da área e o acesso a formas de 

capacitação podem diminuir possíveis prejuízos e auxiliar o interessado em direção ao 

profissionalismo.  

Em termos de comunicação, Ferreira, Bicudo, Carvalho, Posso e Chagas (2011), 

ressaltam que: 

A comunicação é o meio através do qual, pessoas interagem umas 
com as outras. O homem utiliza a comunicação nas ações do 
cotidiano, partilhando com os demais suas idéias. Nessa partilha, ele 
está sujeito a receber aprovação e desaprovação das outras pessoas, 
determinando sua sensação de segurança e satisfação. (P. 01) 
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Dessa maneira, cria-se, conforme Fontes (2007), redes sociais de solidariedade 

que podem auxiliar no processo de formação continuada do profissional enfermeiro (a). 

Diante disso, em síntese, que a esta pesquisa teve como proposta o 

desenvolvimento de análises e reflexões sobre as questões inerentes à formação 

continuada, entendendo esta, conforme Fazenda (1991), como um processo contínuo de 

educação e busca de aperfeiçoamento e/ou atualização profissional. Procurando refletir 

em como as novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs) podem auxiliar no 

processo de formação continuada dos profissionais da saúde e, em específico da 

enfermagem.  

São várias as possibilidades da ciência e profissão de enfermagem na sua 

interação e produção de novos conhecimentos em termos de tecnologias da informação e 

da comunicação (TICs) em relação à análise de cuidados com pacientes. Além de poder 

contribuir com o consenso científico – construção e ampliação do conhecimento - sobre a 

necessidade da formação continuada em saúde, já que, Grau e Avello (2005, p. 59) 

deixam claro que um dos “[...] campos da enfermagem [...]” é o de “[...] ensino e pesquisa 

[...]”.  

Ensino e pesquisa são necessários, pois o conhecimento humano é resultado de 

constantes interrogações sobre o cosmos (o mundo do visível e da natureza) e sobre o 

próprio ser em suas múltiplas relações, quer seja com seus pares, quer seja com a 

realidade natural. Para François Laplantine (2007, p 13) “[...] o homem nunca parou de 

interrogar-se sobre si mesmo [...]”, e, esse processo de reflexão deve ser constante e 

somente ele permite o desenvolvimento do conhecimento e o aperfeiçoamento 

profissional. 

Segundo Marilena Chaui (2004) e Santos (2006) a sociedade vive em permanente 

construção cultural, esse processo contínuo permite o surgimento de novas tecnologias 

as quais contribuem para a dinâmica de reconstrução cultural. Dessa maneira, o universo 

do conhecimento é mutante, isto é, em constantes transformações, o que exige daqueles 

que possuem posturas mais responsáveis em relação ao profissionalismo, também a 

formação contínua. 

Segundo Rodrigues e Peres (2008): 

O surgimento de novas tecnologias da informação e da comunicação 
(TICs) vem modificando o paradigma do ensino/aprendizagem e das 
relações entre o indivíduo, o trabalho e a sociedade como hoje os 
conhecemos. As inovações tecnológicas alcançadas neste século 
foram de fundamental importância para a concretização do fenômeno 
da globalização. O mundo globalizado exige que o indivíduo se 
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mantenha atualizado de forma permanente e contínua para exercer de 
forma efetiva e ativa a sua cidadania. (P. 299) 

 

Os mesmos autores Rodrigues e Peres (2008, p. 299) conceituam tecnologias da 

informação e da comunicação (TICs), como “[...] utilização das tecnologias da informática 

como veículo para transmissão, disseminação, transformação e criação de conteúdos que 

podem estar ou não associados a uma metodologia de ensino”. 

Mas o que seriam essas novas tecnologias da informação e da comunicação? 

Rodrigues e Peres (2008, p. 299) elencam algumas delas, como a “[...] televisão, vídeo, 

telefone, fax e computador [...]”. Rodrigues e Peres (2008, p. 299), também destacam a 

importância da web: 

Uma das tecnologias da informática que serve como veículo para as 
TICs é a Internet através da World Wide Web (Web). A Web 
corresponde à parte multimídia da Internet que permite o acesso a 
textos, som, imagens, vídeos, jogos e animações. Pode ser utilizada 
com fins comerciais, acadêmicos, científicos, pessoais, profissionais, 
educativos e de entretenimento. Devido ao fato de oferecer uma 
multiplicidade de recursos a Web vem sendo utilizada e pesquisada 
como um importante recurso para a educação. 

 

Portanto, é na World Wide Web (WWW), que são possíveis o estabelecimento de 

novas formas de redes de solidariedade (virtuais), a divulgação de textos científicos e de 

experiências, as quais, podem permitir a formação continuada do profissional da área da 

saúde, em específico no campo da enfermagem. Além de uma nova modalidade de 

ensino, tanto em termos de graduação, como de pós-graduação e de formação 

continuada que se chama Educação a Distância (EAD). Segundo Rodrigues e Peres 

(2008, p. 299), conceituam termo EAD dizendo que: 

A educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem no qual 
professor e aluno não se encontram presentes fisicamente na mesma 
hora e no mesmo espaço geográfico. Dentro deste conceito a EAD 
pode ser realizada utilizando-se várias mídias ou instrumentos, 
evoluindo ao longo do tempo da mídia impressa até a Internet. 

 

Nessa nova modalidade de ensino e de possibilidade de educação continuada, as 

novas tecnologias da informação e da comunicação também se destacam, o que torna 

importante conhecer um pouco mais das mesmas e de suas aplicabilidades na área da 

saúde. 
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Justificativa 

Atualmente a profissão de enfermeiro (a) está em processo de valorização, uma 

vez que há pressão popular para a melhoria da qualidade dos serviços prestados na área 

de saúde e que faz com que o legislador e os gestores da saúde pública e privada 

promovam políticas nesse sentido. Diante da situação, a busca pela melhoria da 

qualidade da saúde prestada, a formação continuada dos profissionais já atuantes e os 

novos, é uma necessidade básica. 

Nesse contexto, é justificável o desenvolvimento desse projeto de pesquisa, pois o 

mesmo poderia refletir sobre a história da saúde no Brasil assim com sobre a 

necessidade de melhoria da qualidade do que se oferta hoje em termos de saúde. 

Dentro da busca da melhoria da qualidade da saúde pública e/ou privada no 

território brasileiro, qual a importância da formação continuada dos profissionais nela 

envolvidos, em especial os do campo da enfermagem? 

Se a formação continuada e/ou educação continuada é importante dentro do 

contexto da busca da melhoria da qualidade da saúde ofertada, como as novas 

tecnologias da informação e da comunicação (TICs) poderão auxiliar nesse processo? 

Como os profissionais da área da saúde percebem as necessidades de melhoria 

da qualidade da saúde e, se entendem que a formação continuada é mecanismo 

importante nesse processo e que a mesma poderá se dá por meio da utilização de novas 

tecnologias da informação e da comunicação (TICs)? 

Com essas questões e/ou preocupações justifica-se a presente análise, pois a 

mesma pode contribuir para a melhoria da qualidade da saúde no Brasil e da formação 

continuada dos profissionais da área, constatando ou não, como é possível o uso de 

novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs) tanto para a própria formação 

continuada, como possíveis instrumentos que contribuam para a desejada melhoria da 

qualidade da saúde no Brasil.  

Ademais, o assunto abordado é de fundamental importância para o debate no meio 

acadêmico científico, visto que promoverá a análise da saúde no Brasil, assim como 

buscará a discussão sobre mecanismos que poderão servir a melhoria da mesma. 

Com a apresentação dos resultados deste estudo em encontros e congressos a se 

realizarem interna e externamente à universidade, far-se-á a contribuição social, uma vez 

que poderá ser estendida a sua discussão à sociedade por meio de publicações 

científicas e, artigos em jornais locais e regionais. 
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Objetivos 

Essa pesquisa tem por objetivo analisar as possibilidades da utilização de 

ferramentas de sociabilidade do mundo virtual como o Facebok, Orkut, MSN, etc, com o 

propósito de formação continuada na área do profissional de enfermagem podendo 

buscar conhecimentos com nichos cada vez mais pertinentes a determinado assunto de 

maneira ágil e atualizada, pois o universo da internet tem essas características de 

agilidade e de atualização constante.  

Dessa forma pretende-se analisar como profissionais da área de saúde, em 

específico os da enfermagem, podem se envolver com os mecanismos proporcionados 

pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), como a internet, em 

busca de novos conhecimentos e atualizações, assim como para dividir experiências 

sobre tratamentos de pacientes, diagnósticos, etc. Refletindo sobre como ferramentas de 

disseminação de conteúdo, podem contribuir para a divulgação de publicações científicas, 

promovendo a socialização do conhecimento e criando possibilidades de formação 

continuada a aqueles que delas se utilizam. 

 

Metodologia 

Esta pesquisa procura seguir uma proposta qualitativa quando se propõe à 

interpretação e reflexão sobre os dados coletados, assim como também, pautar-se-á pelo 

viés quantitativo uma vez que os números que poderão surgir no transcorrer da mesma 

exigirão este tipo de abordagem.  

Procura-se trabalhar dentro da metodologia científica de Estudo de Caso, pois 

objetiva estudar um determinado grupo social – universitários dos cursos de enfermagem, 

medicina, nutrição, odontologia, fisioterapia, etc., inseridas num específico espaço social – 

o universitário - que é a Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, na cidade de Pres. 

Prudente/SP. Procura-se também, a análise junto a profissionais da saúde já formados e 

que atuem em instituições voltadas a saúde e prevenção de doenças.  

Para consolidação de dados sujeitos à análise, foi utilizada a técnica de entrevista, 

que está em andamento, conforme citado, junto a grupo de profissionais da área de 

saúde, em específico, enfermeiras e enfermeiros, que já atuem, profissionalmente, nas 

redes de saúde pública e privada na região de Presidente Prudente-SP. 

 

Resultados 

Como já citado, o presente trabalho está sendo pautado por uma revisão 

bibliográfica e pelo desenvolvimento de trabalhos de campo por meio de entrevistas com 
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questionário semi-aberto aplicados à profissionais atuantes na área da saúde e 

graduandos da mesma área no curso de enfermagem da Faculdade de Enfermagem de 

Presidente Prudente, vinculada a Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE - de 

Presidente Prudente-SP. 

Este estudo faz parte de um trabalho de conclusão de curso (TCC) do referido 

curso e universidade e está em andamento – fase de consolidação da releitura 

bibliográfica e coleta de dados. Mas, pelas leituras já efetuadas no processo de efetivação 

do projeto, percebe-se a importância das tecnologias de informação e de comunicação 

(TICs), tanto para a formação inicial dos profissionais da área da saúde, como para a 

formação continuada dos mesmos. 
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AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES E ESTILO DE VIDA DE ESTUDANTES DO SEXO 

FEMININO DE UMA UNIVERSIDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO 
  TOGNON, NAYRA BERTÃO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SANTOS, JOÃO HENRIQUE TOLEDO FERNANDES DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SCOLARI, GIOVANA APARECIDA DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

PIRES, MÔNICA ROCHA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SOUZA, VIVIANE DOS SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

FERREIRA, DEMETRYUS KAUE SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

PEREIRA, LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

LIMA, PAULA HELENA ORTIZ (Professor - UNOESTE) 

A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal em um nível que
compromete a saúde dos indivíduos, acarretando prejuízos tais como alterações metabólicas, dificuldades
respiratórias e do aparelho locomotor. Muitos fatores estão associados com a obesidade e ganho de peso, tais
como, baixa atividade física, dieta inadequada, tempo de sono entre outros. Além disso, a literatura também
identifica determinados períodos da vida, que são mais propensos à influência do estilo de vida sob o peso 
corporal, dentre eles à transição da escola para a universidade, parece estar associado à diminuição da
atividade física e aumento de comportamentos sedentários. O presente trabalho tem como objetivo avaliar os 
hábitos alimentares, estilo de vida e possível presença da obesidade em estudantes do sexo feminino de uma
universidade do interior paulista. Foram entrevistadas até o momento, 78 alunas entre 18 e 30 anos, de
diferentes cursos. As avaliações foram feitas nos horários de intervalos das aulas, nos períodos diurno e
noturno. Foram realizados testes antropométricos (peso, altura, circunferência abdominal/cintura e circunferência
de quadril) e aferição da pressão arterial. O nível de significância estatística utilizada nesse trabalho foi de 
p<0,05. Foi verificada prevalência de estudantes com peso adequado em ambos os períodos avaliados
(IMC=22,84 ± 3,54 diurno; IMC= 25,14 ± 5,32 noturno), mas há maior número de alunas com peso adequado
(66,66%) no período diurno quando comparado ao noturno (51,85%). No período noturno foi verificado maior
número de estudantes com excesso de peso (27,77%) e obesidade (16,66%) em comparação ao período diurno
(16,66% e 8,33% respectivamente). Estudos demonstram que o peso corporal está mais propenso a sofrer 
alterações em determinados períodos da vida. O ganho devido à transição da escola para a universidade parece
estar associado à diminuição da atividade física e aumento de comportamentos sedentários. Além disso, esse
período pode favorecer comportamentos insalubres tais como o consumo de lanches e de alimentos com baixo
valor nutricional. Há uma maior prevalência de alunas com excesso de peso e obesidade no período noturno.  
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CARACTERIZAÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
  ESTEVES, LARISSA SAPUCAIA FERREIRA (Professor - UNOESTE) 

Conceitualmente “pessoas em situação” são aquelas que utilizam o espaço público da rua como moradia ou
sobrevivência e pelo estilo de vida são descriminados socialmente de tal forma que encontram sérias
dificuldades em ser atendidos e tratados pelo sistema de saúde. A burocracia e as características peculiares 
dessa população (sujeira e mau cheiro) dificultam a aproximação dos profissionais de saúde e
consequentemente seu acesso aos direitos à saúde. Em 2008, um grupo de trabalho interministerial levou ao
Senado brasileiro a Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua que tem como
objetivo estabelecer diretrizes possibilitem a (re)integração destas pessoas às suas redes familiares e
comunitárias e zelar pelo acesso pleno aos direitos garantidos aos cidadãos brasileiros dentre eles destaca-se a 
saúde. Após três anos a política ainda não foi aprovada e poucas ações são realizadas no sentido de garantir os
direitos dessa população. Mas para que ações sistematizadas possam ser propostas, acredita-se na 
necessidade de se conhecer esta população para que possam abrir debates sobre o tema e propor medidas
assistenciais. Em 2010 foi criado, em parceria com a pastoral eclesiástica que há 10 anos presta serviços sociais
à população de rua, “Servos da Misericórdia”, o projeto de extensão “Cuidando de pessoas em situação de rua”
que tem como objetivo realizar atenção à saúde a pessoas em situação de rua. O projeto de extensão realiza
atendimentos de saúde na sede da pastoral, capacitando os futuros enfermeiros na identificação de 
necessidades e intervenções de saúde dessa população. Este estudo objetivou a caracterização a população
em situação de rua de Presidente Prudente atendida pelo projeto de extensão em parceria com a pastoral.
Trata-se de um estudo quantitativo, com análise retrospectiva das fichas cadastrais de pessoas em situação de
rua atendidas pela pastoral e pelo projeto de extensão em que as pesquisadoras, por meio de autorização para
utilização de documentos da pastoral, tabularam os dados contidos nas fichas, sendo eles: sexo, idade, motivos 
que levaram a perder os vínculos familiares e principais patologias que os acometem. Foram analisadas todas
as fichas cadastrais da instituição, totalizando 75 fichas. Identificado que predomina nesta população pessoas do
gênero masculino (87%) com idade entre 30 e 49 anos (57,33%) que estão na rua devido a conflitos familiares
causados principalmente pela dependência química, seus principais problemas de saúde estão relacionados ao
uso abusivo de álcool e drogas. Concluímos que a urgência por políticas públicas de cunho social e de saúde
são necessárias e urgentes, pois nas ruas estão pessoas com idade produtiva, pais de famílias, vítimas do
abuso de drogas lícitas e ilícitas, que por falta de apoio efetivo do Estado não conseguem se inserirem na 
sociedade, utilizando os espaços públicos como moradia, meio de sobrevivência estando expostos a riscos de
saúde entre outros.  
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COMPLICAÇÕES MAIS FREQUENTES EM TRATAMENTO DE TRAUMA DE EXTREMIDADES EM UMA 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO 
  MANGANARO, MÁRCIA MARCONDES (Professor - UNOESTE) 

BARRETO, MARIA NILDA CAMRGO DE BARROS (Professor - UNOESTE) 

PIMENTA JUNIOR, JACIR FERREIRA (Demais participantes - UNOESTE) 

SANTOS, JULIANO APARECIDO DOS (Demais participantes - UNOESTE) 

Trauma pode ser definido como um evento que provoca uma laceração funcional, por liberação de formas
específicas de energia ou de barreiras físicas ao fluxo normal de energia sendo a fratura um trauma em que há a
quebra da continuidade do osso ou da cartilagem.Quanto as manifestações clínicas há quadro agudo, dor,
edema, crepitação local, impotência funcional e equimose.O diagnóstico é realizado a partir do quadro clínico e o 
resultado definitivo através do exame radiográfico. Os princípios do tratamento da fratura incluem a redução,
imobilização e recuperação da função e força normais através da reabilitação por método conservador ou
cirúrgica. As fraturas abertas estão sujeitas a complicações como osteomielite, gangrena e tétano. A ferida é
tratada com irrigação e seu debridamento pode ser necessário. É importante avaliar frequentemente o estado
neurovascular assim como temperatura do paciente a intervalos regulares e sinais de infecção. Considerando os 
riscos de complicações das fraturas, as intervenções de enfermagem estão baseadas em monitorar o estado
neurovascular do membro afetado visando diminuir esses riscos. Assim, o presente trabalho tem como objetivo 
Identificar as complicações de trauma de extremidades inferiores e as intervenções de enfermagem em
pacientes internados em um hospital geral. Assim, foi realizado um estudo retrospectivo, exploratório por meio
de coleta de dados de prontuários de pacientes internados no período de janeiro a junho de 2010 em uma
unidade de internação ortopédica de um hospital geral. Os resultados mostraram equilíbrio em relação ao sexo
dos pacientes(50% do sexo masculino e 50% feminino) e a faixa etária encontra-se acima dos 40 anos.A 
localização do trauma predominante foi em fêmur (66,66%) e todos receberam tratamento cirúrgico. Osteomielite
foi a complicação mais encontrada (66,66%) e o período de internação prevaleceu superior a 15 dias sem
exceder a 30 dias. Quanto as intervenções de enfermagem registradas,foram encontradas 100% de controles
como temperatura e pulso periférico, aceitação da dieta e banho diário . Em relaçao ao registro do
posicionamento do membro, 100% não estavam relatados.Havia 83,33% de registro sobre curativo diário, 
verificação de perfusão periférica, mobilidade do membro e integridade da pele; controle de sinais de infecção no
membro afetado identificou-se em 50% dos registros. Os dados ressaltam que o registro de enfermagem não
contempla a proposta definida pelo processo de enfermagem e o código do exercício profissional que apresenta
como privativo da enfermeira a sua realização. Assim pode-se propor que as equipes de enfermagem mobilizem-
se neste sentido e a assistência prestada efetivamente esteja registrada nos prontuários dos pacientes e 
também como forma de garantir a melhoria na qualidade da assistência. A complicação mais encontrada foi
osteomielite e as intervenções de enfermagem foram os controles de temperatura, pulso, aceitação da dieta e 
banho diário.  
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DADOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE O SUICÍDIO: REVISÃO DE LITERATURA. 

  BARBOZA, FERNANDO DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MIGLIARI, FABRICIA (Professor - UNOESTE)

A tentativa e o ato do suicídio são fenômenos complexos e multifatoriais no mundo globalizado de hoje, sendo
caracterizados como um grave problema de saúde pública. As estratégias de promoção da saúde, através da 
prevenção primária, contribuem para a redução da incidência de suicídio na população. Pensando nestas
considerações, faz-se necessário sensibilizar o profissional de saúde sobre o tema, a fim de estimular a
prevenção e promoção do suicídio na Atenção Básica. Sensibilizar os profissionais da saúde sobre o suicídio,
por meio da apresentação de dados epidemiológicos. Trata-se de uma revisão de literatura onde foram 
pesquisados 22 artigos científicos publicados nos últimos 12 anos em sites de base de dados do tipo Scielo, 
Lilacs e Medline. Os dados epidemiológicos foram comparados e compilados, a fim de descrever o fenômeno
suicídio como um problema de saúde público em todo o mundo. Suicídio é considerado todo caso de morte, que
resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo praticado pela própria vítima, desde que a mesma
saiba produzir esse resultado. Apesar de populoso, o Brasil já é o nono país no mundo em números absolutos
de mortes por suicídio. Em 20 anos o índice cresceu cerca de 21% apesar da subnotificação e precariedade dos
dados sobre o assunto. Segundo os registros oficiais, são notificadas 24 mortes por dia no Brasil, porém,
segundo o Ministério da Saúde os registros não são confiáveis, podendo o número de tentativas ser superado 
em 10 vezes o número de mortes. Só no ano de 2004, foram registradas 7.987 mortes por suicídio no Brasil,
representando 0,8% do total de óbitos por todas as causas naquele ano, sendo que dentre as mortes por
suicídio, 55% dos que se mataram tinham menos de 40 anos de idade. O suicídio é a 3ª causa de morte entre
jovens e adultos em todo o mundo, sendo que as tentativas são mais comuns entre as mulheres por métodos
não invasivos como envenenamento. Já os homens cometem mais o suicídio propriamente dito por optarem por 
métodos geralmente letais, como enforcamento e armas de fogo. Para alguns pesquisadores sobre o assunto,
75% dos indivíduos que cometeram um ato suicida procuraram um serviço de atenção básica à saúde antes de
o fazê-lo, e destes, 45% o fizeram no mês em que cometeram o suicídio. Os dados epidemiológicos são
significativos e demonstram a necessidade de ações preventivas em relação ao suicídio. Conhecer o perfil dos
indivíduos que tentaram ou praticaram o suicídio é de suma importância, pois desta forma os profissionais 
podem oferecer prevenção e promoção de forma mais direcionada. Os dados demonstram que as instituições,
em especial as voltadas para a prevenção em saúde, devem garantir ao usuário do SUS um espaço de
acolhimento, promovendo a solidariedade e integração com referenciais de valorização pessoal, familiar e
cultural, contribuindo para a prevenção de atos suicidas.  
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PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ACERCA DA 

SISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEM 
  BARRETO, MARIA NILDA CAMARGO DE BARROS (Professor - UNOESTE) 

CAMARGO, ANA MARIA SILVA (Professor - UNOESTE) 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um instrumento privativo do enfermeiro, que tem como
objetivo identificar as necessidades de cuidados dos pacientes, bem como proporcionar apoio á equipe de
enfermagem na execução de suas atividades. Dessa maneira, a SAE organiza e direciona a equipe de 
enfermagem para um cuidado individualizado, visando sempre o bem estar do paciente e um bom
desenvolvimento do trabalho. A SAE é um processo feito por etapas como: histórico, diagnóstico, planejamento
e avaliação, mas na prática as etapas estão inter-relacionadas e são dinâmicas. Entretanto, observa-se que a 
sua realização não está totalmente aceita pelas equipes, uma vez que determina uma diferente dinâmica do
trabalho e das decisões assistenciais , uma vez que utliza a prescrição de enfermagem feita pelo enfermeiro.Tal 
prática não é ainda utilizada em todas as intituições de sáude. Assim, a presente pesquisa teve como objetivos
verificar a percepção dos enfermeiros de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sobre o uso da Sistematização 
da Assistência de Enfermagem (SAE) e identificar as dificuldades relatadas por eles para a sua realização.
Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, e a coleta de dados foi feita após a autorização do CEP por
meio de entrevista semi- estruturada, com perguntas abertas e fechadas, com 11 enfermeiros que atuam em
uma UTI onde a SAE ocorre e assinaram o TCLE. OS resultados mostraram que os enfermeiros percebem a
SAE como uma estratégia que traz qualidade para o trabalho e relatam que as principais dificuldades estão 
relacionadas a não aceitação da equipe de enfermagem da importância da SAE e da prescrição de enfermagem
e à sobrecarga de trabalho dos enfermeiros. De acordo com os resultados, fica evidenciado a necessidade de se
reforçar com a equipe de enfermagem os benefícios da utilzação da SAE para a assistência,considerando que a
prescrição do enfermeiro contribui para um melhor direcionamento de assitência aos pacientes.Além disso, os
Seviços de Enfemagem devem procurar discutir que o uso da SAE traz maior autonomia e reconhecimento aos 
enfermeiros, devendo ser prioridade no seu trabalho. Quanto a perpepçaõ dos enfermeiros sobre a SAE, há uma
visão posisitiva, mas ocorrem dificultades relacionadas a não aceitação da equipe e sobrecarga de trabalho dos 
enfermeiros.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA USUÁRIOS DE 

BENZODIAZEPINICOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE PRESIDENTE 
PRUDENTE-SP 

  MIGLIARI, FABRICIA (Professor - UNOESTE)

Estima-se que 50 milhões de pessoas façam uso diário de benzodiazepínicos. Anualmente, um em cada dez
adultos recebem prescrições desse medicamento, sendo o prescritor, na maioria das vezes, o clínico geral. 
Estima-se que a cada 5 usuários dessa medicação, 3 referem falta de orientação sobre os efeitos da medicação.
Verificamos uma medicalização na rede de saúde e o próprio Ministério da Saúde refere que a falta de recursos
de pessoal e capacitação acabam por prejudicar o desenvolvimento de uma ação integral entre a equipe.
Considerando os dados expostos, esse trabalho se torna relevante, sendo que as instituições de ensino e saúde
devem favorecer a capacitação dos profissionais e acadêmicos de saúde e implementarem intervenções de
saúde mental na Atenção Básica do Município. O objetivo desse trabalho foi promover assistência de
enfermagem aos usuários da Atenção Básica de Saúde de Presidente Prudente-SP, que fazem uso de 
benzodiazepínicos. O projeto foi desenvolvido em seis unidades da Atenção Básica de Presidente Prudente-SP, 
pelos acadêmicos e docente do curso de enfermagem vinculados ao Projeto de Extensão e à disciplina Estágio
Curricular Supervisionado, no período de fevereiro a agosto de 2011. Inicialmente foi realizado cadastramento
dos usuários de benzodiazepínicos no Programa de Saúde Mental e foram selecionados e convidados 25
usuários, de cada unidade, para participarem de grupos terapêuticos fechados e coordenados pelos acadêmicos 
capacitados pelo docente. Foram realizados grupos terapêuticos fechados, uma vez por semana durante 3
semanas consecutivas, tendo como temas a etiologia dos Transtornos Mentais; indicação, contra indicação e
efeitos colaterais dos benzodiazepínicos; percepção das situações de estresse e estratégias para mudanças de
hábitos. Houve a participação de 30 usuárias, nas 6 unidades. Os coordenadores dos grupos foram os
acadêmicos, que receberam do docente a capacitação sobre o tema durante 2 meses. As unidades não 
possuíam cadastro dos usuários do Programa Saúde Mental, portanto foi necessário levantarem os pacientes,
que faziam uso de psicotrópicos na unidade, totalizando 720 pessoas nas unidades. Para realização desses
cadastros, 153 destes participaram do acolhimento e receberam orientações sobre o Programa Saúde Mental e
medicações psicotrópicas. A escassez de intervenções na saúde mental da atenção básica é notória e evidente,
e verificamos a possibilidade e de realizar essas ações, porem há necessidade de capacitação da equipe e 
sensibilização sobre o tema. Detectamos uma demanda significativa dos pacientes que utilizam
benzodiazepínicos nas unidades, havendo necessidade de sistematizar as ações e propiciar a capacitação dos
profissionais para essa atividade. Nosso trabalho demonstrou que é possível realizar a promoção da saúde
mental e melhorar a qualidade da assistência. A parceria entre instituiçoes de ensino e saude são fundamentais
para a transformaçao da realidade.  
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ACOLHIMENTO DURANTE A CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS 

  VIEIRA, ARYADNE MENEZES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GALAVEA, LILIAN FIGUEIREDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CALDEIRA, RAQUEL DO CARMO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ESQUERDO, ROSEMERI DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ARAUJO, VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE (Professor - UNOESTE)

O termo humanização tem sido empregado continuamente no âmbito da saúde, com o objetivo fazer cumprir os
princípios. Assim, em 2003, o Ministério da Saúde cria a Política Nacional de Humanização. O acolhimento
apresenta-se como diretriz da PNH, que não têm local, hora certa para acontecer, nem um profissional
específico para fazê-lo. O acolhimento é um instrumento de trabalho adequado para todos os trabalhadores de 
saúde, não se limitando a recepção do paciente, mas apresenta-se em uma seqüência de atos e modos que 
fazem parte do processo de trabalho, promovendo à otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de
riscos e o acesso aos demais níveis do sistema. O acolhimento é primordial nas Unidades pois a partir de um
atendimento humanizado, integral aos usuários é que se pode intervir de maneira eficaz na prevenção de
doenças. Nesta seqüência de atos que constituem o acolhimento está inserida a consulta de enfermagem, que 
proporciona interação entre o profissional e o usuário. Durante a consulta o enfermeiro tem a oportunidade de
aproximar-se do paciente, cria-se um vínculo entre cliente e enfermeiro diante da relação de ajuda e
aprendizagem, a fim de solucionar os problemas diagnosticados. A consulta de enfermagem é um importante
instrumento de estímulo a adesão aos programas de hipertensão e diabetes. É neste momento que o enfermeiro
deve acolher o usuário; ouvir atentamente dúvidas, demonstrando interesse em relação às necessidades,
permitindo maior adesão do usuário ao programa de controle de hipertensão arterial e diabetes. Durante as
atividades práticas surgiram algumas questões: Será que o paciente compreendeu as informações? Ele 
considera o atendimento adequado? Suas dúvidas foram esclarecidas? Haviam outras necessidades e serem
solucionadas além do seu problema de saúde? E principalmente, este paciente considera o atendimento bom e
resolutivo? Este estudo contribuirá com as equipes de saúde na compreensão do significado do acolhimento
como instrumento de trabalho. Com este estudo esperamos incitar mudanças no modo como a consulta de
enfermagem para hipertensos e diabéticos vem sendo oferecida. Avaliar os benefícios trazidos aos pacientes da 
consulta de enfermagem realizada baseada na Cartilha “Acolhimento das práticas de produção de saúde”. Trata-
se de um estudo com abordagem quantitativa e qualitativa.Será realizado em uma Unidade Básica de Saúde
(UBS), no interior do estado de São Paulo, entre os meses de agosto à outubro de 2011, através de coleta de
dados por meio de ficha específica, coletados por 4 acadêmicas do 7º termo de graduação em Enfermagem.
Serão realizadas consultas e após aplicação de questionário à hipertensos e diabéticos que aceitarem participar 
e assinarem o TCLE. Totalizando 104 consultas de escolha aleatória conforme agendamento da unidade. Após
a coleta os dados serão tabulados, analisados, as respostas transcritas e analisadas a fim de elucidar as
questões levantadas.  
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ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS NA ÁREA DE ENFERMAGEM 

  RODRIGUES, DANIELE CARLA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ALVES, JAQUELINE GOES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

PRADO, NATÁLIA DOS SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CAMARGO, MAYARA CRISTINA SECCHI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BURIOLA, ALINE APARECIDA (Professor - UNOESTE)
FABRIS, MARINA BOULHOSA (Professor - UNOESTE)

Segundo Bertoletti e Cabral (2007), a saúde física e mental do profissional de enfermagem pode ser influenciada
por fatores internos e externos ao trabalho como a sobrecarga de tarefas e dificuldade de relacionamento 
interpessoal e familiar, o que contribui para o adoecimento desse indivíduo devido à alta carga de estresse
vivenciada em seu cotidiano. Assim como o enfermeiro assistencial, os enfermeiros docentes também
apresentam altos níveis de exaustão emocional devido à carga horária estendida, o acúmulo de cargos e a
quantidade de alunos atendidos, além do mau comportamento dos mesmos (CARLOTTO; PALAZZO, 2006).
Segundo Carlotto e Camara (2004), os professores sentem-se emocional e fisicamente exaustos. Nos aspectos 
profissionais, pode apresentar perda de entusiasmo e criatividade, sentindo menos simpatia pelos alunos e
menos otimismo quanto à avaliação de seu futuro, podendo desencadear nos mesmos elevado nível de
ansiedade e depressão. Servilha (2005) relata que, na universidade, o professor se depara com a
responsabilidade de formar cidadãos críticos, comprometidos e que estejam preparados para um mercado de
trabalho cada vez mais exigente. Estas características associadas à necessidade de manter-se atualizado, 
capacitado, participativo em eventos científicos e atuante na pesquisa e extensão faz do professor universitário,
aqui, citando-se, o enfermeiro, um indivíduo com alta vulnerabilidade para doenças decorrentes do estresse
excessivo, dentre elas a depressão. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é avaliar o grau de depressão e
ansiedade presentes em docentes atuantes em um Curso de Graduação em Enfermagem. A presente pesquisa
será realizada a partir da entrevista com 40 Enfermeiros Docentes, atuantes em um Curso de Graduação em 
Enfermagem, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e contato com a direção do curso em questão.
Como instrumentos de coleta de dados para a avaliação dos níveis de ansiedade e depressão nos docentes
serão utilizados: Escala de Ansiedade de Beck (BAI) e Escala de Depressão de Beck (BDI). Será entregue ao
professor o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, sob forma de carta convite, em duas vias, uma 
ficará com os pesquisadores e a outra com o docente que aceitar participar do estudo, sendo garantido o sigilo e
anonimato dos participantes da pesquisa. Os questionários serão entregues na própria instituição em contato
individual programado para resposta imediata, sem tempo limite para o preenchimento, não sendo possível o 
entrevistado respondê-lo posteriormente. Os dados levantados serão analisados pelo programa Epi-Info versão 
6.04, posteriormente serem discutidos com a literatura pertinente.  
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE FERIDA CRÔNICA INFECTADA EM 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: ESTUDO DE CASO 
  AGLIO, ANA PAULA DE FARIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SANTOS, PRICIELE SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
LEITE JUNIOR, ALDO FERREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TANIKAWA, TAÍS TIEMI (Aluno de programa de Pós-Graduação - FACULDADE IGUAÇU)
CARVALHO, MURIELL PEREIRA DE (Demais participantes - )

OROSCO, SIMONE SHIRASAKI (Professor - UNOESTE)

O profissional de enfermagem desempenha um trabalho de extrema importância no tratamento de feridas devido
seu maior contato com paciente, acompanhamento do processo cicatricial, planejamento e execução do
curativo. Assim, os enfermeiros devem ter conhecimentos apropriados para a realização da avaliação da ferida e
tomada de decisão para melhor intervir. A pele é o maior órgão do corpo humano, estando sujeito a sofrer
agressões, proveniente de fatores patológicos intrínsecos e extrínsecos que causam o desenvolvimento de
alterações, levando a incapacidade funcional. Quando uma lesão demora mais do que o tempo esperado para
cicatrizar, pode-se dizer que se trata de uma ferida crônica. Todas as feridas crônicas contêm microrganismos, e 
mesmo assim a cicatrização ocorre na presença destes. Quando esta interação é desequilibrada em favor dos
microrganismos, temos a infecção e com elas vários transtornos desde fisiopatológicos até os psicossociais.
Cabe ao enfermeiro o reconhecimento dos sinais e sintomas clínicos de infecção de feridas, os agentes
envolvidos e o tratamento antimicrobiano em curso, para que possa avaliar a evolução da lesão com mais
propriedade e providenciar os procedimentos necessários. Em Unidades Básicas de Saúde no decorrer dos 
atendimentos na sala de curativo a pacientes, em demanda espontânea, portadores de feridas agudas ou
crônicas, não ocorre o atendimento integral a estes usuários. A falta de cuidado da equipe multiprofissional ao
paciente com feridas em serviço ambulatorial aumenta o período de tratamento, diminui a resolutividade e onera
os gastos públicos. Diante disso, propõe-se um estudo com objetivo de descrever o caso de um paciente
portador de ferida crônica infectada atendido em uma Unidade Básica de Saúde, destacando a importância da
consulta de enfermagem e discutindo as ações da enfermagem. Para realização desse estudo serão coletados
dados a partir das informações obtidas no prontuário e fotografias, após assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido pelo paciente. Os dados coletados serão trabalhados através da análise de conteúdo de
Bardin.  
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AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES E ESTILO DE VIDA DE ESTUDANTES DO SEXO 

MASCULINO DE UMA UNIVERSIDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO 
  BELETATO, CHIARA KEROLAINE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FERREIRA, DEMETRYUS KAUE SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TEIXEIRA, GUILHERME MORAES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ALMEIDA, JANAÍNA RIBEIRO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
LIMA, PAULA HELENA ORTIZ (Professor - UNOESTE)

COSTA, VANESSA RODRIGUES DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TABOX, VINÍCIUS DE FREITAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal em um nível que
compromete a saúde dos indivíduos, acarretando prejuízos tais como alterações metabólicas, dificuldades 
respiratórias e do aparelho locomotor. Muitos fatores estão associados com a obesidade e ganho de peso, tais
como, baixa atividade física, dieta inadequada, tempo de sono, entre outros. Estudos demonstram que o peso
corporal está mais propenso a sofrer alterações em determinados períodos da vida. O ganho devido à transição
da escola para a universidade parece estar associado à diminuição da atividade física e aumento de
comportamentos sedentários. O presente trabalho tem como objetivo avaliar os hábitos alimentares, estilo de 
vida e possível presença da obesidade em estudantes do sexo masculino de uma universidade do interior
paulista. Serão entrevistados alunos entre 18 e 30 anos, de diferentes cursos. As avaliações serão feitas nos
horários de intervalos das aulas, nos períodos diurno e noturno. As avaliações contaram com a realização de
testes antropométricos (peso, altura, circunferência abdominal/cintura e circunferência de quadril) e aferição da
pressão arterial. O nível de significância estatística utilizada nesse trabalho é de p<0,05.  
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DIABETES MELLITUS: AVALIAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES SOBRE O AUTO-CUIDADO NA ATENÇÃO 

BÁSICA 
  JESUS, CARLA RIBEIRO DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MARTINS, CÁSSIA DE FÁTIMA ZAPPE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CRUZ, JENNYEIRE ALMEIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

PICOLO, PRISCILA DAMASCENO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ARAUJO, VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE (Professor - UNOESTE)

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença de etiologia múltipla, que tem como causa a ausência da síntese de
insulina pelas células beta pancreática ou pela resistência periférica celular para reconhecer a mesma, que
resulta em hiperglicemia. A principal medida de prevenção da doença é a educação em saúde, pois é uma
ferramenta importante no retardo do desenvolvimento do DM, que proporcionará medidas de prevenção dos 
fatores de risco como intolerância a glicose, hipertensão arterial, obesidade e a dislipidemia, perda de peso
associado ao exercício físico também faz parte da educação que influenciará na mudança de comportamento do
indivíduo. O auto-cuidado deve ser realizado por todos os clientes portadores de DM, pois garantirá melhor
qualidade de vida e controle da doença, visto que o DM apresenta altos índices de mortalidade e é a principal
causa de insuficiência renal, cegueira, doença cardiovascular e amputação de membros inferiores. Nos casos de 
DM diagnosticado, o paciente deverá receber orientações da equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde
(UBS) sobre o auto-cuidado, pois proporcionará melhora no seu estado de saúde e retardará as complicações
agudas e crônicas do DM. A enfermagem deve conhecer as características e o perfil dos portadores de DM que
são acompanhados na UBS, com intuito de implementar protocolos de atendimento e consulta de enfermagem
de acordo com suas particularidades e necessidades. Neste sentido, elaborar e desenvolver atividades 
educativas que estejam voltadas para a promoção da saúde, auto-cuidado, prevenção de complicações agudas 
e crônicas e cuidado de enfermagem para o melhor controle a doença. Sendo assim, é fundamental conhecer o 
perfil dos pacientes e como os mesmos estão sendo orientados sobre o auto-cuidado durante o atendimento e 
acompanhamento na UBS. O presente estudo objetiva traçar o perfil dos portadores de DM segundo a idade,
sexo, cor declarada, tempo de diagnóstico da patologia, antecedentes familiares, tipo de tratamento e estilo de
vida e identificar se os mesmos recebem orientações para o auto-cuidado, como técnica de aplicação da 
insulina, a monitorização da glicemia capilar, os cuidados com a dieta, a observação dos pés, a atividade física e 
se participa de grupos educativos de portadores de DM. Para tanto, serão realizados estudos quantitativos e
qualitativos, não experimental, descritivo, exploratório de campo transversal. Neste caso a população a ser
estudada serão todos os portadores de DM que utilizam a insulina injetável subcutânea para tratamento, que são
acompanhados em uma UBS do Interior do Estado de São Paulo, e realizam acompanhamento mensal. Os
dados serão coletados através de uma entrevista, que será realizada nos dias que os pacientes estão 
agendados para atendimento. Será utilizado um roteiro estruturado com os sujeitos que aceitarem participar da
pesquisa, e assinarem o TCLE.Os resultados serão tabulados, analisados e dispostos em gráficos e tabelas,
com posterior discussão.  
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PORTFÓLIO: PERCEPÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
  SEGATTO, CAROLINE ZANETTI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

VALÕES, GIOVANNA GUEDES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MAIA, MARIA RITA GUIMARÃES (Professor - UNOESTE)

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem de 2001(DCN), o perfil 
do egresso deve ser generalista, humanista, critico e reflexivo; com as competências gerais de atenção a saúde,
tomada de decisões, comunicação, liderança, administração, gerenciamento e educação permanente. Para
atender essas diretrizes, foi inserido o Estágio Curricular Supervisionado (ECS) no sétimo e oitavo termos da
Faculdade de Enfermagem, cenário deste estudo. O ECS proporciona uma prática intensa e independente,
sendo uma atividade de aprendizado social, profissional e cultural, que utiliza como método de ensino e 
avaliação o Portfólio, sendo este uma coleção de trabalhos realizados pelo aluno ao longo do estágio, permitindo
acompanhar seu desenvolvimento. Visando refletir sobre o sentido deste instrumento para os envolvidos,o 
estudo tem como objetivo avaliar a percepção dos alunos e professores que vivenciam esta experiência. É uma
pesquisa de natureza qualitativa, que tem como abordagem o Estudo de caso, tipo de pesquisa que privilegia
um caso particular, uma unidade significativa considerada suficiente para análise de um fenômeno. Os dados
serão coletados por meio de questionário semi-estruturado. A amostra da população será composta por dez (10)
docentes e dez (10) discentes, com idade acima de 18 anos, de ambos os sexos, que estejam envolvidos com o 
ECS. Estes serão abordados e orientados sobre os objetivos, metodologia, garantia de sigilo e liberdade para
não aceitação ou desistência de participação do estudo a qualquer momento e os que concordarem em
participar assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para analise dos dados, estes serão
organizados e categorizados sistemáticamente com base na análise de conteúdo de Bardin (2008). Ao final da
analise pretende-se vincular os dados coletados aos referenciais teóricos.  
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PREVENÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO: UM ESTUDO SOBRE CONHECIMENTO DOS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
  OLIVEIRA, ANA CAROLINA MORETI DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

OROSCO, SIMONE SHIRASAKI (Professor - UNOESTE)
OLIVEIRA, ALINE MORETI DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SOLLER, RAFAELA DE ANDRADE GONÇALVES VIEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

As úlceras por pressão (UP) são lesões cutâneas em locais de proeminências ósseas que aparecem pelo
resultado da ação da pressão por um tempo prolongado nos tecidos moles. Elas conduzem a demora no
processo de reabilitação, necessitando da presença da equipe interdisciplinar para o tratamento e recuperação.
O desenvolvimento de úlceras por pressão é um grave problema de enfermagem, associado a má qualidade da
assistência e exige uma grande demanda de tempo e dinheiro para o tratamento das lesões. A avaliação do 
problema de UP em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é expressa nas taxas de incidência e prevalência.
Entretanto, nas Unidades de Terapia Intensiva a preocupação da equipe de saúde é, geralmente, em relação à 
estabilização da situação crítica do paciente, existindo uma dificuldade em realizar medidas preventivas na
manutenção da integridade da pele. Dessa forma, a UP torna-se uma complicação de fácil ocorrência em 
pacientes críticos hospitalizados. Diante disso, foi realizado um estudo para verificar o conhecimento dos
profissionais de enfermagem da UTI sobre prevenção de úlcera por pressão. Para realização desse estudo foi
aplicado um instrumento aos profissionais de enfermagem após autorização e consentimento dos sujeitos que 
aceitaram participar através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O instrumento para
identificação do conhecimento sobre prevenção de úlcera de pressão é constituído de 41 itens, contendo opções
de resposta: verdadeiro, falso e não sei. O instrumento foi recolhido logo após seu preenchimento no local de
trabalho. Participaram deste estudo 45 profissionais de enfermagem. Vê-se, pelos resultados, que a média 
máxima de acertos obtidos nesta pesquisa foi de 80% (dp=10/dp=28,5)pelos enfermeiros e 72,1%(dp=27,8) 
pelos auxiliares/técnicos de enfermagem. Conclui-se que os participantes da pesquisa apresentaram déficits de
conhecimento em algumas áreas relacionadas ao assunto. Esses dados podem direcionar o planejamento de
novos estudos e de programas educativos.  
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UTILIZAÇÃO DO CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM UMA UTI NEONATAL DE UM 

HOSPITAL TERCIÁRIO 
  JOVIAL, AMANDA DE LOURDES ANDRADE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ANDRADE, MANUELA VIEIRA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MARTINS, MARIA MICHELA ROCHA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ULIAN, SOELLYN MAIARA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
LOPES, CRISTIANE VELASQUES (Professor - UNOESTE)

No ano de 2009, no Congresso Brasileiro de Enfermagem, emergiram questionamentos sobre a utilização do
PICC, pouco difundida, motivo esse dificultava a divulgação das atividades atribuídas ao enfermeiro, deixando-
se essa obrigação sob a responsabilidade e a capacidade técnica da equipe para adequada realização do
procedimento. O PICC é um dispositivo utilizado para fins de terapia endovenosa por tempo prolongado e/ ou
situações em que os líquidos infundidos são hiperosmolares, vesicantes, irritantes e até mesmo a
antibióticoteapia. Segundo Câmara (2007, p. 33), os PICCs são indicados para todo recém nascido que tenha a
necessidade de terapia intravenosa em um período superior à seis dias, podendo permanecer até oito semanas. 
Sua utilização é de grande benefício ao neonato, pois preserva a sua rede venosa, diminui hematomas e o
estresse da equipe por diversas tentativas de acesso venoso. (CÂMARA, 2008, P 33) O material utilizado é de 
poliuretano ou silicone, estes são biocompatíveis, que diminuem as chances de rejeição do cateter pelo
organismo, dificultando também a penetração de microorganismos (CAMARGO, 2007) É de competência do
enfermeiro capacitado e devidamente treinado, a inserção, manutenção e remoção do cateter, devido ao seu
conhecimento técnico-científico em relação à anatomia e fisiologia da rede venosa. Só é caracterizado central,
quando localizado no terço médio da veia cava superior sendo possível a visualização por radiografia. 
Justificativa É de interesse abordar sobre esse assunto devido a sua complexidade, aos seus procedimentos e
aos diversos benefícios trazidos ao usuário, observados na literatura os diversos benefícios que traz ao usuário,
sendo uma técnica nova e privativa do enfermeiro, que será aprofundada. Tem como objetivo identificar a
população usuária desse cateter, analisar a taxa de implantação e verificar se houve ou não casos de infecção
pela utilização do cateter. Local de estudo Este estudo será realizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
de um Hospital Regional no interior do estado de São Paulo, que atende aproximadamente 55 municípios, onde
pesquisaremos a utilização de PICC nos neonatos com terapia intravenosa atendidos pela instituição. O local 
escolhido oferece assistência imediata aos RNS internados que necessitam da inserção do cateter, sendo que
utilização do PICC tem se tornado um componente essencial para a terapia intravenosa dos recém-nascidos 
criticamente doentes. Tipo de estudo Será realizada pesquisa de campo, abordagem qualitativa e quantitativa,
análise estatística, apresentação de dados com números absolutos dispostos em tabela para interpretação de
cada variável analisada Procedimento da coleta de dados Coletar-se-á dados dos prontuários arquivados, 
documentário dos clientes. Construir-se-á para melhor organização da coleta, uma ficha para registrar os
resultados de interesse para posterior análise. .  
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DIFICULDADES ENCONTRADAS POR ACADÊMICAS AO CUIDAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

RUA. 
  ESTEVES, LARISSA SAPUCAIA FERREIRA (Professor - UNOESTE)

BRESSAN, BEATRIZ FARIAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SANTOS, LARA DE ALMEIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

LIMA, NARA DE MORAIS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Em agosto de 2010 iniciamos como alunas do Curso de graduação em Enfermagem, nossa vivência no projeto
de extensão “Cuidando de Pessoas em Situação de Rua”, tem como objetivo proporcionar vivência acadêmica
em cenários que propiciem reflexões frente ao compromisso social dos profissionais de enfermagem e despertar
a necessidade de se preparar profissionalmente para o trabalho com grupos de pessoas excluídas socialmente.
Conceitualmente “pessoas em situação de rua” são aquelas que utilizam o espaço público da rua como moradia
ou para sobreviver (CANÔNICO et al, 2007). O interesse pelo tema ocorreu em decorrência da conscientização 
do aumento crescente do número de pessoas nesta situação e também por reconhecer que as políticas públicas
para esta população são apenas compensatórias ou assistencialistas (ROSA et al, 2006). Trata-se de um estudo 
descritivo de relato de experiência que teve como objetivo relatar as principais dificuldades vivenciadas pelas
três acadêmicas do curso de enfermagem, que se dispuzeram a cuidar de pessoas em situação de rua.
Observamos que para prestar assistência de saúde a essa população houve a necessidade de superar barreiras 
pessoais, dentre elas: o medo, a dificuldade de aproximação e as frustrações. O medo ao entrar em contato com
o morador de rua pode estar relacionado aos preconceitos herdados culturalmente por familiares e amigos.
Concebemos “preconceito” como verdade subjetiva, antes mesmo da experiência e que não possue valor moral
(KUBOTA et al, 2008). A dificuldade de aproximação com essa população ocorreu tanto por parte da pessoa em
situação de rua quanto pelo cuidador e pode ser conseqüência da própria condição de estar na rua, pois muitas
vezes não são considerados como serem humanos pela sociedade, mas sim como “algo” sem valor e que
muitas vezes são usados como meio de extravasar violências latentes, gerando um “ar de desconfiança” 
(MORAIS et al, 2010). As dificuldades de aproximação se deram principalmente pela falta de habilidade em
trabalhar com questões que vão além das regras sociais como, por exemplo os hábitos de higiene. Já a
frustração foi ocasionada pela dificuldade que esta população possui em seguir orientações. Ações de
promoção, prevenção e reabilitação foram realizadas, mas sem sucesso, haja visto que ao adotar o espaço
público como moradia, os mesmos sentem-se livres de quaisquer amarras sociais, já que encontram outros 
meios para sobreviver e se manterem “saudáveis” ao seu modo (KUBOTA et al, 2008). Concluímos portanto,
que para trabalhar com estas questões devemos nos capacitar para perceber a singularidade dessa população,
própria da história dos indivíduos que passam por esta experiência e que compete a nós, futuros profissionais de
saúde, irmos além dos conceitos pré-estabelecidos e das interpretações para então discutirmos com
profundidade a situação de moradores de rua e suas entrelinhas.  
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