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A transição nutricional é caracterizada pelo aumento do excesso de peso e obesidade, sendo que 
têm sido considerados fator preocupante para a área da saúde, pois são responsáveis em maioria, 
por desencadear o aumento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). O objetivo deste 
trabalho foi analisar o perfil do consumo alimentar de adultos de uma cidade do interior do Oeste 
Paulista. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, protocolo 3696 e cadastrado 
no Sistema Gestor de Extensão, protocolo 06664/2017. Caracterizou por ter um delineamento 
qualiquantitativo, transversal, de natureza descritiva e analítica, realizado no primeiro semestre de 
2017, cujos dados foram obtidos mediante contato direto e interativo do pesquisador com o 
sujeito da pesquisa, o qual foi escolhido aleatoriamente de forma não probabilística em vias 
públicas na cidade de Presidente Prudente, SP. Os pesquisadores aplicaram o teste desenvolvido e 
validado pelo Ministério da Saúde, "Como está sua Alimentação? ", teste que permite avaliar de 
forma simples, a qualidade da alimentação do entrevistado e é formado por 18 questões de 
múltipla escolha, contendo pontuações variando de 0 a 3. A somatória dos pontos é capaz de 
revelar a qualidade da alimentação, sendo classificada de forma adequada, aceitável ou 
inadequada.  O número total de entrevistados foi de 460 indivíduos, sendo que 24,6% (n=113) 
obtiveram uma classificação de qualidade alimentar inadequada, 64,1% dos indivíduos (n=295) em 
qualidade alimentar aceitável e 11,3% dos indivíduos (n=52) em qualidade alimentar adequada. Os 
resultados mostram dados que sugerem ao sistema público de saúde a necessidade de incentivo à 
população adulta para prática de uma alimentação saudável segundo às recomendações do 
Ministério da Saúde.  Em conclusão, um quarto da população avaliada apresentou um consumo 
alimentar qualitativo inadequado, além disso apenas um décimo dos indivíduos apresentou perfil 
alimentar qualitativo adequado.         
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O tabagismo está associado ao aumento do risco de diversas doenças do aparelho gastrointestinal. 
Sabemos que a microbiota intestinal é muito importante por apresentar funções antibacterianas, 
imunomoduladoras. No entanto, é necessário para a saúde que não haja alteração nesse 
ecossistema. O objetivo do presente estudo é avaliar o efeito dos aditivos prebióticos, probióticos 
e simbióticos sobre as alterações das vilosidades intestinais de ratos albinos da linhagem Wistar o 
projeto foi aprovado pelo CEUA nº 3196, o ratos foram divididos aleatoriamente em oito grupos 
com 12 animais cada: Grupo Controle (GC); Grupo Controle Tabagista (GCT); grupo MOS (GMOS); 
Grupo MOS Tabagista (GMT); Grupo Probiótico (GPRO); Grupo Probiótico Tabagista (GPROT); 
Grupo Simbiótico (GS); Grupo Simbiótico Tabagista (GST). As dietas sólidas e hídricas foram 
fornecidas ad libitum durante o período experimental e os animais estiveram em condições 
padrões de iluminação (ciclo claro/escuro de 12/12 horas) e com temperatura em torno de 23ºC. 
O experimento teve duração de 185 dias, cinco dias para adaptação dos animais ao manejo, 
alimentação e os grupos tabagistas a exposição ao cigarro por 10 minutos e 180 dias de 
experimentação, onde os animais foram expostos ou não a fumaça de cigarro por uma hora diária, 
divididos em dois períodos de 30 minutos, cinco dias por semana. Os animais foram anestesiados 
e abatidos por exsanguinação e depois de constatada a morte, foram coletada amostras de 
intestino delgado e grosso para posterior avaliação histológica da medidas da altura, 
profundidade, área e do comprimento das vilosidades, contagem de células caliciformes e 
tamanho da cripta e imuno-histoquimica com a CASPASE-3 para apoptose. O delineamento 
estatístico será inteiramente casualizado e para a análise estatística será utilizada a análise de 
variância, "ANOVA" fator duplo com repetição, com nível de significância (alfa) p < 0,05, para 
comparar os valores obtidos na mensuração de todas as vilosidades e criptas de ambos os lados 
do corte e não somente pelas médias dos mesmos. Para comparar as medidas da altura, 
profundidade, área e do comprimento das vilosidades será utilizada a regressão 
linear.       UNOESTE     
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A avulsão dentária refere-se ao completo deslocamento do dente para fora de seu alvéolo de 
origem. O sucesso do seu tratamento depende das ações tomadas no local do acidente. Ela 
representa aproximadamente 15% das lesões traumáticas da dentição permanente, ocorrendo 
com mais frequência em pacientes de 7 aos 11 anos de idade. O conhecimento sobre este assunto 
é crucial para o sucesso do reimplante dentário, evitando a necrose das fibras colágenas do 
ligamento periodontal e eliminando o processo inflamatório e infeccioso, que poderão influenciar 
na ocorrência da reabsorção dentaria. Assim sendo, a melhor forma de prevenção das sequelas 
causadas pelo traumatismo dentário é a disseminação de informações. Dada sua relevância no 
curso de odontologia justifica-se a opção pela análise na conduta de urgência dos professores e 
funcionários do ensino fundamental, quanto ao traumatismo dentário com ênfase na avulsão 
dentária, visto que muitas vezes estes são os primeiros a tomarem medidas imediatas e assim 
contribuir para um melhor prognóstico com consequente diminuição da perda do elemento 
dentário.  O objetivo deste trabalho será avaliar o conhecimento geral sobre traumatismo dentário 
e sua prevenção, bem como analisar as condutas de professores e funcionários que trabalham 
com crianças entre 7 a 11 anos, frente à avulsão dentária. Para a realização deste, os 
pesquisadores irão aplicar de um questionário específico a professores e funcionários de escolas 
públicas e privadas do ensino fundamental que trabalham com crianças entre 7 a 11 anos. A partir 
dos questionários publicados nos trabalhos de Mori et al, um novo questionário será 
confeccionado, abrangendo perguntas sobre conhecimentos gerais e prevenção do traumatismo 
dentário, além do enfoque específico nas condutas de urgência relacionadas com a avulsão e o 
reimplante dentários. O questionário será dividido em 3 partes: na parte I, haverão questões sobre 
idade, sexo, nível educacional e o tempo de trabalho em instituições de ensino; a parte II, constará 
de questões sobre experiência anterior com traumatismo dentário, formas de prevenção e 
procedimentos de urgência; a parte III, constará de perguntas específicas sobre avulsão e 
reimplante dentário. Este questionário será aplicado inicialmente para um grupo de 50 
professores e funcionários de escolas de ensino fundamental. Os dados serão tabulados e 
analisados pelo programa EpiInfo, para sua validação. Se necessário, correções serão realizadas 
nas questões com dificuldade de resposta devido à ausência de compreensão da pergunta. Após a 
validação do questionário, o mesmo será aplicado para um grupo de 120 professores e 
funcionários de escolas de ensino fundamental da cidade de Presidente Prudente-SP, sendo 50% 
destes do setor público e os outros 50%, do setor privado. Os participantes terão 30 minutos para 
as suas respostas e, na sequência, os questionários serão recolhidos pelos pesquisadores para a 
análise dos resultados.        UNOESTE - PEIC     
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KARINA SILA CAMPIONI  
LETICIA PEREGO SILVA  

ELENICE MORINI DUARTE  
 

Durante os cinco primeiros semestres do curso de medicina de uma universidade do oeste 
paulista, os acadêmicos tem a possibilidade de serem inseridos na comunidade através da 
disciplina Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) na atenção primária de saúde. 
Essa oportunidade faz com que o estudante permeie uma maior proximidade com a profissão 
escolhida, possibilitando o cumprimento dos eixos, objetivos e atividades a serem desenvolvidas 
com foco na Saúde Individual, Saúde Coletiva, Processo de Trabalho em Saúde e Educação em 
Saúde. Todas as atividades são efetuadas em sua maioria nas unidades Estratégias da Saúde da 
Família (ESF). Além disso, a visita domiciliar é uma situação comum no cotidiano dos acadêmicos 
na ESF, sendo realizada no local de moradia favorecendo um espaço de construção de vínculo 
médico-paciente. Descrever uma experiência de ensino voltada aos primeiros contatos 
estabelecidos entre o estudante de medicina e a comunidade no programa de aproximação 
progressiva à prática.    A partir da disciplina PAPP os estudantes do curso de medicina possuem 
um contato mais cedo e progressivo com o sistema único de saúde, de modo que estes alunos 
puderam aprender melhor os temas que antes eram ministrados apenas nas aulas teóricas em sala 
de aula. Além disso, as visitas domiciliares levam o aluno a realidade da comunidade e força o 
vínculo médico-paciente.     Todo início de semestre os estudantes são distribuídos em grupos, 
compostos de oito a dez alunos, cada grupo possui um professor tutor responsável por cada ESF, 
onde realizam um processo de acompanhamento da comunidade local e estabelecem um vínculo 
com os membros que a constituem. Nesta experiência, os acadêmicos ficam incumbidos de 
realizarentre outras tarefas, as visitas domiciliares, fator importante no cuidado à saúde da 
família. Nosso grupo foi dividido em duplas para realizarmos as visitas onde a própria tutora nos 
passou o endereço da família a ser visita. A primeira dificuldade que surgiu foi através da 
resistência de alguns moradores a nos receber, até mesmo por questões de segurança. Porém, 
com o tempo fomos criando um vínculo com as famílias e obtivemos boa aceitação e uma elevada 
participação dos envolvidos que se demonstraram bem interessados pelos temas abordados e 
cuidados sugeridos.     
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A principal neoplasia maligna que acomete o sexo feminino no Brasil é o câncer de mama. Essa 
patologia vem atingindo progressivamente um número maior de mulheres, em faixas etárias mais 
baixas, e com taxa de mortalidade também crescente no País. Em razão disso, é de suma 
importância para a saúde pública sua discussão em torno de medidas que promovam o seu 
diagnóstico precoce e que assim, reduza significativamente a sua morbidade e mortalidade. Assim, 
sabendo da importância da prevenção do câncer de mama, a Universidade do Oeste Paulista 
participou da Caravana da Saúde na cidade de Mirandópolis-SP. Relatar a experiência de 
acadêmicos do curso de medicina voltadas ao ensino da prática do autoexame de mama na 
Caravana da Saúde na cidade de Mirandópolis-SP.    Ações entre a comunidade e o serviço de 
saúde fortificam a prática da promoção em saúde, trazendo saberes e mútuas repercussões para 
ambos os setores envolvidos. É de extrema importância para o futuro profissional médico já ter 
em seu cerne a ideia de promover a prevenção, principalmente de uma patologia que tem alto 
grau de incidência, como o câncer de mama.     A ação coletiva se deu por meio de uma palestra 
educativa em um salão paroquial pertencente ao município de Mirandópolis-SP. Os acadêmicos 
pertencentes a liga acadêmica de ginecologia, obstetrícia e mastologia assumiram o papel de 
difundir a instrumentalização do autoexame de mama nas mulheres presentes, questionando 
como cada uma delas realizavam seu autoexame. A interação das mulheres ali presentes foi 
evidenciada de forma positiva, tanto pela participação, como pela troca de informações, 
questionamentos, demonstrando espontaneidade, atenção e interesse pela atividade 
desenvolvida.     
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KARINA SILA CAMPIONI  
 

O Papanicolau é um importante método de rastreio de doenças, principalmente do câncer de colo 
de útero, em mulheres de idade de 25 a 59 anos, porém, devido a sua importância recentemente 
o Ministério da Saúde alongou a faixa etária para até 64 anos de idade. Comumente, este 
procedimento é realizado por enfermeiras habilitadas em Unidades de Atenção Primária a Saúde, 
no entanto, é uma atividade muito comum na prática médica. Por este motivo, estudantes de 
medicina de uma universidade do oeste paulista são treinados para executar essa prática nas 
unidades básicas em que são inseridos. Relatar a experiência de acadêmicos do curso de medicina 
voltadas a execução da prática do Papanicolau.    Dado a importância do exame Papanicolau é 
necessário que o aluno de medicina tenha consciência de que o mesmo deve ser coletado 
adequadamente para obter um resultado citopatológico satisfatório, além de minimizar o 
desconforto a ele associado. O ensino desta prática não envolve somente técnica, consideram-se 
os precedentes do paciente, informar a importância do acompanhamento do preventivo, bem 
como criar um vínculo para diminuir a inconveniência do exame para a mulher.     Dentro do curso 
de medicina, além das prática médicas que são aprendidas durante o curso, a faculdade 
disponibiliza também um laboratório de simulação para uso fora do horário letivo, sendo assim, 
marca-se um horário e com um monitor podemos aprimorar a prática. Para execução do 
Papanicolau utilizam-se bonecos que simulam a realidade bem como a técnica e a manipulação 
correta dos materiais. Temos a possibilidade de executar com calma, clareza e destreza, além da 
oportunidade de tirar dúvidas com os monitores ali presentes.    
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JULIA DA SILVA MOURA  
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS  

 
No Brasil o modelo tradicional de ensino é bastante utilizado, considerando o conhecimento como 
um conjunto de elementos transmitidos do professor ao aluno. Apesar da adesão ao modelo, 
estudos apontam que este pode não ser o melhor método de ensino-aprendizagem, visto que os 
alunos se comportam como ouvintes, memorizando o conteúdo, mas que posteriormente, podem 
esquecerem-no.  Com a finalidade de tornar o ensino de biologia mais efetivo aos alunos do 
cursinho popular "Hannah Arendt", do IFSP - Birigui, foram realizados dois experimentos, 
buscando associar a teoria trabalhada em sala de aula com a prática.    A primeira atividade 
demonstrou a presença de larvas de insetos no frasco destampado, corroborando o surgimento da 
vida segundo a teoria da biogênese. A segunda atividade evidenciou a turgescência da fatia de 
batata no recipiente com concentração salina, indicando a passagem da água do meio externo 
para o interno (batata). A utilização de experimentos em sala de aula exige atenção por parte do 
professor, devendo este planejar e testar as atividades. O docente também necessita motivar os 
alunos, para que interajam durante o processo. As práticas apontaram resultado satisfatório e foi 
possível perceber atenção maior dos alunos nas atividades práticas ao invés das teóricas. Com 
experimentos os estudantes interagiram mais, fizeram perguntas e demonstraram, ao longo de 
aulas posteriores, recordarem dos experimentos e das associações feitas. Dessa forma a utilização 
de experimentos e atividades práticas em sala de aula mostrou-se eficiente para a compreensão e 
fixação de conteúdos, além de ser uma forma dinâmica de ensinar e aprender.    Pró-reitoria de 
Extensão (PRX) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo O primeiro 
consistiu em uma réplica do experimento desenvolvido por Francesco Redi que corroborou a 
hipótese da biogênese para origem da vida, enquanto a segunda experiência buscou facilitar a 
compreensão dos estudantes sobre osmose. Os experimentos foram aplicados em sala de aula 
com os alunos do cursinho popular, estudantes de baixa renda, em uma faixa etária de 16 a 40 
anos. Para o primeiro experimento foram utilizados dois frascos de vidro, onde foram colocados 
pedaços de carne, tendo sido um dos frascos vedado com gaze e elástico e outro mantido aberto. 
No segundo experimento foram utilizados dois recipientes plásticos com água mineral. No 
primeiro foi dissolvida uma colher (sopa) de sal em 250 ml de água, já no segundo, não foi 
acrescentado sal. Em cada recipiente foi inserida uma fatia de batata com espessura fina.    
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FRANCISCO PEREIRA ALVES NETO  
 

O Instituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente (IBIMM) é uma organização não-governamental, 
que atua na área de pesquisa e conservação ambiental, aplicando seus conhecimentos à 
sociedade da região em que se encontra e para diversas áreas do Brasil. O IBIMM teve o objetivo 
de que o curso possibilitasse a multiplicação de suas ideias e divulgação de seus princípios 
defendidos, por meio de uma visão integrada dos ecossistemas estudados, incentivando assim a 
sensibilização e o pensamento crítico e ecológico de um cidadão.    O curso obteve êxito no 
sentido de cumprir toda a sua programação e pela interação entre os participantes, que puderam 
construir conhecimentos e trocar experiências.     O 14° Curso de Extensão Universitária em 
Biodiversidade e Estudo do Meio promovido pelo IBIMM ocorreu de 7 a 16 de julho de 2017, com 
200 horas de atividades teórico-práticas. Os professores responsáveis foram prof. msc. Edris 
Queiroz Lopes, profª. Luana Félix de Melo e prof. Alexandre Fontes. A programação envolveu a 
biologia, ecologia, conservação e identificação de espécies de tubarões e raias; biologia, ecologia, 
conservação e dissecação de tartarugas marinhas; biologia, manejo e contenção de fauna silvestre 
e exótica; aspectos clínicos e epidemiológicos, prevenção e primeiros socorros e identificação de 
espécies peçonhentas e venenosas que causam acidentes; montagem de armadilhas de campo 
(Tomahawk, Sherman, rede de neblina e câmera Trap); expedições científicas para estudo de 
praia, costão rochoso, restinga, manguezal, mata atlântica de encosta, observação de aves 
noturnas; osteomontagem de mamíferos; expedição embarcada para estudo de fauna noturna de 
estuários; noções da legislação para a atuação de veterinários e biólogos; elaboração de relatório 
e apresentação de seminário sobre o curso realizado.    
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O câncer de colo uterino, por se tratar de uma doença assintomática, em suas fases iniciais não 
apresenta ao exame ginecológico alterações visíveis a olho nu, sendo necessário a utilização de 
alguns exames para ser diagnosticado como a colposcitologia, colposcopia e anatomopatologia. 
Inicia-se com o Papanicolau e, mediante resultado, continua-se a propedêutica ou não. Ainda hoje, 
no Brasil o câncer de colo uterino apresenta-se como um grave problema de saúde pública, sendo 
questionado, portanto o intervalo de tempo em que o Papanicolau é realizado e a qualidade de 
sua coleta. Pensando nesse pressuposto, a associação comercial, a associação de assistência a 
portadora de câncer de colo uterino e a universidade do oeste paulista se uniram para promover a 
prevenção e a promoção da saúde da mulher na cidade de Narandiba-SP.  Relatar a experiência de 
acadêmicos do curso de medicina voltadas a instrumentalização do cuidado com a saúde da 
mulher e da prevenção contra o câncer de colo uterino na cidade de Narandiba-SP.     É de 
extrema importância para o futuro profissional médico a sua inserção na comunidade juntamente 
com o serviço de saúde pública, fortificando assim a prática da promoção em saúde e o 
aprendizado para ambos os setores envolvidos, principalmente na experiência em questão onde o 
câncer de colo uterino ainda é um grave problema de saúde pública neste país.     A ação coletiva 
se deu por meio de uma palestra educativa em frente ao ônibus da associação de assistência a 
portadora de câncer de colo uterino, estacionado em frente a uma escola, pertencente ao 
município de Narandiba-SP. Os acadêmicos pertencentes a liga acadêmica de ginecologia, 
obstetrícia e mastologia assumiram o papel de orientar sobre o que é o câncer de colo do útero, 
os meios de prevenção, o modo de diagnóstico e também a importância do exame Papanicolau. 
Enquanto as mulheres ali presentes aguardavam a realização do Papanicolau no ônibus da 
associação de assistência a portadora de câncer de colo uterino, os alunos de medicina também 
conversavam de forma esclarecedora de como seria feito o exame e os procedimentos futuros 
para a retirada dos resultados em sua ESF de origem. Houve uma interação das mulheres ali 
presentes de forma muito participativa, tanto pela participação, como pela troca de aprendizado, 
questionamentos, demonstrando atenção e interesse pelo assunto.    
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       Este trabalho tem o objetivo de levantar os principais aspectos da relação do desenvolvimento 
social e econômico da Humanidade, fazendo uma breve análise do histórico de exploração 
ambiental, pela humanidade, para captação de recursos utilizados a seu favor em detrimento do 
respeito ao equilíbrio necessário para a manutenção da vida de outras espécies e da própria 
humanidade. Com base no estudo da bibliografia apresentada foi possível realizar uma análise 
cultural, social e econômica frente à degradação ambiental, foi concluído que uma mudança de 
paradigmas nos processos de exploração de recursos naturais é inevitável para a continuidade da 
vida humana e do equilíbrio ecológico do Planeta. 
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       É muito importante a realização de testes toxicológicos com compostos químicos para 
conhecer os possíveis efeitos dos defensores agrícolas na saúde humana e impactos ambientais. A 
Atrazina é um herbicida do grupo das triazinas utilizada no controle de ervas daninhas e outras 
culturas. O presente estudo teve como objetivo analisar a fitotoxicidade do composto Atrazina, 
através de bioensaio utilizando como organismo teste sementes de alface. Foi utilizado o teste de 
germinação para análise das possíveis alterações decorrentes do potencial toxicológico da 
Atrazina. Como resultados foi observado que a concentração de 0,6% de Atrazina foi considerada 
a concentração mínima que causa efeitos deletérios observáveis e 0,3% foi a concentração 
máxima que não causa efeitos deletérios. Conclui-se que a Atrazina de fato apresentou-se um 
forte potencial de toxicidade sobre a semente de alface, ao qual se tornou exponencial os efeitos 
causados diretamente na germinação das sementes.   Universidade do Oeste Paulista. 

 


